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

Armastuse lipulaev
„Armastus on pika meelega.“ (1Kr 13:4)
Kannatlikkus on punane vaip, mida mööda Jumala arm meile läheneb.
Kas näed majast piiluvaid inimesi? Need oleme meie. Näed treppide alla peituvaid kogusid? Need
oleme sina ja mina. Me väldime inkasseerijaid. Meid tahetakse välja tõsta. Pank on meile andnud päeva,
et maksta tagasi pangalaen. Väljatõstjad on kogunenud meie õuele. Laenuhaldurid on pannud meie
numbrid lühinumbrina oma telefoni. Aga meie taskud on tühjad. Me oleme kõik ära müünud. Vesi on
kinni keeratud, auto tagastatud, mööbel viidud ja kohe koputab uksele maksuameti töötaja. Ta tahab,
et me maksud ära maksaksime. „Tean, et olete seal. Avage uks!”
Ja me avame. Mees ütleb meile, kui palju oleme võlgu; tuletame talle meelde, et kus on tühjus, sealt
pole midagi võtta. Ta räägib vanglast ja sel hetkel ei kõlagi mõte soojast voodist väljaspool võlausaldajate haardeulatust halvasti.
Just samal hetkel, kui ta viipab politseile, heliseb ta telefon. Helistatakse presidendi kantseleist.
President tahab meiega rääkida paar sõna; president tahab kuulda meie selgitust. Meil pole midagi
enda kaitseks öelda. Ainult palve olla meiega kannatlik. Ta kuulab meid vaikides ja palub anda telefon
tagasi ametnikule. Presidendi kõne ajal mees noogutab ja kordab: „Hästi... hästi.... Jah.” Kõne lõppedes
silmitseb ta algul sind ja siis mind. „Ma ei tea, keda te tunnete, aga teie võlg on makstud.” Ta rebib
paberi puruks ning laseb selle tükkidena maha kukkuda.

Annie Vallottoni joonistused
Mt 18:23-34 ainetel

Kas tead, et Jumal on meile seda teinud? Kas keegi on sulle rääkinud Jumala headusest, pikast meelest ja kannatlikkusest? Rm 2:4: „Või
suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama?”
Või tukkusid sa sel päeval, kui kirikuõpetaja luges psalmi 103:8: „Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest.” Kui nii, siis
pole ime, et oled närvis. Pankrot võib parimadki meist viia halvale teele. Kas tead, mida sa pead tegema?
Astu verandale ja vaata maksuametniku katkirebitud paberitükke, mis lebavad pilla-palla murul. Vaata ainiti tõestust Jumala pikast meelest.
Sa olid võlgu!
Need korrad, kui sa tema nime sajatades kordasid? Jumal oleks võinud raevuda. Aga ta oli pika meelega.
Need tuhanded päikesetõusud, mille eest sa teda kunagi ei tänanud? Ta oleks võinud määrata sulle saleduskuuri. Aga ta oli sinuga pikameelne.
Need pühapäevad, mil sa tulid kirikusse oma uusi riideid näitama? Ime, et ta sind üldse alasti ei kiskunud. Aga ta oli pika meelega.
Või, heldeke, need korrad, kui sa lubasid: „Päästa mind sellest olukorrast, siis ma ei valeta enam kunagi.” „Siitpeale ma sind enam ei salga”.
„Siia lõpevad mu tujutsemised, Issand”. Kui su lubadused oleksid ehitusmaterjal, kerkiks sellest juba elamurajoon! Kas pole Jumalal piisavalt
põhjust meid hätta jätta?
Aga ta ei jäta. Miks? Sest „tema on teie vastu pikameelne”. (2Pt 3:9)
Paulus nimetab “pikka meelt” armastuse esmase väljendusena. Apostli armastuse “armaada” eesotsa — üks-kaks laevapikkust enne
“leebust”, “viisakust” ja “leplikkust” — on paigutatud lipulaev, mida tuntakse “pika meelena”. “Armastus on pika meelega.” (1Kr 13:4)
Siin “pika meele” kohta kasutatud kreekakeelne sõna on piltlik. Ülekantud tähenduses tähendab see „aeglaselt keev”. Mõtle gaasipliidil
olevale potile, kus keeb vesi. Mis määrab selle, kui kiiresti vesi keema läheb? Pliidi mõõtmed? Ei. Pott? Anum võib mõjuda. Aga kõige tähtsam
on leegi kõrgus. Kui leek on kõrge, siis läheb vesi kiiresti keema. Aeglaselt läheb vesi keema madala leegiga. Pikk meel hoiab „gaasikraani
tagasi”.
à
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Armastuse lipulaev
Algus vt lk 1
Kas pole kasulik selgitus? Pikk meel pole sinisilmne. See ei ignoreeri halba käitumist. See peab vaid leegi madala. See ootab. See
kuulab. See on aeglane keema minema. Jumal kohtleb meid just nii. Ja
Jeesus õpetas meid nii kohtlema ka teisi.
Kord rääkis ta tähendamissõna kuningast, kes otsustas teha
lõpparved oma võlglastega. Tema raamatupidaja otsib välja tüübi, kes
ei ole võlgu mitte sadu või sadu tuhandeid eurosid, vaid miljoneid
eurosid. Kuningas teatab viivitamatult, et mees, ta naine ja lapsed
tuleb võlgade katteks müüa. Oma maksejõuetuse tõttu peab mees
kaotama kõik, mis tal on ja kes on talle kallid. Pole ime, et “siis see
sulane kummardas teda maha heites ja ütles: “Ole minuga pikameelne
ja ma maksan sulle kõik!” Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis
tal minna ning kustutas laenu.” (Mt 18: 26–27)
On hämmastav, et siin esineb sõna “pikameelne”. Võlgnik ei palu
armu ega andestust; ta palub pikka meelt. Sama kummaline on sõna
ainukordne esinemine. Jeesus kasutab seda selles loos kaks korda ja
mitte hiljem. Seda ei esine kuskil mujal evangeeliumides. Võib-olla on
selline sõnakasutus esimese aastasaja viis asju rõhutada. Jeesus
hoiab sõna ühe sündmuse tarvis, millega teeb selgeks ühe seiga. Pikk
meel on enam kui kasu pikkadest järjekordadest ja aeglastest ettekandjatest. Pikk meel on punane vaip, mida mööda Jumala arm meile
läheneb.
Kui ei oleks olnud pikka meelt, poleks olnud armu. Aga kuningas oli
armuline ja mehe mitmemiljoniline võlg kustutati.
Aga siis võtab lugu ootamatu pöörde. Andekssaanud mees läheb
kunigakojast otsejoones äärelinna. Ta otsib seal välja tüübi, kes on
talle pisut võlgu.
“Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes
võlgnes talle sada teenarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda
ja ütles: “Maksa, mis sa võlgned!” Siis see kaassulane palus teda
maha heites: “Ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle!” Aga tema
ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära
maksab.” (Mt18:28–30)
Kuningas on äärmiselt jahmunud. Kuidas võib mees olla nii kannatamatu? Kuidas julgeb ta olla nii kannatamatu! “Tühistatud”-templi
värv on ta võlapaberitel veel niiske. Kas ei ootaks te temalt pisutki
sarnasust Ema Teresaga? Te võiksite ju arvata, et nii palju andeks
saanud inimene võiks ka palju armastada. Aga ta ei armastanud.
Ja armastuse puudus juhtis ta eksimusse, mis läks talle kalliks
maksma.
Halastamatu sulane kutsutakse tagasi lossi.
“Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle: “Sa tige sulane! Ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis
sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu
mina sinu peale halastasin!” Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes.”
(Mt 18:32–34)
Kuninga kannatlikkusel ei olnud mehe elule mingit mõju. Sulane
pidas troonisaali armu pelgalt tühistatud testiks, napilt pääsemiseks,
läbipääsuloaks. Teda ei hämmastanud kuninglik arm; ta tundis kergendust sellest, et teda polnud karistatud. Tema vastu oldi väga

pikameelne, aga ta ise polnud pisutki pikameelne, mis paneb meid
imestama. Kas ta ka tegelikult mõistis, mis kingituse ta oli vastu
võtnud?
Kui sul on raske olla pikameelne, siis esita endale sama küsimus.
Kui täidetud oled sa Jumala pikast meelest? Oled sellest kuulnud.
Sellest lugenud. Ehk alla jooninud seonduvaid Piibli kirjakohti. Aga kas
oled selle ka vastu võtnud? Tõestuseks on sinu enese pikk meel.
Sügavuti vastuvõetud pika meele tagajärjeks on heldelt pakutav pikk
meel.
Seevastu pikk meel, mida pole kunagi vastu võetud, viib mitmesugustesse probleemidesse, muuhulgas vanglasse. Kas mäletad,
kuhu kuningas halastamatu sulase saatis? „Ja ta isand vihastas ning
andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes.” (Mt 18:34)
Huh! ohkame. Õnneks on lugu võrdpilt. On hea, et Jumal ei pane
reaalses maailmas kannatamatuid vanglasse. Ära ole selles nii kindel.
Enesekesksus ja tänamatus lähendavad sind paksudele müüridele ja
üksikkongidele.
Kannatamatus kammitseb su hinge. Seepärast aitab meie Jumal
meid varmalt seda vältida. Ta teeb enam kui et nõuab meilt kannatlikkust; ta pakub seda meile. Kannatlikkus on tema Vaimu vili. See ripub
Galaatia kirja puu otsas: „Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu,
pikk meel” (Gl 5:22) Kas oled palunud Jumalalt Vaimu vilju? Palusin
kord, aga... Aga mis? Kas sa, hm, muutusid kannatamatuks? Palu
temalt uuesti ja uuesti ja üha uuesti. Sinu palve ei tee teda kannatamatuks ja sina saad pikka meelt palvetades.
Ja kui sa palvetad, palu arukust. „ Pikameelsel on palju arukust.”
(Õp 14:29) Kas sinu kannatamatus pärineb arukuse puudusest? Minul
küll.
Mõni aeg tagasi võtsid meie koguduse töötegijad osa juhtimiskonverentsist. Kuna mind huvitas väga kellegi loeng, siis läksin varakult
kohale ja hõivasin koha esireas. Aga kui loeng algas, häiris mind
häälepaar ruumi tagaosas. Kaks tüüpi sosistasid omavahel. Kaalusin
juba tõsiselt neid üle õla karmi pilguga korrale kutsuda, kui lektor
selgitas. „Vabandage,” ütles ta. „Unustasin selgitada, miks need kaks
inimest seal ruumi tagaosas kõnelevad. Üks neist kuulub Rumeenia
uue koguduse juhatusse. Ta on sõitnud siia, et saada õpetust koguduse juhtimisest. Aga ta ei kõnele inglise keelt ning loeng tõlgitakse
talle.”
Äkki kõik muutus. Kannatamatuse asemele tuli pikk meel. Miks?
Sest pikk meel käib käsikäes arukusega. Tark mees ütleb: „Arukas
mees on vait.”(Õp 11:12) Ta ütleb ka: „Mõistlik mees on külmavereline.”
(Õp 17:27) Ära jäta tähele panemata seost arukuse ja pika meele
vahel. Kuula, enne kui ärritud. Uuri asja, enne kui lööd. „Tarkusega
ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse” (Õp 24:3).
Armastus on ennekõike pika meelega.

Max Lucado raamatu “Andmisväärne armastus: elades Jumala
armastuse tulvas” (A Love Worth Giving: Living in the Overflow of
God’s Love, 2002) soomekeelsest väljaandest “Antamisen arvoista”
(Jyväskylä, 2005) tõlkinud Liidia Aruväli.
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Kroonika
w I nelipüha jumalateenistusel, 12. juunil sai Nõo kirikus leeriõnnistuse kuus uut koguduseliiget. 3. juuli jumalateenistusel liitus
kogudusega veel üks sama leerirühma liige.
w 16. juunil kogunes rühm Valga praostkonna selleaastasest
laulupäevast (21.05.11 Sangastes) oasvõtjaid Karula kirikusse, et
üheskoos vaadata laulupäevast tehtud videosalvestust (autor
Toivo Põld) ja jagada selleteemalisi muljeid. Kokkutulnuid võõrustas Karula koguduse vaimulik Enno Tanilas koos abikaasa Marjega.
w 18. juunil korraldati meie armsas Nõo kirikuhoones igaaastane varasuvine suurpuhastus. Kiriku akendelt, põrandalt,
seintelt ja liturgiliselt mööblilt pühiti või pesti maha talvine tolm ja
lõpuks oli kirik täis kevadelõhna. Suur tänu kõigile talgulistele!
w 19. juunil pärast peajumalateenistust suundus Nõo kiriku
meesansambel Laiusele, kus esineti sealsel laulupäeva kontsertjumalateenistusel Laiuse Püha Jüri kirikus — esmalt koos teiste
kooridega ja lõpuks ka üksi.
w 26. juunil kell 11.00 toimus Nõo kalmistul surnuaiapüha
jumalateenistus. Sõnaga teenis õp Mart Jaanson ja puhkpillimänguga, nagu juba kombeks saanud, vaskpillikvartett Tartust. Ilm oli
suviselt ilus ja surnuaiapühalisi parasjagu.
w 28. juunil avas üle-eestilise „Teeliste kirikute“ projekti
raames uksed ka meie kirik. Koguduseliikmete ühisel jõul suudeti

kirik lahti hoida teisipäevast reedeni kell 10–15 ja laupäeval kell
11–15 — seda kuni 27. augustini välja. Kõik kirikuvalvajad olgu selle
suure saavutuse eest südamest tänatud!
w Juuli kolme esimese nädala teisipäevadel ja neljapäevadel
kosutas Taime Põld huvilisi täiskasvanuid ja lapsi raamatusõnaga.
Meie kaunis kirikuaias oli kõne all aastatel 1991–93 eesti kristlikus
kirjastuses Logos ilmunud kirjavara ning Oscar Wilde’i muinasjutt
„Isekas hiiglane“ sõnas ja pildis.
w 3. juuli peajumalateenistusel jutlustas meie kogudusele juba
hästituntud jumalasõnakuulutaja, emeriitõpetaja Winfried Schloth
Saksamaalt. Tema äratusvaimu kandva jutluse tõlkis eesti keelde
parajasti puhkusel viibiv EELK Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja dr Urmas Petti, kes oli abikaasaga tulnud meie kirikusse
jumalateenistusele. Pärast jumalateenistust joodi üheskoos kirikukohvi.
w 5.–7. juulini peeti Valgamaal RMK Soontaga telkimisalal maha
järjekordne EELK Valga praostkonna noortelaager. Issand õnnistas
laagrilisi suurepärase ilmaga ja kõik planeeritu läks kenasti korda.
Meie kogudust esindasid laagris 5 täiskasvanut ja 12 last.
w 9. juuli õhtuseks koosviibimiseks ja 10. juuli peajumalateenistuseks olid meie kirikusse kutsutud kõik need, kes said 1961. aastal
leeriõnnistuse. 20-st toonasest leerilapsest oli kogudusel võimalus kohtuda kolmega. Aitäh neile!
w 10. juuli peajumalateenistusel istusid kuldleerilaste kõrval
koguduse ees ka kolm leerilast Nõgiaru külast. Nüüd on nad täisõiguslikud Nõo koguduse liikmed.

EELK Karula koguduse segakoor esinemas Hans Wühneri Päeval Keeri külas perekond Kuusiku taluõuel 13. augustil 2011.
FOTO: Mare Berg
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w 11. juulil oli Nõo valla jaoks tähtis päev — tähistati valla
taasasutamise 20. aastapäeva. Sel puhul toimus Nõo kirikus ka
tänujumalateenistus, millel teenisid EELK Valga praostkonna praost
Vallo Ehasalu ja koguduse õpetaja Mart Jaanson. Kirik oli rahvast
täis ja üheskoos siirduti rongkäiguna Nõo spordihoonesse aktusele.
Järgnes rikkalik pidusöök samas ja Bonzo kontsert Nõo Veskijärve
ääres. Oli ilus õhtu!
w 15. juulil saadeti 90 aasta vanusena igavikuteele meie koguduse kauaaegne kirikuvanem ja aktiivne koguduseliige Aime Ubaleht. „Õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad Issandas!“
(Ilm 14:13)
w 16. juulil reisis Nõo kiriku meesansambel koos pereliikmetega Tallinna lahes asuvale Naissaarele, kus meesansambel laulis
kohaliku koguduse hooldajaõpetaja Patrik Göranssoni kutsel
17. juulil surnuaiapüha jumalateenistusel Naissaare pooleliolevas
puukirikus ja mereäärsel kalmistul. Meesansambli koosseisus oli
ka koguduse õpetaja M. Jaanson, keda Nõo peajumalateenistusel
asendas sel päeval Diina Tuulik.
w 19. juulil toimus kiriku käärkambris koguduse majanduselu
jaoks oluline hetk. Koguduse ja projekteerimisfirma OÜ ARC Projekt
vahel sõlmiti leping, mille kohaselt 30. septembriks 2011 kohustub
projekteerimisfirma kogudusele koostama Nõo Püha Laurentsiuse
kiriku ja kõrvalhoonete restaureerimisprojekti. Loodetavasti saab
meie kirik koguduse ja toetajate ühisel jõul nüüd mõne aasta jooksul ilusasti korda!
w 30. juulil laulis Nõo kiriku meesansambel Laguja kooli
245. aastapäeva puhul Laguja kooli õuel. Laguja küla kuulub küll
Otepää kihelkonda, kuid Nõo valda. Aga nii või teisiti — sealse külaelu eestvedajaks ja ka nimetatud aastapäevaürituste peakorraldaks on meie koguduse liige Imbi Tanilsoo.
w 8.–13. augustini võttis meie kogudus vastu tavalisest märksa
rohkem külalisi. Leidis aset iga-aastane koguduse kuulutusnädal,
mille raames toimus kaks kontsertjumalateenistust, kaks sõnajumalateenistust ja kaks kontserti. Mõlemal kontserdil, millest
esimesel astusid üles ooperibariton Atlan Karp koos orelikunstnik
Elke Undi ja flöödikunstnik Lande Lampe-Kitsega ning teisel Johansonide ansambel, oli palju rahvast. Ka koguduse nimepäeva jumalateenistusel 10. augustil, millel jutlustas EELK Võru praostkonna
praost Urmas Nagel ja laulis Tallinna Peeteli koguduse ansambel,
oli parasjagu kirikulisi. 13. augustil toimunud Hans Wühneri Päevgi
läks nii Keeri külas Kuusikute taluõuel, Nõo kalmistul kui ka kontsertjumalateenistusel Nõo kirikus ilusti korda. Wühneri päeval oli
koguduse külaliseks Karula koguduse segakoor ja sealne vaimulik
Enno Tanilas. Viimane jutlustas ka õhtusel kontsertjumalateenistusel. Kahel sõnajumalateenistusel, millel jutlustasid EELK Palamuse
koguduse õpetaja Jaan Nuga ja EELK Paistu koguduse õpetaja
Raivo Asuküla, polnud ehk niipalju osavõtjaid, kuid neil sai siiski
kogeda head osadust. Kõik kuulutusnädala üritused lõppesid kirikukohviga. Suur tänu headele abilistele, tänu kellele meie selleaastane kuulutusnädal tegi tõelist rõõmu paljudele!
w 14. augusti peajumalateenistusel said leeriõnnistuse veel
kaks vastset koguduseliiget.
w 17. augusti hommikul õnnistas õp Jaanson Elvas Valga mnt 5
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Koguduse nimepäeva pidulaud kirikuaias 10. augustil 2011.
Taamal Tallinna Peeteli koguduse ansambli lauljad.
FOTO: Mart Jaanson
sisse uue Maxima-keti kaupluse. Tore, et Jumala õnnistust otsitakse ka sellises näiliselt ebareligioosses valdkonnas nagu tarbekaubandus!
w 25.–26. augustil toimus meie koguduse segakoori ja teiste
koguduseliikmete bussiekskursioon. Seekord oli puhkusereis seotud ka kohustusega. Nimelt osales meie koguduse esindus meie
Valga praostkonna muusikute koosseisus „Kiriku laulu- ja palveraamatu“ 20. aastapäeva puhul korraldatud „Koraalimaratonil“
Haapsalu toomkirikus. Meie praostkonnale olid eraldatud laulud
KLPR 416–459 ja üheskoos me neid seal kolme tunni jooksul ka
laulsime. Koos Nõo esindusega võtsid koraalilaulmisest osa meie
praostkonna kõige vilunumad kirikumuusikud, eesotsas praostkonna muusikasekretäri, Puhja ja Rannu koguduse organisti ja
koorijuhi Miina-Liisa Kuusemaaga. Suurepäraselt esines soololauluga meie hea kogudusevend Kalju Õllek. Haapsalust siirdus ekskursioon edasi Tallinna, kus ööbiti kesklinnas kirikuhospiitsis ja
järgmisel päeval tutvuti Tallinna kirikutega. Kahe päeva jooksul
külastati enam kui 10 kirikut ja kohtuti paljude huvitavate inimestega.
w 27. augustil peeti kirikuaias maha talgupäev. Varju alla
paigutati 15 rm pinde ja korrastati kuuriesine. Nüüd on kogudusel
talvine küttepuudevaru jälle olemas. Suur tänu kõigile, kes selle
nimel suve jooksul vaeva nägid!
w 28. augusti peajumalateenistusel oli tavapärasest enam
lapsi. Nad kõik ja lisaks ka täiskasvanuid said algavaks kooliaastaks
Issanda õnnistuse. Lapsed said vastata Epp Katariina Jaansoni
koostatud kooliteemalistele küsimustele ja tõmmata loosi, millest
igaüks võitis. Pärast jumalateenistust nauditi kirikuaias meie
pühapäevakooliõpetajate Imbi Tanilsoo ja Marju Libliku kaetud
kirikukohvilauda. Tordi eest eriline tänu Luke pühapäevakoolilaps
Margole!
w Lisaks kõigile eelnimetatud suveüritustele toimusid läbi suve
tavalise graafiku järgi ka Taizé-palvused. Üsna regulaarselt said
suve jooksul Meeri Seltsimajas kokku ka sealse naisansambli
liikmed, kes valmistusid esinemiseks Hans Wühneri Päeval.
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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)

OKTOOBER 2011

SEPTEMBER 2011
P, 4. kl 11.00
P, 11. kl 11.00
P, 18. kl 11.00
P, 25. kl 11.00

Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.

NOVEMBER 2011
P, 6. kl 11.00
P, 13. kl 11.00
P, 20. kl 11.00
P, 27. kl 11.00

P, 2. kl 11.00
P, 9. kl 11.00
P, 16. kl 11.00
P, 23. kl 11.00
P, 30. kl 11.00
E, 31. kl 18.00

Jumalateenistus. Armulaud.
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Usupuhastuspüha jumalateenistus.

Jumalateenistus. Armulaud.
Isadepäeva jumalateenistus.
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud.
I advendi jumalateenistus. Armulaud.

PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel TEISIPÄEVAL kell 15.30.
PIIBLITUND JA LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal KOLMAPÄEVAL vastavalt kell 12.00 ja 13.00.
TAIZE-PALVUSED kuu esimesel ja kolmandal KOLMAPÄEVAL kell 19.30 kirikus.
PIIBLITUND KÜLAASEME KÜLAS kuu teisel REEDEL kell 12.00.
PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23 Nõo) igal REEDEL kell 15.30, algus 9. septembril.
PÜHAPÄEVAKOOL LUKE KÜLAS (Tamsa tee 4–5) REEDEL, 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11. ja 18.11. kell 17.00.
ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30.

Ristitud
Aurelia Rämmer
Kaarel Salumäe
Eliisa Arik
Kaire Reinhold
Kirke-Maria Kellamäe
Taavi Juhkam
Marili Juhkam

Leeritatud
11.06.11
11.06.11
12.06.11
02.07.11
14.08.11
27.08.11
27.08.11

Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Meeri 17, Nõo
Meeri 17, Nõo

EELK Nõo kogudusse üle tulnud
Anne-Ly Juhkam		
Margus Mondonen		

EELK Tartu Peetri kogudusest
EELK Tartu Peetri kogudusest

Maetud
Jüri Kasar
Marek Soonpuu
Aime Ubaleht
Linda Suits
Valdeko Liivamägi
Eduard Otsing

02.06.11
09.07.11
15.07.11
04.08.11
06.08.11
20.08.11

Nõo kalmistu
Elva kalmistu
Nõo kalmistu
Elva kalmistu (õp Kristjan Luhamets)
Elva kalmistu
Elva kalmistu

(Nõo Püha Laurentsiuse kirik)
Luule Arras		
Aurelia Rämmer		
Katrin Kasumets		
Kaarel Salumäe		
Liisi Sirk			
Kadri Sirk		
Kaire Reinhold		
Sigrid Piiri		
Kersti Kaasik		
Liilia Lambinen		
Merike Seire		
Kuldar Kellamäe		

12.06.11
12.06.11
12.06.11
12.06.11
12.06.11
12.06.11
03.07.11
10.07.11
10.07.11
10.07.11
14.08.11
14.08.11

Kuldleeritatud
(Nõo Püha Laurentsiuse kirik)
Vaike Arik		
Kalev Laidmäe		
Kalev Juhkam		

10.07.11
10.07.11
10.07.11
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Rahutegija

Sünnipäevad

Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!

SEPTEMBER
Merje Alttoa
Tartu
Meeri Pennar
Tartu
Tarmo Tanilsoo Laguja
Virve Adler
Meeri
Priit Sannamees Nõo
Aino Mäll		
Vissi
Martin Poobus Tartu
Liivi Halling
Tallinn
Madis Kanarbik Vissi
Raivo Trummal Voika
Kersti Soidla
Tartu
Raili Unt		
Tartu
Made Vares
Järiste
Katrin Rekand
Tartu
Eiko Esimel
Elva
Tuuli Niininen		
Eda Jaanson
Märja
Marko Tiisler
Nõo

03.09.
06.09.
06.09.
09.09.
10.09.
12.09.
12.09.
15.09.
15.09.
16.09.
17.09.
20.09.
20.09.
23.09.
24.09.
24.09.
27.09.
29.09.

38
30
22
86
22
76
31
39
49
39
31
40
41
34
33
41
39
33

OKTOOBER
Elfriede Joonas
Kadri Pau

01.10.
02.10.

77
61

Nõo
Voika

Kalju Vaiksaar
Tartu
Signessa Kalmus Vissi
Raivo Uibopuu
Luke
Helju Reitkam
Meeri
Ellen Sööt
Elva
Elli-Elisabeth Palsi Nõo
Kaarel Salumäe Elva
Gustav-Ülo Kaarna Tartu
Eha Raud		
Peedu
Katre Maller
Tartu
Lennar Sild
Tartu
Enn Avi		
Nõo
Aino Tamm
Kolga
Meeri Tassa
Elva
Marju Liblik
Luke
Elise Pillaroo
Valga
Toivo Saal
Aiamaa
Oskar Saag
Tartu

02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
05.10.
06.10.
07.10.
10.10.
10.10.
13.10.
13.10.
17.10.
18.10.
23.10.
26.10.
27.10.
29.10.
30.10.

76
41
57
82
87
95
28
81
76
33
41
63
79
38
56
24
53
86

NOVEMBER
Elsa Pullinen
Mall Zeiger

02.11.
02.11.

87
77

Nõo
Meeri

Juta Kaarna
Tartu 04.11.
Lauri Linamägi Tartu 04.11.
Eve-Mall Kivisaar Tartu 06.11.
Marin Järva
Kärdla 08.11.
Sirje Prüüs
Ulila
08.11.
Liisi Sirk		
Elva
09.11.
Margus Irv
Vasalemma 10.11.
Anneli Lunts Järva-Jaani 13.11.
Katrin Sorgsepp Elva
13.11.
Helle Avi		
Lähte 17.11.
Endel Kraav
Nõo
17.11.
Meedy Männiste Aiamaa 19.11.
Eha Hass		
Vissi
20.11
Viivi Joala
Meeri 20.11.
Linda Taavel
Nõgiaru 21.11.
Ketlin Sirge
Rahinge 22.11.
Kadri Sirk
Elva
22.11.
Alise London
Nõo
25.11.
Maret Soonberg Nõo
26.11.
Liidia Susi
Aiamaa 26.11.
Vilma Pant
Vahessaare 27.11.
Ludmilla Timm
Nõo
27.11.
Melanie Nolk
Tamsa 28.11.
Uno Sild		
Tartu 28.11.

80
33
73
26
74
17
38
26
40
56
84
58
72
73
93
26
19
83
77
77
75
73
88
69

Keeri mõisniku ja Nõo kiriku eestseisja Hans Wühneri 175.
sünni- ja 100. surmaastapäevale pühendatud näitust.
eated
 Liikmeannetust 2011. aasta eest (summa vastavalt an EELK Nõo koguduse sügisene leerikursus algab püha- netaja soovile) saab teha nii sularahas koguduse kantseleis
päeval, 25. septembril kell 13.00 kiriku käärkambris Tartu kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (EELK Nõo kogutn 2 Nõo.
duse a/a nr 101 520 060 910 03 SEB pangas, selgitus:
 Meie kirikusaalis saab sel sügisel vaadata omaaegse „Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“).

T

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

Kirikuvanem Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus)
Organistid
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207
Koorijuht
Ragne Meier, tel 526 5569
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

