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

Jumal on lähedal, ka nõos
Sel suvel külastas meie koguduse segakoor koos Nõo kiriku meesansambli ja 

mitmete koguduseliikmetega Soomes Karjalat. Segakoor ja meesansambel andsid 
täispikad kontserdid Rääkkylä kirikus ja Niemise kabelis. Imetlesime Karjala kauneid 
puukirikuid ja kloostreid ning tutvusime muude vaatamisväärsustega. Üks erilise-
maid elamusi meie muljeterohkel reisil oli Heinävesi kirikulaada külastamine, kuhu 
oli kogunenud tuhandeid inimesi kogu Soomest. Vaatamata tulikuumale ilmale nau-
diti kirikukontserte, maitsti laadatoite, suheldi ja tehti sisseoste. Saabujaid võttis 
Heinävesil vastu suur plakat, millel seisis kinnitus: „Jumal on lähedal“. Mõtlesin 
sellele tõdemusele teel olles ja koju jõudes ning tekkis kiuslik küsimus, et kas Jumal 
on Soomes lähemal kui meil, Eestis. Kas Heinävesi külas võib Jumala lähedalolekule 
olla kindlam kui Nõos?

Meil on väga laialt levinud väide ja arvamus, et eestlased on kõige vähem usklik rahvas Euroopas. Seda nenditakse ikka aeg-ajalt nii 
ajakirjanduses kui igapäevastes vestlustes. Seejuures tuginetakse rahvaküsitluse arvudele, millest on ilmnenud, et väga vähesed eest-
lased söandavad tunnistada oma usku Jumalasse.

Usuteema ei ole siiski ka eestlastele võõras. Kuid selle asemel, et tunnistada oma usku Jumalasse, püütakse usule anda hoopis mingi 
muu sisu. Mõne aasta tagusest Tartu Ülikooli juubeliaktusest on meelde jäänud ühe kõneleja kinnitus, et eestlased on hariduse usku. 
Möödunud laulupeo ajal kinnitati teleekraanilt, et laulupidu on eestlaste religioon. Haridus ja laulupeod ongi kahtlemata oluline osa 
eestlaste identiteedist, ent samal ajal ei tohiks me siiski arvata, et see asendab usku Jumalasse. Käies koolis, omandades haridust, 
osaledes laulupidudel ja paljudes muudes tegemistes, ärgem kartkem kõige selle juures tunnistada oma usku Jumalasse.

Olen kindel, et eestlased ei ole sugugi vähem usklikud kui muud Euroopa rahvad. Selle kinnituseks on jõulupühade ajal täituvad kirikud 
Eesti külades ja linnades. On ilmselge, et kirikusse tulevad usklikud inimesed. Ärgem siis kartkem oma usku tunnistamast ja välja näita-
mast ka jõulude eel ja järel, ülejäänud aasta jooksul! Kuidas seda teha? Hea viis oma usku tunnistada on osaleda oma küla ja kihelkonna 
kirikuelus, võtta osa oma kodukoguduse tööst ja tunda vastutust oma kodukiriku hea käekäigu pärast. Kõige lihtsam on seda teha, 
osaledes pühapäeviti jumalateenistustel, võttes osa oma koduküla kiriku igapäevasest tööst ja toetades kõige muu juures oma kodu-
kogudust ka iga-aastase liikmeannetusega.

Iga inimese väiksemgi panus oma koduvalla kiriku toetuseks on oluline, sest Eesti kirik elab peamiselt oma liikmete annetustest. Ka 
Nõo kirik. Olen kiriku igapäevaelust vesteldes aeg-ajalt kuulnud küsimust, et kas siis kirik ei saa toetust Tallinnast, võib-olla koguni 
Roomast. Nii see ei ole. Koguduse liikmed peavad kirikut üleval peamiselt oma annetustest. Kirik ei saa olla lahti ainult jõulupühade ajal 
— kiriku uksed on ootajatele avatud aastaringselt. Pühakojad, nagu muudki ehitised, vajavad remontimist, kogudusel tuleb katta kõik 
igapäevased ülalpidamiskulud. Meie Nõo kirik on Lõuna-Eestis ainulaadne hästi säilinud keskaegsete võlvidega pühakoda, kus mõni nädal 
tagasi läbi viidud teadusuuringud tõid ilmsiks meie piirkonna jaoks ainulaadsed laemaalingud. See esiisade poolt rajatud väärtuslik 
pärand vajab aga ka hooldamist ja renoveerimist. Nõo kirikus on tehtud esimesed ettevalmistused ulatuslikuks remondiks, on tellitud 
remondiprojekt ja otsitakse võimalikke toetajaid, et alustada kiriku- ja kõrvalhoone renoveerimisega. Kõigeks selleks on tarvis Nõo valla 
ja kihelkonna elanike toetust ja aktiivset osalemist. Olgem siis julged, tunnistagem oma usku ja võtkem osa oma Nõo kodukiriku elust. 
Jumal on Nõos sama lähedal kui Soomes.

Madis Kanarbik
EELK Nõo koguduse juhatuse esimees

Foto internetist
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Jk 2:8: Te teete hästi, kui te tõepoolest täidate kuninglikku 
seadust kirjasõna järgi: „Armasta oma ligimest nagu ise- 
ennast!”

Kord küsis üks seadusetundja Jeesuselt, mida tuleb teha, 
et pärida igavest elu. Jeesus tuletas talle meelde seadusi, 
millest ta peab kinni pidama, et igavesse ellu jõuda: armasta 
Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast. Sea-
dusetundja oli Jeesuse vastusega nõus, kuid küsis siiski ühe 
sõna kohta selles vastuses: „Ja kes siis on mu ligimene?“

Seda lugu, mida Jeesus nüüd seadusetundjale jutustas, 
teame kõik. See on lugu halastaja samaarlasest. Selle loo 
kaudu saame tõesti teada, kes on meie ligimene: iga inimene, 
kes vajab meie nähes abi.

Olen aga vahel mõelnud, mida oleksin tolle seadusetundja 
asemel Jeesuselt küsinud mina. Ja vahel mulle tundub, et 
mina oleksin küsinud nii: mida tähendab armastada ise- 
ennast? Või teisisõnu: kui ma pean ligimest armastama nagu 
iseennast, siis kust ma tean, kui palju ma ennast armastan? 
Võib-olla ei armasta ma end üldse? Ja kui nii, siis kuidas 
saaksin ma ligimest armastada?

Kord juurdlesingi jälle selle küsimuse üle parajasti siis,  
kui läksin juuksuri juurde. Juuksur seadis mind suure peegli 
ette istuma, pani mulle põlle ette ja asus mu juukseid lõi- 
kama. Mina aga sain end segamatult u 30 minutit peeglist 
vaadata.

Üsna harukordne võimalus! Inimene ju tavaliselt ei vaata 
ennast pool tundi järjest peeglist, eriti meesterahvas. Osalt 
sellepärast, et pole aega. Osalt sellepärast, et keegi võib 
peale sattuda. Ja osalt sellepärast, et pole midagi nii kaua 
vaadata. Stopp!

Miks ei võiks ma end pool tundi tähelepanelikult vaadata? 
Kas ma häbenen ennast? Kas ma ei meeldi enesele? Kas ma 
ei armasta ennast?

Kui istusin nõnda juuksuritoolis ja silmitsesin end, tuli 
mulle järsku üks mõte. Kas pole imeline, et ma üleüldse ole-
mas olen?! Just sellisena nagu ma ennast tean ja näen?! Jah, 
ma pole mingi ingel ega iludus. Kuid ma olen siiski olemas.  
Ja kui olen, siis on minu olemasolul ka mingi põhjus. Järelikult 
olen ma vajalik. Kui mitte kellelegi teisele, siis Jumalale ikka. 
Sest tema on mu loonud.

Ja siis sain ma järsku aru, et ma olengi võimeline end 
armastama ainult tänu Jumalale.

Jah muidugi, võib ju mõelda, et kui oled noor, ilus, tark, 

rikas või võimas, siis võib end ju ikka armastada. Eks me kõik 
ole seda ka teinud, vähemalt nooruses. Kuid selline enese-
armastus on petlik, sest tavaliselt lõpeb see meeleheitega. 
Kui mitte varem, siis vanaduses ikkagi. Inimene näeb, et ta 
muutub vanaks ja kortsuliseks, mälu hakkab kaduma ja ta 
hakkab sõltuma endast noorematest. Kuidas säilitada 
enesearmastust siis?

Hiljemalt siis jõuabki inimene äratundmisele, et tema 
enesearmastus ei sõltu temast, vaid teistest. Kui keegi peab 
teda väärtuslikuks ja vajalikuks, siis ta armastab ennast. Kui 
aga temast keegi ei hooli, siis kaob ka enesearmastus.

Ent julgust! Kui meie ümber pole ka ühtegi inimest, kes 
peaks meid väärtuslikuks ja vajalikuks, siis ometi on alati üks, 
kes seda teeb. See on Jumal.

Kui ma siis nõnda seal juuksuripeegli ees istusin, kujutasin 
ette teisi inimesi samamoodi peeglisse vaatavat. Kõiki ini-
mesi: mehi ja naisi, noori ja vanu, valge, musta, kollase ja 
punase nahaga inimesi, rikkaid ja vaeseid, ilusaid ja inetuid, 
tarku ja rumalaid, winnereid ja luusereid. Kõiki seitset mil-
jardit, kes maa peal elavad. Ja mõtlesin: mitte keegi pole 
minust halvem. Ega ka parem. Sest kõigil meil on õigus end 
armastada. Sel lihtsal põhjusel, et Jumal peab meid kõiki 
väärtuslikeks ja vajalikeks. Jumal armastab meid kõiki.

Ma ei tea, mida oleks vastanud Jeesus minu küsimusele, 
mida tähendab ennast armastada. Tõenäoliselt oleks ta jutus-
tanud mõne tähendamissõna, millest ma oleksin oma küsi-
musele vastuse saanud.

Kuid Jumal vastab mulle ka oma apostli suu läbi. 1Jh 
4:9–11: „Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks 
selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, 
et me tema läbi elaksime. Selles on armastus — ei, mitte 
selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on 
armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks 
meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on 
armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama 
üksteist.“

Ennast armastada tähendab jõuda äratundmisele, et 
Jumal armastab mind. Ja siis pole enam raske armastada ka 
oma ligimest. Sest Jumal armastab teda täpselt samamoodi 
kui mind. Ja nõnda me suudame alati täita kuninglikku käsku: 
„Armasta oma ligimest nagu iseennast!”

Mart Jaanson
EELK Nõo koguduse õpetaja

kuidas aRmastada iseennast?  
jutlus Rääkkylä kiRikus pühapäeval, 27.07.2014
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w 4. juuni keskpäeval kogunes Nõo kirikuaeda sadu inimesi. 
Lisaks koguduselikmeile saabus rongkäiguna õpilasi ja õpetajaid 
Nõo koolist, Nõo vallavalitsuse ja -volikogu liikmeid, gaide. Oli küla-
lisi kaugemalt. Paljudel olid käes sinimustvalged lipud. Tähistati 
Eesti rahvuslipu 130. aastapäeva. Laulsid Nõo kiriku meesansam-
bel ja koguduse segakoor (dirigent Ragne Meier), sõna võtsid 
koguduse õpetaja Mart Jaanson, vallavanem Rain Sangernebo, 
reaalgümnaasiumi direktor ja vallavolikogu esimees Jaanus 
Järveoja, EELK Otepää koguduse vaimulik Marko Tiirmaa. Tähtpäeva 
peakõnelejaks oli palutud ajakirja Akadeemia peatoimetaja ja Eesti 
Vabariigi peaministri nõunik Toomas Kiho. Viimane pidas kirikus ka 
huvitava ettekande „Eesti riik luules“. Oli väga ilus päev!
w 7. juuni varasel pärastlõunal oli meie kirikuaias jälle rahva-

rohke. Toimus EELK Valga praostkonna lastepäev. Lisaks kümme-
konnale täiskasvanule osales üritusel u 40 last ja paarkümmend 
külalist Soome misjoniseltsist Kylväjä, kes toetab juba aastaid 
meie praostkonna lastetööd. Lastepäeva peakorraldaja oli meie 
praostkonna suurima koormusega lastetöötegija, meie koguduse 
liige Imbi Tanilsoo. Lastepäeval lauldi, tehti näitemängu, külalised 
viisid läbi piiblitunni. Ja muidugi kinnitati piknikul ka keha.
w 8. juuni peajumalateenistusel tähistati rõõmsalt I nelipüha. 

Laulis meie koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel.
w 15. juuni peajumalateenistusel said leeriõnnistuse kolm uut 

koguduseliiget. Jutlustas õp Oliver Okun EELK sõpruskirikust 
Saksamaal Kurhessen Waldecki piiskopkonna Korbachi kogudu-
sest. Külaline viibis meie koguduses seoses EELK ja Kurhessen 
Waldecki piiskopkonna pastoraalkolleegiumiga, mis toimus 11.–18. 
juunil Tallinnas. Õp Okunit võõrustas perekond Põld.
w 19. juuni õhtul pidas meie koguduse liige Taime Põld kiriku 

käärkambris raamatutunni teemal „Hingetuge kirjandusest“. Tegu 
oli hooaja viimase üritusega igakuisest raamatutundide sarjast.
w 20. juuni keskpäeval toimus Külaaseme külas meie kogu-

duseliikme Kalju Õlleku talus traditsiooniline piiblitunnihooaja 
lõpujumalateenistus. Kaetud oli armulaud, teenis koguduse õpetaja 
Mart Jaanson.
w 22. juunil osales meie koguduse segakoor Ragne Meieri 

juhatusel EELK vaimulikul laulupäeval Suure-Jaanis. Ehkki lau-
lupäeva kontsert viidi vihma tõttu lauluväljakult üle kohaliku güm-
naasiumi saali, kujunes laulupäev muusikaliselt kõrgetasemeliseks 
ja jättis kõigile osalejaile sügava mulje.
w 27.–29. juunil korraldas meie koguduse liige Imbi Tanilsoo 

Laguja koolimajas EELK Valga praostkonna lastelaagri. Samasugune 
laager toimus samas ka 8.–10. augustil. Mõlemast laagrist võttis 
osa meie kogudusega seotud lapsi ja täiskasvanuid. Piibli ja laulu-
tunni pidas mõlemas laagris ka õp Jaanson.
w 29. juuni peajumalateenistus toimus Nõo kalmistul, peeti 

surnuaiapüha. „Välikogudus“ trotsis vapralt tihedat vihmasadu, 
teenis õp Jaanson. Laulusaateks mängis surnuaiapühalistele 
varasematest aastatest tuttav Tartu puhkpilliansambel Neeme 
Saare juhatusel.

kRoonika 

w 10. juuli õhtul esines meie kirikus tunnise kontserdiga tuntud 
hollandi orelikunstnik Bert Wisgerhof. Kavas D. Buxtehude,  
J. S. Bachi, S. Wesley, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Regeri,  
C. Saint-Saënsi ja H. Andriesseni orelilooming. Kontserdile kogu-
nenud paarkümmend kuulajat jäid kuulduga väga rahule.
w 13. juuli peajumalateenistusel tähistati leeri mälestuspüha. 

Kutsutud olid esmalt kõik, kellel 2014. aastal täitub leeriõnnista-
misest ümmargune arv aastaid. Samuti olid aga palutud kõik lee-
rilapsed, kes on saanud leeriõnnistuse alates 2004. aastast, mil 
oma esimese leerikursuse Nõos viis õnnistamisele koguduse-
õpetaja Mart Jaanson. Kohal oli üks teemantleerilaps, kaks kuld-
leerilast ja üks hõbeleerilaps (leeriõnnistamisest vastavalt 60, 50 
ja 25 aastat), samuti palju viimase 10 aasta jooksul leeriõnnistuse 
saanud koguduseliikmeid. Pärast jumalateenistust peeti kirikuaias 
ühine piknik.
w 18. juulil viis kirikus Taizé-õhtu läbi meie koguduse hea  

sõber Miina-Liisa Kuusemaa Puhja naaberkogudusest. Taizé- 
õhtud, piiblitunnid Nõo hooldekodus ja koori/ansambliproovid  
toimusid, erinevalt teistest koguduse „hooajaüritustest“, ka juulis 
ja augustis.
w 19. juuli õhtul esines Nõo kiriku meesansambel lühikese 

kavaga Meeri küla päeval, mis toimus traditsiooniliselt Meeri 
seltsimaja ümbruses.
w 23. juulil külastasid Meeri seltsimaja naisringi liikmed koos 

õp Jaansoniga koguduseliige Kalju Õllekut tema Külaaseme kodus 
ning soovisid talle õnne ja õnnistust uueks eluaastaks.

Praostkonna lastepäeva piiblitunnis. Vasakul seisab Kylväjä-rühma 
juht Päiviö Turtiainen. Foto: STEFAN GROOTE
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w 23. juuli õhtul esinesid Nõo kirikus tunnise kontserdiga meie 
koguduse segakoor, Nõo kiriku meesansambel ja koguduseliikmest 
sopranisolist Katre Kruuse. Esitati kava, mida sooviti viia 25.–28. 
juulil toimuval ekskursioonil külakostiks Soome Rääkkylä kogu-
dusele. Kontserdil paluti ka annetusi meie kiriku ja kõrvalhoone 
restaureerimise toetuseks.
w 25.–28. juulil kestnud ekskursioonil reisisid 28 meie kogu-

duse liiget ja sõpra bussijuht Aivar Paide abil Kesk-Karjalasse. 
Sihtpunktiks oli Rääkkylä kogudus, kus tunti suurt külalislahkust ja 
leiti uusi sõpru. Kahe kontserdiga esinesid reisiseltskonna hulgas 
viibinud Nõo koguduse segakoor, Nõo kiriku meesansambel ja 
sopran Katre Kruuse. Reisil külastati Porvood, Imatrat, Heinavesit, 
Valamo ja Lintula kloostrit, Kerimäkit, Savonlinna, Mikkelit ja neis 
olevaid kirikuid. Soome pinnal algas ja lõppes reis muidugi 
Helsinkis. Näis, et kõik osalejad jäid reisiga väga rahule. Täname 
südamest reisi peakorraldajaid, meie koguduse liikmeid Taime ja 
Toivo Põldu!
w 27. juulil teenis Soomes viibinud õp Jaansoni asemel Nõo 

kirikus jumalateenistusel õp Diina Tuulik. Tema teenis sel suvel 
Nõos ka 1. ja 22. juuni ning 6. juuli peajumalateenistusel. Täname õp 
Tuulikut lahke abi eest!
w 28. juulist kuni 1. augustini oli meie kiriku kooriruum ja piki-

hoone täidetud tellingutega. Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja 
tudengid otsisid meie keskaegse kiriku võlvidelt krohvi alla peitu-
nud laemaalinguid. Iga kirikukülastaja võib nüüd üles vaadates 
tõepoolest näha krohvi alt välja kraabitud punakate ornamentide 
fragmente. Peatselt kirjutavad EKA esindajad leidude kohta kokku 

kRoonika 
ka aruande ja esitavad oletatavate laemaalingute kaardi. Nüüd on 
meie kiriku interjööri seinte ja võlvide ajalugu loodetavasti piisavalt 
selge, selleks et alustada Jumala abiga lähemal ajal kiriku inter-
jööri restaureerimist.
w 31. juulil ja 3. augustil esitati meie kirikuaias juba möödunud 

aastal kolmel korral etendunud Juhani Püttsepa näidendit „Metsast 
leitud kirik“. Etendustel osalesid ka sõbrad Puhja kogudusest.
w 3. augusti peajumalateenistusel mängis mitu kaunist oreli-

pala meie kogudusega heaks sõbraks saanud Itaalia organist ja 
dirigent Edoardo Narbona.
w 4.–10. augustil toimus meie koguduses traditsiooniline kuu-

lutusnädal. Esmaspäevast laupäevani igal õhtul kell 18.00 algas 
meie kirikus kas jumalateenistus või kontsert. Vaimulikest külasta-
sid meie kogudust ja pidasid ühtlasi jutluse EELK Järva praost-
konna vikaarõpetaja Andres Tšumakov, EELK Suure-Jaani koguduse 
õpetaja Kristi Sääsk, EELK Lääne-Harju praostkonna praost ja 
Hageri koguduse õpetaja Jüri Vallsalu ning EELK Maarja-Magdaleena 
koguduse õpetaja Aivo Prükk. Mõned vaimulikud võtsid lisaks lähe-
dastele kaasa ka oma organisti. Jumalateenistusi saatsid orelil 
Merike Saaremets Suure-Jaanist, Mai Mänd Hagerist ja Meelis Olev 
Maarja-Magdaleenast. Kõigile jumalateenistustele järgnes kiriku-
aias kirikukohv. 

10. augusti peajumalateenistusel tähistas kogudus oma nime-
päeva. Jutlustas õp Jaanson, laulsid koguduse segakoor Ragne 
Meieri juhatusel, Nõo kiriku meesansambel, Meeri seltsimaja 
ansambel Elurõõm. Orelil musitseeris koguduse staažikaim orga-
nist Agnes Laasimer, keda õnnitleti 50 aasta möödumise puhul 
organistikarjääri algusest. Jumalateenistusel astusid lauluga üles 
ka EELK Valga praostkonna pühapäevakoolilaagri lapsed. Kogu 
jumalateenistuse salvestas audioülesvõttena orelikunstnik ja 

Nõo koguduse reisiseltskond koos vastuvõtjatega pärast meie lauljate kontserti Niemise kabeli ees. Foto: MADIS KANARBIK
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helirežissöör Urmas Taniloo. Pärast teenistust pidasid kõik kiriku-
lised kirikuaias mõnusat piknikku, mille olid Imbi Tanilsoo juhen-
damisel ette valmistanud pühapäevakoolilaagri lapsed. 

Kuulutusnädala raames toimus kirikus ka kaks kontserti.  
5. augustil esines viiulikunstnik ja -pedagoog, Meeri küla elanik 
Kristel Eeroja-Põldoja. Ühes palas musitseeris koos Kristeliga 
tema õpilane Epp Katariina Jaanson. Orelil saatis viiuldajaid Elke 
Unt, kes esitas ka soolopalu. 6. augustil esines kirikus nauditava 
kavaga kammeransambel koosseisus Elke Unt (orel), Lande Kits 
(flööt), Maimu Kaarde (oboe) ja Elle Fuchs (fagott). Suur tänu 
kõigile kuulutusnädalast osavõtjaile ja lahkeile abilistele!
w 12. augusti hilisõhtul viibisid kirikus Eesti Ajaloo- ja 

Ühiskonnaõpetajate Seltsi suvekoolist osavõtjad. Esinesid noored 
muusikud Elleri-koolist. Kirikut ja kihelkonda tutvustas õp 
Jaanson.
w 17. augustil toimus juba neljandat korda Hans Wühneri päev. 

Kella kaheks päeval kogunes Keeri külla perekond Kuusiku talu 
õuele u 40 inimest, sh Meeri seltsimaja naisansambel Elurõõm, 
EELK Karula kirikukoor ja Nõo kiriku meesansambel. Lauldi ja peeti 
kõnesid. Kehakinnitust, mh ülimaitsvat kalasuppi pakkusid kogu-
duseliikmetest õed Malle Roomet ja Anne Saal. Eelmisel aastal 
istutatud Wühneri-tamme kõrvale paigutati tamme tutvustav silt. 
Pärast Keeri-üritust süüdati Nõo surnuaial Wühneri perekonna 
hauaplatsil ka mälestusküünlad. Tänu kõigile, eriti Malle Roometile, 

Laemaaling meie kiriku pikihoone lõunalöövis. Foto: MADIS KANARBIK

EELK Nõo kogudus oma nimepäeva jumalateenistusel kirikulaulu laulmas. Foto: MART JAANSON

Jaan Tohule ning Anne ja Jaan Saalile tõhusa abi eest Hans 
Wühneri päeva ettevalmistamisel ja läbiviimisel!
w 31. augusti peajumalateenistusel õnnistas õp Jaanson, nagu 

juba kombeks on saanud, kooliminejaid: neid kes asuvad eeloleval 
õppeaastal kas siis õpilaste või õpetajatena kooli- või ülikooliteele, 
samuti nende vanemaid-vanavanemaid ja toetajaid. Pärast jumala-
teenistust kogunes koguduse nõukogu koosolekule.
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LEERITUNNID igal PÜHAPÄEVAL pärast jumalateenistust kiriku käärkambris (algus 5. oktoobril kell 13.00).

PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel TEISIPÄEVAL kell 15.30.

PIIBLITUND ja LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal KOLMAPÄEVAL kell 12.00 (alates oktoobrist).

PIIBLITUND LUKE RAAMATUKOGUS kuu teisel NELJAPÄEVAL kell 16.00 (alates oktoobrist).

PIIBLITUND NÕO HOOLDEKODUS kuu kolmandal NELJAPÄEVAL kell 16.00.

PIIBLITUND KÜLAASEME KÜLAS kuu kolmandal REEDEL kell 12.00.

PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23 Nõo) igal REEDEL kell 16.00 (alates oktoobrist).

PÜHAPÄEVAKOOL LUKE KÜLAS (Tamsa tee 4–5 Luke) REEDEL, 03.10., 17.10., 14.11. ja 28.11. kell 17.00.

TAIZÉ-ÕHTU kirikus kuu kolmandal REEDEL kell 19.30. 

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30.

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

    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 

Jumalateenistus. Armulaud.
Isadepäeva perejumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor.
I advendipühapäeva jumalateenistus. Armulaud.

NOVEMBER

SEPTEMBER
Jumalateenistus. Armulaud.
Vanavanemate päeva jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Piiblitund ja laulutund Meeri seltsimajas.
Jumalateenistus.

    P, 7. kl 11.00 
    P, 14. kl 11.00 
    P, 21. kl 11.00 
    K, 24. kl 12.00 
    P, 28. kl 11.00 

OKTOOBER
Jumalateenistus. Armulaud.
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor.
Jumalateenistus. Armulaud.
Misjonipüha jumalateenistus.
Usupuhastuspüha jumalateenistus.

    P, 5. kl 11.00 
    P, 12. kl 11.00 
    P, 19. kl 11.00 
    P, 26. kl 11.00 
    R, 31. kl 18.00 
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Anita Prüüs   15.06.14
Sirle Kiviaru   15.06.14
Berta Hallik   20.06.14
Gedi Salumäe   10.07.14
Saskia Räisa   30.07.14
Loore Räisa   30.07.14
Siim Räisa   30.07.14

Ristitud nõo Püha lauRentsiuse kiRikus

maetud
Marje Vooro   07.06.14   Nõo kalmistu
Ilmar Oona   01.07.14   Nõo kalmistu
Viive Vaher   09.07.14   Nõo kalmistu
Jüri Kabanen   26.07.14   Nõo kalmistu
Krista Tikka   23.08.14   Elva kalmistu
Endla Alla   23.08.14   Nõo kalmistu
Marta Kivirand  24.08.14   Kambja kalmistu
Linda Narusson  30.08.14   Elva kalmistu

w Jätkub annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks.  
Annetusi saab teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 
(saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki annetajaid!
w Liikmeannetust 2014. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaüle- 

kandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo 
kogudusele“).
w EELK Nõo koguduse 2013. aasta aruannet saab lugeda koguduse veebilehelt www.eelk.ee/noo.

teated 

Anita Prüüs   15.06.14
Sirle Kiviaru   15.06.14
Ilme Ahas   15.06.14

leeRitatud nõo Püha lauRentsiuse kiRikus

Indrek Pekko ja Ketlin Pekko 19.07.14

laulatatud nõo Püha lauRentsiuse kiRikus

Aivar Tamm  EELK Tartu Pauluse kogudusse
Kaire Reinhold EELK Tartu Peetri kogudusse

eelk nõo kogudusest lahkunud
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 Rahutegija EELK Nõo koguduse sõnumileht
Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

EELK NÕO PÜHA LAURENTSIUSE KOGUDUS, 
reg nr 80210421
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa 

A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)

ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a nr EE11 2200 2210 5844 2062 
(saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)

JUHATUSE ESIMEES Madis Kanarbik, tel 504 6570

KOGUDUSE ÕPETAJA Mart Jaanson, tel 745 5195 (kantseleis), 
749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee

Koguduse veebilehekülg www.eelk.ee/noo

kontakt

KIRIKUVANEM Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus)

ORGANISTID
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207
Katre Kruuse, tel 5560 6678

KOORIJUHT
Ragne Meier, tel 526 5569

PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJAD
Imbi Tanilsoo, tel 525 6607
Marju Liblik, tel 5837 7550

PalJu õnne Ja Jumala õnnistust teile kõigile!sünniPäevad

SEPTEMBER
Merje Alttoa Tartu 03.09. 41
Meeri Pennar Tartu 06.09. 33
Tarmo Tanilsoo Laguja 06.09. 25
Indrek Idvand Manilaid 07.09. 22
Priit Sannamees Nõo 10.09. 25
Aino Mäll  Vissi 12.09. 79
Martin Poobus Tartu 12.09. 34
Liivi Novek Tallinn 15.09. 42
Madis Kanarbik Vissi 15.09. 52
Kaire Kask Nõo 15.09. 36
Raivo Trummal Voika 16.09. 42
Kersti Soidla Tartu 17.09. 34
Raili Unt  Tartu 20.09. 43
Made Vares Järiste 20.09. 44
Katrin Rekand Tartu 23.09. 37
Eiko Esimel Elva 24.09. 36
Tuuli Niininen  24.09. 44
Eda Jaanson Märja 27.09. 42
Marko Tiisler Nõo 29.09. 36

OKTOOBER
Elfriede Joonas Nõo 01.10. 80
Kadri Pau Voika 02.10. 64

Aita Rossi Luke 02.10. 54
Kalju Vaiksaar Tartu 02.10. 79
Malle Einmaa Roosi 03.10. 76
Signessa Kalmus Vissi 03.10. 44
Raivo Uibopuu Luke 04.10. 60
Helju Reitkam Meeri 05.10. 85
Ellen Sööt Elva 05.10. 90
Elli-Elisabeth Palsi Nõo 06.10. 98
Kaarel Salumäe Elva 07.10. 31
Gustav-Ülo Kaarna Tartu 10.10. 84
Koidula Aria Tartu 11.10. 79
Marju Graf Peedu 11.10. 57
Katre Maller Tartu 13.10. 36
Lennar Sild Tartu 13.10. 44
Enn Avi  Nõo 17.10. 66
Aino Tamm Kolga 18.10. 82
Meeri Tassa Elva 23.10. 41
Marju Liblik Luke 26.10. 59
Elise Pillaroo Valga 27.10. 27
Toivo Saal Aiamaa 29.10. 56

NOVEMBER
Elsa Pullinen Nõo 02.11. 90
Mall Zeiger Meeri 02.11. 80

Juta Kaarna Tartu 04.11. 83
Lauri Linamägi Tartu 04.11. 36
Eve-Mall Kivisaar Tartu 06.11. 76
Marin Järva Kärdla 08.11. 29
Sirje Prüüs Ulila 08.11. 77
Liisi Sirk  Elva 09.11. 20
Margus Irv        Vasalemma 10.11. 41
Ilme Ahas Vissi 11.11. 74
Anneli Lunts     Järva-Jaani 13.11. 29
Katrin Sorgsepp Elva 13.11. 43
Helle Avi  Lähte 17.11. 59
Endel Kraav Nõo 17.11. 87
Jüri Aliste Meeri 18.11. 55
Meedy Männiste Aiamaa 19.11. 61
Viivi Joala Meeri 20.11. 76
Ketlin Sirge Rahinge 22.11. 29
Kadri Sirk Elva 22.11. 22
Alise London Nõo 25.11. 86
Maret Soonberg Nõo 26.11. 80 
Liidia Susi Aiamaa 26.11. 80
Vilma Pant        Vahessaare 27.11. 78
Ludmilla Timm Nõo 27.11. 76
Uno Sild  Tartu 28.11. 72
Kuldar Kellamäe Tõrvandi 30.11. 38


