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

Reis Pühale Maale
Läbi aegade on kristlased unistanud näha oma silmaga paiku, millest kõneleb nende usu alus — Piibel. Paljudel on  see õnnestunud, 

kuid veel enamatel on see unistuseks jäänudki. Siiski näib, et just meie ajal, mil lennureis on igapäevane ja, vedamise korral, ka enneole-
matult odav asi, reisib Iisraelisse rohkem inimesi kui kunagi varem. Ja eks ole seda omal kombel ennustanud ka prohvet Jesaja (Js 2:3): 
„Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: “Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et 
võiksime käia tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna!”“

Sel kevadel käis Pühal Maal neli inimest ka meie kogudusest: Taime ja Toivo Põld ning Jaan ja Liidia Aruväli. Nende suurepäraselt 
vahendatud reisimuljetest sain innustust ka mina ja viibisin Iisraelis käesoleva aasta 10.–18. novembril. Alljärgnevalt kokkuvõte minu 
reisist. Et aga minu ja eelnimetatud koguduseliikmete reisijuhid olid samad inimesed ja meie reisisihtpunktid kattusid, siis olgu alljärgnev 
meenutuseks ka nende nelja inimese palverännakust. Ühtlasi tahan selle meenutusega tänada Nõo kogudust kindla toetuse eest, mida 
kogesin reisiplaane tehes.

MART JAANSoN,
EELK Nõo koguduse õpetaja

Vaade Galilea järvele „üksildasest paigast”. Foto: MART JAANSoN
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Tabori mägi pildistatuna bussiaknast. Foto: MART JAANSoN

10. november 2011
Alustasin teekonda Tartu bussijaamast. Tartu-Pärnu bussis 

avastasin teisigi Iisraeli-reisile suundujaid, mõned inimesed olid ka 
tuttavad. Pärnus kohtusime bussiga, mis oli alustanud reisi samu-
ti Tartust, kuid jõudis Pärnusse läbi Tallinna, olles vähehaaval rei-
sijaid peale võtnud. Jätkasime tervikliku grupina teekonda ja 
jõudsime 17.30 Riia lennujaama. Check-in ja turvaväravate läbimi-
ne kulges tõrgeteta. 19.40 startis Air Baltic’u lennuk Tel-Avivi, 
pardal meie grupi 33 reisijat.

Reis kestis u 4,5 tundi ja olimegi Ben-Gurioni lennujaamas. 
Mind valdas üsna õnnelik ja kodune tunne, kui nägin tekste heebrea 
keeles, mida sai kord koolis õpitud. Kahjuks aga piirdus lugemine 
sõnade kokkuveerimisega, kui sedagi, sest kaasaegses heebrea 
kirjas puuduvad vokaalid ja neid peab lihtsalt peast teadma. Rahu 
sigines südamesse ehk ka sellest, et reisisin seekord grupiga, 
kuna tavaliselt teen seda üksi. Ja lisaks, ärgem unustagem, olin 
saabunud siiski maale, mis on püha!

Lennujaamas olid meil vastas reisijuhid Juune Holvandus ja 
EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob. Asusime bussi, 
mida juhtis palestiinlane Mustafa, ja sõitsime u 2 tundi Põhja-
Iisraeli Galileasse Tiberiase linna. Kohale jõudes oli kell juba üle 
kahe öösel. Ilm oli kuiv ja sooja u 16 kraadi. Hotell oli üldiselt meel-
div — mitte väga peen, aga mitte ka korratu. Vannituba oli kena ja 
vett (ka sooja) tuli korralikult, see oli veel pealegi hea maitsega. 
olin arvanud, et Iisraelis on veega probleeme, ehkki ei kujutanud 
ette, milles see väljendub. Hiljem sain aimu juudiriigi suurejoone-
lisest veepuhastussüsteemist.

11. november 2011
Ärkasin u 5.30 kerge külmatunde ja uste paukumise peale. 

Hotellis oli imelikult jahe. Minu toanaaber, Johannes Esto kirjas-
tuse juht Urmas Tamm kadus juba varakult välja. Hiljem sain teada, 
et tal läks lihtsalt kell 6.00 koos päikesetõusuga uni ära.

Hommikusöök oli rikkalik. Kohv lahjemat sorti, aga piimatooted 
see-eest huvitavad ja maitsvad.

Kell 10.00 startisime ekskursioonile. Kõigepealt sõitsime bus-
siga Kapernauma Galilea järve kaldal. Piiblis on seda nimetatud 
linnaks, kuid selgus, et seda tuleks pidada pigem külaks. Alles 
pärast 1968. aastat on seal välja kaevatud Peetruse maja ja see-
järel ehitatud sinna kirik. „Kohe“ (vrd Mk 1:29!) selle kõrval asub 
Jeesusega seotud sünagoogiase (Mk 1:21-28). Sünagoogi nähtavad 
varemed olid küll uhked, kuid pärinesid alles 4. sajandist.

Seejärel siirdusime paika, kus Jeesus pidas Mäejutlust (Mt 
5-7). Mäejalamil oli üks grott, mida peetakse „üksildaseks paigaks“. 
Nimelt kõnelevad evangeeliumid paigast, kuhu Jeesus eraldus pal-
vetama. See oli üsna kõrgel mäenõlval ja ma kujutasin ette, kuidas 
Jeesus nägi järvel jüngerid sõudmas ning astus otse mäest alla 
järvele, et nende juurde kõndida (Mt 14:23jj).

Seejärel läksime Jeesuse Ilmumis- ehk Peetruse Primaadi-
kiriku juurde. Selles kirikus oli kaljunukk, millel oli seisnud üles-

Reis Pühale Maale

tõusnud Jeesus, kui ta kutsus jüngreid enda juurde sööma (Jh 21) 
ja küsis Peetruselt kolm korda „kas sa armastad mind?“. Käisin ka 
jalgupidi vees, nägin kalamaimude parve ning kujutlesin, et neid on 
153 (Jh 21:11).

Ilm oli kogu päeva väga palav. Ja ma hakkasin mõistma vee 
tähendust kohalikule rahvale, samuti tiheda lehestikuga puude 
tähendust, mis ilmneb nii kujukalt Piiblis.

Leivamurdmiskirikusse, mis on rajatud Jeesus leibadeime ko-
hale, me sisse ei saanud, sest seal oli üks Püha-Maa-sündroomi all 
kannatav inimene just midagi kohatut teinud ja värav oli suletud.

Järgnes laevaretk Galilea järvel. Paat pidavat olema sama 
kujuga nagu Peetrusel ja teistel kaluritel. Vardasse tõmmati Eesti 
lipp ja lasti Eesti rahvushümni. Ülev! Aga siis tõid laevamehed välja 
suveniirid ja me saime aru, et iga asi maksab midagi. ostsin tüt-
rele kaelaehte.

Edasi sõitsime Yardeniti, kohta, kust Galilea järvest väljub Jor-
dani jõgi ja mis on tuntud ristimispaigana (Jeesust seal siiski po-
levat ristitud). Ka seal võtsin jalad lahti ja astusin pühasse vette.

Meie päeva viimane turismitegu oli väike jalutuskäik Tiberiase 
linnas eesmärgiga vaadata kuulsa juudi filosoofi Maimonidese 
(1135–1204) hauda. oli alanud sabat ja linn oli peaaegu tühi.

Hotellis nautisime rikkalikku õhtusööki ja sulandusime ühtseks 
massiks maailma eri nurkadest pärit palverännuturistidega.

12. november 2011
Väljasõit kell 8.00 hilines u pool tundi, sest meie araablasest 

bussijuht olevat sisse maganud. Ta oli tore mees, aga mitte eriti 
täpne ja ei leidnud hõlpsasti vajalikke kohti üles.

Meie esimene sihtpunkt oli Tabori mägi, kus pärimuse järgi 
toimus Jeesuse muutumine kolme jüngri ees (Mt 17). Mägi ise ula-
tub enam kui 500 m üle merepinna ja näeb välja imposantne — 
nagu kummulipööratud kauss maastikul. 

Mäele 1924 ehitatud frantsiskaanide Ilmumiskirik jättis mulle 
mõjuva mulje, samuti mäelt avanev vaade. See on Piiblis ikkagi 
võimas lugu, nagu ütles õp Hiob. Viimane pidas meile ka hea mini-
loengu ortodoksi valgusmüstikast: jumalikku valgust olevat võima-
lik näha ka juba siinses elus.

Tabori mäelt sõitsime edasi Naatsareti linna. Seal vaatasime 
Maarja kuulutamise kirikut, mis on ehitatud paika, kus ingel Gabriel 
Maarjale ilmus (Lk 1:26-38). Külastasime ka Joosepi maja asemele 
ehitatud kirikut ja ingel Gabrieli kirikut. Viimane põhineb proto-
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Jaakobuse evangeeliumi pärimusele, mille järgi ingel ilmunud 
Maarjale, veel enne Piiblis kirjeldatud ilmumist, ühel lähedalasuval 
allikal, kus aga Maarja inglit ei kuulanud ja põgenes.

Naatsaretis jalutasin ka araablaste kirbuturul. oli huvitav 
esmakordselt kogeda idamaa linnakultuuri.

Naatsaretist sõitsime Petlemma — seega jätsime hüvasti Gali-
leaga ja ütlesime tere Lõuna-Iisraelile Juudamaale. Petlemm kuu-
lub Palestiina autonoomiasse ja me nägime ka silti, mis keelas 
Iisraeli kodanikul sinna siseneda. Samas sõitsid piiripunktist läbi 
Iisraeli numbriga bussid. Mine võta kinni!

Reisijuht organseeris meile ka ühe „püha poodlemise“ Pet-
lemma eeslinnas. Poest väljudes tabas meid aga ootamatu araabia 
kauplejate „rünnak“. Pääsesin õnneks suuremate kadudeta. Kuid 
nagu hiljem kuulsin, oli tegemist tavalise araabiapärase kauplemis-
viisiga, pealegi olevat need kristlased, keda on Petlemmas oma-
jagu.

Hotell, kuhu ööbima sõitsime, olevatki kristlaste hotell, nime 
poolest Nativity Bells. Interjöör oli soliidne: ruumikad toad ja kivi-
põrandad. Ka õhtusöök oli väga rikkalik. Pärast sööki peeti eest-
laste osaduses õhtupalvust ja siis viis õp Hiob soovijad linna vaa-
tama. Ta pidas Jeesuse Sünnikiriku ukse ees pimedas särava 
loengu kiriku ajaloost. See on maailma vanim pidevalt tegutsev 
kirik — 4. sajandist!

13. november 2011
Hommikul vara kell 4.45 äratas meid mulla kutse islami pal-

vusele — kuulsin seda elavana esmakordselt. Pean ütlema, et see 
oli võimas elamus ja ka muusikaliselt igati nauditav — ikkagi üle 
linnaosa kostev vaimulik laul! Õnneks polnudki tarvis uuesti ma-
gama jääda, sest pidime soovijate grupiga minema õp Hiobi juhti-
misel Sünnikirikut uudistama.

Kirik nägi tõepoolest väga arhailine välja. Kuulasime ortodoksi 
hommikuteenistust ja vaatasime ka kõrvalasuvat katoliku Katariina 
kirikut, mis on ehitatud 19. sajandil ristisõdijate kiriku kohale. 
Kirikust väljudes proovisime kardemoniga türgi kohvi (mis mind 
ära ei võlunud) ning naasesime hotelli, et hommikust süüa.

Seejärel asusime teele Karjaste väljale (Lk 2:8-20). Lagedat 
maad pole sel väljal palju, kuid kujutlusvõime aitas. Loomulikult oli 
seal kirik, kus laulsime mõned jõululaulud. Ilm oli juba kolmandat 
päeva palav: varahommikul küll jahedavõitu, kuid u kella 12 paiku 
juba nii soe, et võis käia T-särgiga ja pidi kasutama päiksekaitseks 
mütsi.

Karjaste väljalt asusime teele Hebroni linna, kus sain reisi ühe 
tugevama elamuse. Seal asub Makpela koobas, kuhu pärimuse ko-
haselt on maetud patriarhid: Aabraham, Iisak ja Jaakob koos nais-
tega, v.a Raahel (vrd 1Ms 23). Nii juudid kui ka moslemid usuvad, et 
sealt pääseb Eedeni aeda. Meie külastus toimus Isadepäeval ja 
tänu patriarhidele sai see päev minu jaoks täiesti uue tähenduse!

Patriarhide pühamu kujutab endast kindlust, milles vaid õhuke-
se vaheseinaga eraldatud ruumides asuvad nii sünagoog kui ka 
mošee. Kõigepealt saime sisse juutide poolele. Nägin seal, kuidas 
õpitakse ja kantilleeritakse Toorat. Nägin ka kenotaafe Aabrahamile, 
Jaakobile, Saarale ja Leale. Juudi poest ostsin 59 seekli eest 

Ühendus Eedeni aiaga Hebronis. Foto: MART JAANSoN

hõbedase väljasirutatud näpuga käe yad’i, mida kasutatakse Toora 
lugemisel.

Siis saime sisse ka Makpela pühamu islami poolele. Seal olid 
Iisaki ja Rebeka kenotaafid ja Eedeni aeda viiva koopa suu. Seal sai 
nuusutada Eedeni aia lõhna. Nuusutasin ka mina ja tundsin vaid 
tolmu lõhna — ju pole ma siis selleks kogemuseks veel valmis. 

Siiski oli see kõik tugev elamus. Ja näha 1967. aasta Kuue-
päevases sõjas purustatud maju ning Palestiina ja Iisraeli sõdureid 
automaatidega, pani mind tõsiselt mõtlema selle maa minevikule, 
olevikule ja tulevikule. Mida suudavad saavutada juudid ja mida 
palestiinlased. Ja kummad soodustavad enam idakristlust, millel 
tänapäeval ei lähe kuigi hästi.

Hebronist sõitsime tagasi Petlemma, kus seisime ära 1,5-tun-
nise saba, et näha ka Jeesuse sünnigrotti, mis hommikul näge-
mata jäi. Palju rahvast, tunglemist ja teatud pingeid olid justkui 
vajalikuks eelmänguks pühale kogemusele.

Tahtsime pärast Sünnigroti külastust sisse saada ka Püha Hie-
ronymuse koobastikku, kus viimane tõlkis 34 aastat piiblit ladina 
keelde (Vulgata), kuid ei õnnestunud. Külastasime see-eest aga 
Piimagrotti, kus kohaliku pärimuse kohaselt imetas Maarja Jee-
suslast Petlemma lastetapu ajal (Mt 2:16-18). Kogesime seal ka 
kaunist frantsiskaani nunnade protsessiooni koos gregooriuse 
lauluga.

Seejärel oli „linnaluba“ ja jalutasin koos kaaslastega veel veidi 
päikseloojangu-järgses Petlemmas. Peab ütlema, et tundsin end 
väga turvaliselt, vaatamata käredahäälseile mustadele meestele, 
kitsais tänavais kihutavaile autodele ja üliagressiivseile täna-
vakaupmeestele.

Järgnes rikkalik õhtusöök ja õhtupalvus, kus meie grupi liige 
Arvo jutustas oma imelisest tervenemisest.

Järgneb...
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w 9. septembril algas nii Nõo noortekeskuses kui ka Luke 
külas uus pühapäevakooliaasta. Õpetajana on jätkuvalt ametis 
Imbi Tanilsoo, keda Lukel abistab Marju Liblik. Soovime palju 
jõudu ja Jumala õnnistust mõlemale!
w 12. septembril alustasid uut hooaega ka koguduse sega-

koor ja Nõo kiriku meesansambel. Segakoori juhatab sellelgi 
hooajal Ragne Meier, kelle sünnipäeva 12. septembri proovis  
tähistati. Soovime koguduse muusikuile rohket rõõmu ja 
Jumala õnnistust!
w 18. septembri õhtul pidasid meie praostkonna lastetöö 

tegijad Sangaste pastoraadis koosolekut, millega tehti 
tagasivaade suvisele lastelaagrile ja peeti plaane tulevikuks. 
Muuhulgas arutati praostkonna muusikatöö küsimusi. osa 
võtsid ka meie koguduse liikmed.
w 9. septembril Külaaseme külas, 21. septembril Meeri 

Seltsimajas ja 27. septembril Nõgiaru raamatukogus tehti 
jälle algust igakuiste piiblitundidega õp Jaansoni eestveda-
misel. on rõõm näha, et koos Jumala sõna õppimine ja kiriku-
laulude laulmine pakub inimestele rahuldust!
w 2. oktoobril läks käärkambris lahti ka sügisene leeri-

kursus. Algul tuli tundi üks õpilane, paari nädala pärast liitus 
veel kaks. Nõnda saame, kui Jumal annab, tervitada 18. det-
sembril toimuval leeriõnnistamisel kolme uut koguduseliiget.
w 2. oktoobril kaunistas meie koguduse peajumalateenis-

tust lauluga EELK Tartu Peetri koguduse kammerkoor Kris-
tiina-Maria Lorenzi juhatusel.
w 3. oktoobril valis Tartu Maavalitsuse juures moodus-

tatud konkursikomisjon välja aasta õpetajad 2011. Võime 
uhkusega kuulutada, et nende hulgas oli ka meie koguduse 
liige, Nõo põhikooli klassiõpetaja Heli Leedjärv. Palju jõudu ja 
Jumala juhtimist selles vastutusrikkas töös!
w 9. oktoobril Lõikustänupüha jumalateenistusel astus sel 

sügisel esmakordselt üles meie koguduse segakoor Ragne 
Meieri juhatusel. Laulud kõlasid kaunilt, nagu Jumala kiituseks 
ikka!
w Meie kiriku käärkambris kooskäiv raamaturing pole sel 

aastal ehk nii tihti kokku saanud kui varem, kuid seda meeldi-
vam oli üle mõne aja koguneda 14. oktoobril Taime Põllu poolt 
läbiviidud raamatutundi, teemaks „Elu mõte“.
w 15. oktoobril EELK Tartu Maarja koguduse Õpetaja tänava 

majas ja 16. oktoobril Viljandi Jaani kirikus lauldi meie „Kiriku 
laulu- ja palveraamatu“ koraale eesti kirikumuusikute sea-
des. Ürituse korraldaja oli EELK Kirikumuusika Liit ning meie 
kogudusest osalesid sel üritusel esimesel päeval õp Jaanson 
ja mõlemal päeval Agnes Laasimer.
w 26. oktoobril esines Nõo hooldekodus Luke külas Meeri 

Seltsimaja lauluansambel Elurõõm. Külalisena laulis soolo-
laule Kalju Õllek. Klaveril saatis ja Pühakirja luges õp Mart 
Jaanson. Laul kõlas uhkelt ja südamest ning näis, et hoolde-
kodu elanikud võtsid kingituse tänuga vastu.
w 31. oktoobri õhtul Usupuhastuspüha jumalateenistusel 

esines koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel.
w 1. novembri õhtul Tartu Peetri kirikus astus VII Hugo 

Lepnurme Muusikapäevade raames lauluga üles Nõo kiriku 
meesansambel. Kontserdil osalesid ka organistid Anneli Klaus 
ja Agnes Laasimer. Seekordsed muusikapäevad olid korral-
datud mõeldes meie „Kiriku laulu- ja palveraamatu“ teema-
aastale 2011 ja ka meesansambli kavas olid peamiselt koraa-
liseaded. Publik võttis muusikute pakutu tänuga vastu.
w Hingedepäeva, 2. novembri õhtul kogunesid Agnes ja 

Ingmar Laasimeri külalislahkesse koju EELK Valga praostkonna 
kirikumuusikud, et rääkida praostkonna muusikatööst, eel- 
olevast laulupäevast 2. juunil 2012 ja mõtiskleda „Kiriku laulu- 
ja palveraamatu“ tuleviku üle. Pärast koosolekut peeti heas 
osaduses maha Taizé-palvus, millest võttis kõigi heameeleks 
osa ka mitu Nõo koolinoort. Pärast palvust käisid Kalju Õllek 
koos õp Jaansoniga lauluga õnnitlemas koguduseliige Elsa 
Pullineni tema sünnipäeva puhul.
w 6. novembril tegi meie koguduse segakoor Ragne Meieri 

juhatusel väljasõidu Taagepera kirikusse, kus osaleti õp Arvo 
Lastingu kutsel lauluga jumalateenistusel. Kaunis sügisilm ja 
lahke vastuvõtt tegid kõigil kooriliikmeil südame soojaks.
w 10.–18. novembril viibis koguduse õpetaja Mart Jaanson 

palverännakul Iisraelis. 13. novembri Isadepäeva jumalatee-
nistusel teenis Nõo kogudusele hästi tuttav Diina Tuulik.
w 26. novembril Tallinnas pandi pidulik punkt meie kiriku 

Laulu- ja palveraamatu teema-aastale. EELK Usuteaduse 
Instituudis toimus rahvusvaheline konverents ja õhtusel 
jumalateenistusel Tallinna Toomkirikus tänati Jumalat 1991. 
aastal välja antud „Kiriku laulu- ja palveraamatu“ eest. Samas 
esitleti ka kolmandat ja ühtlasi viimast kogumikku eesti  
kirikumuusikute loodud koraaliseadetest, seekord noorte-
kooridele. Konverentsil ja jumalateenistusel osales ka õp 
Jaanson.
w 29. ja 30. novembril külastasid Nõo kirikut Nõo Põhi-

kooli 5. klasside õpilased. Nende toojaks oli kooli ajalooõpe-
taja Reet-Ingrid Haamer, kes leidis meeldiva mooduse ajaloo 
„välitunniks“. Õp Jaanson tutvustas lastele ristiusku ja Nõo 
kirikut, prooviti orelit ja roniti ka kirikutorni.
w 29. novembri õhtul jagas Nõo Päevakeskuses kogu-

duseliikmeile oma Iisraeli-reisi muljeid õp Jaanson. Muljete 
jagamine kujunes meeldivaks muljete vahetamiseks, kuna neli 
inimest kuulajate hulgast oli kevadel samalaadsel palverän-
nakul juba käinud. Tõepoolest, Iisrael on maa, kus igal kristla-
sel tasuks võimalusel ära käia!

KRooniKa 
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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)

juMalateenistused ja Muud Koguduse üRitused

Maria Värno 16.10.11 Nõo Püha Laurentsiuse kirik

Ristitud

eelK nõo Kogudusest lahKunud
Ene-Liis Velberg EELK Tartu Pauluse kogudusse

Maetud
Virve Juust  01.10.11 Nõo kalmistu
Vilma-Susanna Nigol 06.10.11 Tartu krematoorium
Kalle Mosin  07.10.11 Nõo kalmistu
Leida Nagel  29.10.22 Nõo kalmistu
Juulius Rähni 26.11.11 Nõo kalmistu (õp Marko Tiirmaa)

Meelis Mondonen EELK Tartu Peetri kogudusest

w Palume kõigil koguduseliikmeil tasuda liikmeannetus 
2011. aasta eest! Liikmeannetust (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: „Liikme-
annetus EELK Nõo kogudusele“). 
w Iseseisvuspäeva jumalateenistus 24. veebruaril 2012 

algab Nõo kirikus ebaharilikul ajal: kell 10.00.

teated 

eelK nõo Kogudusse üle tulnud

DETsEMbEr 2011
Meeri Seltsimajas esinevad Kaitseliidu Maja 
Koor ja Nõo kiriku meesansambel.
II advendi jumalateenistus. Armulaud.
Pühapäevakooli jõulupidu kirikus.
Advendikontsert. Esinevad kammerkoor Crede 
Sander Tamme juhatusel ja EELK Nõo koguduse 
segakoor Ragne Meieri juhatusel.
III advendi jumalateenistus. Armulaud.
IV advendi jumalateenistus. Leeripüha. 
Armulaud.
Nõo kooli jõulukontsert kirikus.
Jõulujumalateenistus Külaaseme külas.
Armulaud.
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.
I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud. 
Esineb Nõo kiriku meesansambel.
Jõulupüha jumalateenistus Nõo hooldekodus. 
Esineb Nõo kiriku meesansambel.
II jõulupüha jumalateenistus.
Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud.

R, 2. kl 19.00

P, 4. kl 11.00
R, 9. kl 16.00
L, 10. kl 16.00

P, 11. kl 11.00
P, 18. kl 11.00

T, 20. kl 18.00
R, 23. kl 12.00

L, 24. kl 16.00
P, 25. kl 11.00

P, 25. kl 14.00

E, 26. kl 11.00
L, 31. kl 18.00

Jaanuar 2012
Uusaastapäeva jumalateenistus. Armulaud.
Kolmekuningapäev. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.

P, 1. kl 11.00
R, 6. kl 18.00
P, 8. kl 11.00
P, 15. jaan kl 11.00
P, 22. jaan kl 11.00
P, 29. jaan kl 11.00

P, 5. kl 11.00
P, 12. kl 11.00
P, 19. kl 11.00
K, 22. kl 18.00
R, 24. kl 10.00
P, 26. kl 11.00

Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Palvepäev.
Iseseisvuspäeva jumalateenistus.
Jumalateenistus.

VEEbruar 2012

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, algab jaanuaris 2012.
PÜHaPÄEVaKOOL LuKE KÜLas (Tamsa tee 4–5) igal teisel REEDEL, algab jaanuaris 2012.
ÕPETaJa VasTuVÕTuaEG kiriku käärkambris KoLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30.



6Rahutegija

Rahutegija EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht
Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

DETsEMbEr 2011
Risto Räisa Uderna 01.12. 37
Anneli Laanemets Tartu 02.12. 38
Ellen Jüri  Lepiku 03.12. 78
Ruth Maal  Nõgiaru 07.12. 36
Kretel Tamm Nõo 07.12. 36
Niina Kamenik Nõgiaru 12.12. 85
Helmi Kamenjuk Puiatu 12.12. 86
Ervin Viljamaa Nõo 13.12. 87
Aado Johanson      Külaaseme  15.12. 77
Aleksei Mikli Tallinn 17.12. 37
Anna Trei  Meeri 17.12. 50
Tiina Sirge Rahinge 18.12. 54
Helgi Mondonen Voika 19.12. 76
Cleelia Väli Elva 20.12. 23
Kalev Laidmäe Elva 21.12. 69
Maimu Mutso Luke 21.12. 89
Sirje Uibopuu Luke 21.12. 50
Heli Leedjärv Tõravere 24.12. 52
Hilja Avald  Nõo 25.12. 88
Kalev Juhkam Nõo 25.12. 69
Peeter Kalliver       Külaaseme 25.12. 67
Kalju Soonvald Meeri 25.12. 81
Silvia Veidenbaum Nõo 25.12. 67
Kalle Koger Kolga 26.12. 53
Merike Seire Tõrvandi 27.12. 34
Viljar Mägi Nõo 28.12. 35
Sigrid Kägo Vara 29.12. 37
Joel Viin  Aakaru 29.12. 85
Lilian Volmer Nõgiaru 29.12. 68
Madis Pärtelpoeg Soinaste 30.12. 25
Aime-Elfriede Kraak  Ulila 31.12. 85
Alice Tiisler Nõo 31.12. 31

Jaanuar 2012
Vaike Arik Palumäe 01.01. 73
Riina Luik  Nõo 02.01. 63
Aare Ööpik Tartu 02.01. 54
Markus Pau Voika 03.01. 24
Armand Jürgenson  Kolga 04.01. 36
Leida Sepp Nõo 04.01. 85
Luule Arras Tartu 07.01. 41
Reelika Soidla Meeri 08.01. 26
Rosine-Elfride Unt Vahessaare 09.01. 81
Margus Mondonen Voika 12.01. 43
Imbi Tanilsoo Laguja 12.01. 52
oliver orrin Tartu 13.01. 37
Kai Räisa  Uderna 13.01. 33
Agnes Laasimer Nõo 14.01. 62
Katrin Sööt Elva 15.01. 28
Erna Koger Luke 18.01. 87
Juhan Valdmaa Pärnu 18.01. 58
Silver Alttoa Tartu 21.01. 39
Jane Bigler Šveits 22.01. 39
Astra Haas Elva 22.01. 82
Eda Raitar Tartu 22.01. 78
Margit Keeman Voika 24.01. 44
Ilme Prost Reola 25.01. 64
Greta Koppel Tallinn 27.01. 34
Elle Mägi  Elva 27.01. 62
Kärri Toomeos-orglaan Tartu  30.01. 37

VEEbruar 2012
Andres Mutso Tartu 01.02. 86
Marek Toom          Vahessaare 01.02. 36
Ave Sugul  Elva 02.02. 36
Evi Toomits Nõo 02.02. 76
Valentina Kallas Luke 04.02. 74

Ehaleid Liivola Luke 04.02. 81
Salme Ainso Nõo 05.02. 74
Sirje Kangro Luke 06.02. 37
Ingmar Laasimer Nõo 07.02. 62
Elmar Liivak Luke 07.02. 78
Kadri Koppel Paide 08.02. 27
Liivia Valgerist Nõo 08.02. 72
Kadri Jürgenson Kolga 10.02. 30
Kersti Kaasik Nõgiaru 10.02. 65
Anne-Ly Juhkam Nõo 11.02. 42
Endla Soidla Meeri 11.02. 90
Endla Laius Meeri 13.02. 74
Jaanos Malm Tartu 13.02. 40
Katrin Sorgsepp Elva 13.02. 40
Katrin Kask Nõo 14.02. 37
Heleni Mäe Põlva 14.02. 28
Aino Rääbis Luke 16.02. 35
Juhani Püttsepp Peedu 17.02. 48
Marek Tiits Tallinn 17.02. 32
Hilja Kits  Luke 18.02. 93
Linda Kopp Elva 19.02. 84
Helga oksfort Kolga 19.02. 78
Sigrid Piiri Nõgiaru 20.02. 56
Koidu Avi  Nõo 21.02. 59
Elmar Mets Nõo 22.02. 92
Kristina Räkk         Hellenurme 22.02. 39
Indrek Mäe Põlva 23.02. 30
Malle Sild  Tartu 23.02. 64
Aime Zirk  Nõo 24.02. 79
Merle-Kairit Toom Vahessaare 24.02. 31
Aili Mürk  Tamme 25.02. 71
Kaire Reinhold Nõo 26.02. 24
Indrek Soidla Meeri 27.02. 29
Astrid Luts Tartu 28.02. 78

Palju õnne ja juMala õnnistust teile Kõigile!sünniPäevad

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 

KontaKt 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


