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

Reisikiri Islandilt
Kas tunneme oma Riigikogu kõiki praeguseid liikmeid?
Mõtlesin Islandist kirjutades alustada selle küsimusega,
sest Reykjavikis viibides külastasime muu hulgas sealset
parlamendihoonet, kus ühes kenas kambris oli toolide
kõrval lauakestel kiviplaatidesse raiutud kõigi parlamendisaadikute nimed, kes läbi aegade islandi rahvast teeninud. Vanimad neist, mis silma jäid, pärinesid 12. sajandist.
Vahel kuuleme, et nii väikest riiki nagu Eesti on väga kallis
ülal pidada. Mis siis rääkida veel Islandist, kus on elanikke
kõigest umbes 325 000? Sellele vaatamata saab Islandi Maaliline Island oktoobris 2014. Foto: Madis Kanarbik
rahvas kenasti hakkama ja on kindlalt püsinud läbi sajandite.
Külastasin reisil olles Reykjaviki lähedal Reykjanesi poolsaarel asuvat Thingvalli (Þingvellir), mis on väidetavalt maailma vanima parlamendi asukoht. Siia kogunesid Islandi rahvaesindajad aru pidama juba 930. aastal ning need igaaastased kogunemised jätkusid sealsamas kuni 18. sajandi lõpuni. Islandlased teavad oma rahvaesindajaid ja peavad neid
meeles. Kui mõned aastad tagasi tabas Islandi pangandust ootamatu krahh, siis võtsid islandlased seda väga isiklikult:
kõiki oma pankureid teati samuti nimepidi ja nood said tunda karmi kriitikat, isiklik vastutus oma töö eest tundub Islandil
olevat väga suur. Kui elad silmitsi nii võimuka loodusega, siis tulebki ilmselt nii oma elu kui ka tööd väga tõsiselt võtta.
Kohtudes islandlastega nüüd, mil suurem kriis on möödas, ütlesid paljud, et meie, islandlased, oleme ikkagi eelkõige
kalurid, mitte pankurid. Kuulsin, et kaks peamist majanduse alustala on jätkuvalt kalandus ja turism. Iga päev läheb
merele kümneid ja küllap sadu laevu ning püütud saak toimetatakse juba samal päeval laiali kaugetesse Euroopa maadesse. Kuulsin, et eelmisel päeval püütud värske lõhe võib Pariisi turul olla müügil juba järgmisel hommikul. Ja turistegi
oli Reykjavikis tõepoolest näha suurel hulgal nii Euroopast kui Aasiast. Ei heidutanud neid ega meidki pidevalt puhuv külm
tuul ega kuuldused kusagil kaugel purskavast vulkaanist. Ikka suundusime igal hommikul järgmisele retkele ja õhtul
heitsime väsinult magama. Kusagil kauguses tossavast vulkaanist andis märku hommikune erepunane päike, mille kohta
hotellipidaja ütles, et erepunaseks värvivad päikesetõusu vulkaanipurskest lenduvad väävliosakesed.
Väävlitossu nägime maapinnast kerkimas ka oma väikestel uurimisretkedel ja minus tekitas see kohati tunde, nagu
viibiksime põrgu eeskambris — maapinnast kerkis väävliaure ja tossu, kuum muda mulksus ja kõike seda ümbritsesid
üsna trööstitud laavaväljad, kõrvus ulgus lakkamatult puhuv jäine tuul. Rannikule jõudes muutus pilt siiski ilusamaks, silm
haaras kaunist karmi rannajoont ja maismaa pool kõrgusid võimsad samblikused mäed. Rannas nägime laintest lihvitud
musti ümaraid laavakivisid ja nende vahel kaljudele heidetud merelaevade riismeid, roostes rauakola ja puutüvesid. Meid
saatnud giid jutustas, et igal aastal tuleb Islandile kümneid loodussõpradest noori kaugetest maadest, kes kogu seda
merest kaldale uhutud kraami kokku koguvad ja rannikualasid puhastavad — midagi „Teeme ära“ talgute laadis. Ta märkis siiski, et kohalikud elanikud neis kampaaniates paraku kuigi innukalt ei osale.
à
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Reisikiri Islandilt
Algus vt lk 1
Ühel järjekordsel tuulisel päeval sõitsime reisikaaslastega Reykjavikist umbes 200 km kaugusele läänerannikule.
Kohtasime teel toredaid väikseid Islandi hobuseid, kes
piidlesid meid sõbralikult oma pika tuka alt ning lubasid
ennast lahkesti pildistada. Mäejalamil oli näha ka arvukaid
hõredaid lambakarju. Mida aga Islandil reisides ei saa sõiduplaanidesse kavandada, on metsapeatused. Puid küll
kasvab siin-seal, kuid metsa ei ole. Islandlased naljatavad,
et kui kipud Islandil ära eksima, siis piisab, kui tõused püsti.
Avarat vaatevälja segavad ainult kauguses kõrguvad mäed.
Ja mägede jalamil näeb siin-seal paari-kolme majapidamist. Need on väga lihtsa ja praktilise konstruktsiooniga
hooned. Jäi mulje, et majad kas valatakse betoonist või
sõrestikmajade puhul kaetakse tugeva plekiga. Midagi üleliigset ei ole majade juures märgata. Kuna loodus käitub
inimestega sel vulkaanilisel saarel üsna karmilt, siis kaunistustele ja luksusele seal üleliia tähelepanu ei pöörata, Islandi hobune. Foto: Madis Kanarbik
islandlase elu tundub olevat lihtne ja asjalik.
Islandi rahvas on usklik rahvas, ka nende pisikeste 2-3
majast koosnevate külakeste juures on iga mõnekümne
kilomeetri järel püstitatud kirik. Kirikuhoonedki on moodsad ja asjalikud, sageli üsna väikesed. Oli südamest hea
meel näha seda inimese lihtsat ja lähedast suhet looduse ja
Jumalaga. Usklik meel jäi silma ka Reykjavikis jalutades.
Linna kõrgemale künkale on püstitatud võimas taevasse
kõrguv katedraal. Linnatänavail asuvates arvukates
käsitööpoodides oli näha lettidele välja seatud kristlike
motiividega ehteasju – sageli lihtsakoelised, kuid ilusad,
mida meistrid ise sealsamas poeleti taga olevas töökojas
sepistasid. Kogu see võimsa looduse ja ka inimese poolt
loodud lihtne ilu jäi reisil olles meelde ja nende heade
mälestustega ning mõne läänerannikult kaasa võetud
ümara laavakivikesega jõudsin rõõmuga viimaks tagasi
koju.
Mida siis õppisin sellelt reisilt? Kui suudaksin, siis
püüaksin õppida islandlaste meelekindlusest, oskusest
elada kannatlikult rahus ja üksmeeles võimsate loodusjõududega, uskudes ja lootes oma igapäevases töös Jumala
armule.
Madis Kanarbik
Koguduse juhatuse esimees

Reykjaviki katedraal. Foto: Madis Kanarbik
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Päästa meid ära kurjast!

Jutlus Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 16. novembril 2014

Hb 3:12–14: Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast! Pigem julgustagem üksteist iga päev, niikaua kui veel öeldakse „täna”, et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi! Me oleme ju saanud Kristuse
osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli.
Mis on „kuri“? „Eesti keele seletava sõnaraamatu“ järgi on
„kuri“ '(loomu poolest) õel, tige, halastamatu, pahatahtlik'. Keegi
meist ei taha kokku puutuda kurjaga ja keegi meist ei taha ise olla
kuri. Ometi tuleb seda ette, et me kogeme kurjust ja tunneme vahel
ka ise ehmatusega, et oleme kurjad.
Ühiskond võitleb kurja vastu seaduste ja sunnimeetmetega.
Kurjategijad peavad teadma, et nende teod on hukkamõistetavad ja
neid ootab tabamise korral karistus. Kuid selline suhtumine on
pelgalt tagajärgede likvideerimine. Kedagi ei saa ju kuriteo eest
süüdi mõista enne, kui ta on selle sooritanud! Ei saa inimest lihtsalt
selle pärast vangi panna, et ta on kuri, st loomu poolest õel, tige,
halastamatu ja pahatahtlik!
Selleks, et kurja vastu võidelda, tuleb tegeleda n.ö profülaktikaga, ennetustööga. Ja selleks tuleb teada, mis kuri on ja kust ta
tuleb. Muidu ei saa temaga võidelda ja teda kahjutuks teha. Ja kui
juba nii arutleda, siis näib arvamus, et kurja vastu võitlemiseks
piisab kurjade inimeste isoleerimisest, ülimalt naiivsena.
Niisiis veelkord, mis on kuri? Apostel ütleb meie tänases kirjakohas: „Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri
süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast!“ Ja annab
sellega kurja definitsiooni: kuri on see, mis uskmatuses taganeb
ära elavast Jumalast. Teisiti öeldes, kuri on see, mis ei usu või ei
taha uskuda Jumalasse.
Näib, et tänapäeva ühiskonnas ei peeta seda üldse oluliseks,
kas keegi usub või ei usu Jumalasse. Poliitilselt korrektne on küll
kirikut ühiskonnaelust mitte päriselt mängust välja jätta, kuid see
ei tähenda, et tuleks tema sõnumit väga tõsiselt võtta.
Ja ometi on kirikul kurja vastu — selle vastu, mis on inimühiskonna suurim häda — parim retsept: tuleb uskuda Jumalasse.
Kristlased palvetavad palju Meie Isa palve sõnadega. Ja kui
arvestada, et selle palve lõik „Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au“
on lihtsalt pidulik lõpetusvormel, siis on Meie Isa palve viimane
palve justnimelt „päästa meid ära kurjast!“ Viimane palve võtab
eelneva kokku, arvestab eelnevat eeldusena. Martin Luther ütleb
oma „Suures katekismuses“: „Nii ongi Jumal selle palve siia lõppu
seadnud, et kui me tahame olla kaitstud kõige kurja eest ning sellest vabad, siis peab selle eeldusena Jumala nimi olema pühitsetud,
tema riik meie juures teostuma ja tema tahtmine sündima. Alles
seejärel tahab ta meid siis ka hoida patu ja häbi eest ning koos
sellega kõige eest, mis meile häda ja kahju teeb.“
Niisiis tuleb selleks, et Jumal meid kurjast ära päästaks,
paluda enne seda, et elav Jumal meie elu pühitseks!
Miks aga kutsub apostel üles kontrollima, kas mõnel vennal —
st usukaaslasel — pole mitte kuri süda? Kas siis võib süda kuri olla

ka kristlasel? Kas ka kristlane, kes on ristitud Isa, Poja ja Püha
Vaimu nimesse, võib uskmatuses ära taganeda elavast Jumalast?
Jah, selline mulje jääb tõepoolest, kui Piiblit lugeda. Mk 16:16
ütleb Jeesus ju nii: „Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga
kes ei usu, mõistetakse hukka.“ Nõnda jääb mulje, et viimselt
otsustab kõik justnimelt usk ja mitte isegi ristimine. Sest võib olla
ka nii, et inimene on ristitud, kuid tal pole usku.
Mida siis oma usu säilitamiseks ette võtta? Apostel annab ka
selles osas meile siin juhise: „Pigem julgustagem üksteist iga päev,
niikaua kui veel öeldakse „täna”, et keegi teist ei paaduks patu
pettuse läbi.“ Mida tähendab see üksteise pidev julgustamine? See
tähendabki jumalateenistuslikku elu, mida kogudustes elatakse.
Peajumalateenistused pühapäeviti, piiblitunnid, leeritunnid, pühapäevakool ja noortetöö, muusikatöö ja diakooniatöö, talgutööd —
kõik see on tegelikult ellu kutsutud just selleks, et vennad ja õed
Issandas saaksid üksteise usku kinnitada ja üksteist julgustada.
Seepärast ei saa keegi öelda, et tema usub kodus, et tal on
omaenda usk ja suhe Jumalaga, mida ta kodus vaikselt harrastab.
Inimene pole lihtsalt nii tugev, tema süda on avatud kurjale ning
patt luurab ukse ees ja himustab teda (1Ms 4:7). Üksi ei suuda ta
sellele patu ahvatlusele vastu astuda, kuid kogudus, Kristuse Ihu
aitab teda selles. Ega ilmaasjata pole vana agenda kirikupalves —
mida ka meie kogudus kasutab — sõnad „Hoia meid kurja surma
eest, kui süda alles patust pöördumata!“.
Nõnda siis võib meiegi, kristlaste süda muutuda kurjaks.
Tsiteerin veelkord Martin Lutheri „Suurt katekismust“, kus ta
arutleb palve „vaid päästa meid ära kurjast“ üle: „Paistab nii, nagu
kõneldaks siin kuradist ja tahetaks kõik kuri taandada temale, nii
et kogu [Meie Isa] palve on suunatud selle üheainsa peavaenlase
vastu. Eks tema see ju ongi, kes kõike seda, mida me palume, meie
juures takistab: Jumala nime ehk au, Jumala riiki ja Jumala tahet,
igapäevast leiba, rõõmsat, puhast südametunnistust jne. Seepärast
võtamegi viimaks kõik selle kokku ning ütleme: armas Isa, aita
meid, et me kõigest sellest õnnetusest pääseksime. Kuid mitte
vähemal määral kuulub siia ka kõik see paha, mis meile võib osaks
saada kuradi riigis: vaesus, häbi, surm ja lühidalt öeldes kõik
viletsus ning südamevalu, mida ju maa peal on lõpmata palju. Eks
kurat, kes on mitte ainult valetaja, vaid ka mõrvar, luura ju lakkamatult meie elu järgi ja rahulda oma tujusid sellega, kui saab meid
tõugata õnnetusse ja hädasse ka ihulikult. Sellest siis tulebki, et ta
nii mõnelgi kaela murrab või kellegi hulluks ajab, mõningaid vette
uputab ja paljusid koguni selleni viib, et nad ise endid tapavad. Kuid
ta põhjustab veel palju muidki kohutavaid asju. Seepärast pole meil
siin maa peal midagi paremat teha, kui vaid lakkamatult paluda
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selle meie peavaenlase vastu. Kui Jumal meid ei hoiaks, ei saaks
me ainsatki hetke selle vaenlase suhtes kindlad olla.“
Jah, häda meile, kui äkitselt tuleb lõpp ja, nagu ütleb apostel,
„täna“ saab läbi, ja meie süda leitakse olevat kuri, patu kütkeis! Mis
siis sellest, küsib mõni. Apostel vastab meile: „Me oleme ju saanud
Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis
meil alguses oli.“ Alguses me oleme saanud ristimises Kristuse
osaliseks. Kristus on meie sees ja me oleme riietatud Kristusega.
Kuid kahjuks on sellel meie sees oleval Kristuse Vaimul ja meid
katval Kristuse kangal omadus, et see ei talu pattu. Jumal vihkab
pattu. Ja kui me end patu eest ei hoia, siis me võime selle Kristuseosaluse meie eksistentsis kaotada. Ja siis ei suuda me lõpuni
vastu pidada, kuni surmatunnini vastu pidada usus Jumalasse.

Mida siis teha? Ef 6:16–18a: „Kõigepealt aga võtke kätte usukilp,
millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled! Võtke ka
päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus.“ Ja Hb 10:25: „Ärgem jätkem
unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on
kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist — ja seda enam, mida
rohkem te näete seda päeva lähenevat.“
Andku halastaja ja armuline Jumal meile siis usku, lootust ja
armastust, suudaksime oma elus niimoodi talitada!
Aamen.
Mart Jaanson
Koguduse õpetaja

Kroonika
w 1. septembril alustas Nõo Põhikooli pere kooliaastat oma
vastrenoveeritud koolimajas. Koos kooliga rõõmustas ka kogudus,
sest selles koolis õpivad paljud meie koguduse lapsed ja pühapäevakoolilapsed. Koolimaja hoovis toimunud aktuse käigus õnnistas
renoveeritud hoonekompleksi õpetaja Mart Jaanson.
w 3. septembril kogunesid koguduse nõukogu meesliikmed
kirikuaeda väikesele talgule. Kiriku põhjaküljele kiviaia äärde laotud küttepuud kaeti hoolikalt koormakilega.
w 14. septembri peajumalateenistusel meenutati vanavanemate päeva puhul meie eelkäijaid ja mõeldi elutarkusele, mida meil
ilma vanaemade ja -isadeta poleks.
w 15. septembril toimus Nõo päevakeskuses EELK Valga
praostkonna konverents. Lisaks praostkonna vaimulikele ja külalisvaimulikule Järva praostkonnast õp Andres Tšumakovile osales
kokkusaamisel ka praostkonna töötegijaid.
w 16. septembril alustasid hooaega koguduse piibliringid.
Hooaja esimese piiblitunni pidas õp Jaanson koos koguduseliikmete Marju Libliku ja Aita Rossiga Nõo hooldekodus. Järgnevate
päevade ja nädalate jooksul koguneti omal ajal Pühakirja uurima ka
Külaaseme, Meeri, Nõgiaru ja Luke külas.
w 19. septembri õhtul koguneti kirikusse järjekordsele Taizéõhtule, sel korral viis selle läbi meie Taizé-õhtute tava ellukutsuja,
koguduseliige Katre Kruuse. Taizé-õhtud on toimunud regulaarselt
iga kuu kolmandal pühapäeval, sh ka suvel. Suur tänu kõigile osalejaile hea osaduse eest!
w 22. septembril kogunes koguduse segakoor eesotsas oma
tubli dirigendi Ragne Meieriga esimesse sügishooaja lauluproovi.
w 27. septembril võttis meie koguduse segakoor osa Puhja
koguduse rõõmupäevast. Paljude osalejatega kontsertjumalateenistusel kõlas palju muusikat, kõige uhkemalt hüüdis orel. Tänati ju
Jumalat Puhja kiriku oreli taastamise eest!
w 3. oktoobril alustas sügishooaega meie Luke pühapäevakoolirühm. Nagu ikka, koguneti meie koguduse nõukogu liikme
Marju Libliku külalislahkesse koju. Samal päeval alustas ka pühapäevakoolirühm, mis käib meie koguduseliikme Imbi Tanilsoo juhtimisel koos Nõo noortekeskuses.

Meie koguduse ajaloo esimene oma auto, Ford Transit Tourneo
numbrimärgiga 192 TLC. Foto: Mart Jaanson

w 5. oktoobril alustas tööd meie koguduse sügisene leerikursus. Loodame, et Jumala abiga jõuab 21. detsembril leeriõnnistamiseni kaks uut koguduseliiget!
w 5. oktoobril täitus 90. aastat sünnist koguduseliikmel ja
koguduse segakoori teenekal lauljal Ellen Söödil! Soovime Ellenile
rohket Jumala rahu ja rõõmu uude eluaastasse!
w 8.–11. oktoobril viibis meie kogudusel ja praostkonnal külas
kaks vaimulikku meie Saksamaa sõpruspraostkonnast Eschwegest:
õpetajad Harald Aschenbrenner ja Eberhard Laukner. Nende reisi
esmaseks sihiks oli meie koguduse mikrobussi kohaletoomine.
2006. aastal toodetud mikrobussi, 9-kohalise Ford Transit Tourneo
leidis õp Aschenbrenneri naaber ja Niddawitzhauseni koguduse
liige Michael Rehbein. Palugem, et meie koguduse ajaloo arvatavasti esimese oma auto kasutamine kujuneb õnnistusrohkeks!
Autoga hakkab igapäevaselt sõitma koguduse õpetaja Mart Jaanson, kuid see on mõeldud kaasa aitama kõikjal, kus koguduseliikmed transporti vajavad.
w 9. oktoobril osales meie koguduse külaline Saksamaalt õp
Harald Aschenbrenner piiblitunnis Luke raamatukogus ning täiendas huvitavalt kõnealust teemat „Ristimise luterlik tähendus“.
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w 12. oktoobril tähistati peajumalateenistusel lõikustänupüha.
Laulis koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel ja, nagu ikka, oli
altari juurde toodud sügisande. Pärast jumalateenistust joodi
ühiselt kirikukohvi ja maitsti kõrvale koguduseliikmete valmistatud
maiuspalu.
w 17. oktoobril külastasid meie kirikut 8. klassi lapsed Tartu
Mart Reiniku Koolist koos oma õpetaja Inge Lahtmetsaga. Külalistele
tutvustas kirikut õp Jaanson.
w 20. oktoobril kogunes hooaja esimesse proovi ka Nõo kiriku
meesansambel. Proov toimus, nagu enamasti, Nõo päevakeskuses.
w 24.–25. oktoobril toimus Viljandis EELK Kirikumuusika Liidu
esimene kirikumuusikute konverents. Meie kogudust esindasid
konverentsil koorijuht Ragne Meier, organist Agnes Laasimer ja õp
Mart Jaanson.
w 25. oktoobril tegid koguduseliikmed kirikuaias tavapärast
sügistööd: kokku sai kogutud suur hulk mahalangenud lehti. Suur
tänu kõigile osalejaile!
w 31. oktoobri õhtul kogunes väike hulk koguduseliikmeid kirikusse jumalateenistusele. Tähistati teadagi usupuhastuspüha.
Jutlustas õp Jaanson, orelil musitseeris Agnes Laasimer ja trompetil mängis kaasa Ingmar Laasimer. Soli Deo gloria — ainult
Jumalale olgu au!
w 1. novembril pidas Nõo kiriku meesansambel Nõo päevakeskuses laululaagrit. Süveneti advendikontsertide kavasse.
Esimest korda osales Nõo kiriku meesansambli proovis uus laulja,
Erik Leedjärv. Soovime talle õnnistatud laulurõõmu!
w 2. novembri peajumalateenistus oli hingedepäeva meelolus.
Laulis suur ühendkoor: lisaks meie koguduse koorile ka Tartu
Peetri koguduse segakoor ja kammerkoor. Laul kõlas väga võim-
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salt, dirigeeris Ragne Meier. Pärast jumalateenistust joodi sõbralikus ringis kirikukohvi.
w 2. novembril täitus 90 aastat meie koguduseliikme ja kirikunaabri Elsa Pullineni sünnist. Rohket Jumala hoidmist Sulle uueks
eluaastaks, Elsa!
w 9. novembri peajumalateenistusel mõeldi isadele, vanaisadele, vanavanaisadele ja tulevastele isadele. Isadepäeva perejumalateenistuse puhul laulis kogudus kaks kirikulaulu õp Jaansoni
kitarri saatel.
w 19. novembril külastas Meeri seltsimaja ansambel Elurõõm
Nõo hooldekodu. Anti pooletunnine kontsert. Palvuse pidas õp
Jaanson. Publikut oli rohkesti ja kuulajate silmist peegeldus tänu.
Lisaks laulule andsid ansambliliikmed üle kingitused neile hooldekodu elanikele, kes on pärit Meeri külast või keda seob ansambliliikmetega kauaaegne tutvus. Kingituste saajad olid liigutatud.
w 28. novembril külastas kirikut Nõo Põhikooli 3a klass koos
oma õpetaja Anne Jürimäega. Külalistele tutvustas kirikut õp
Jaanson.
w 29. novembril toimus Tartu Peetri kirikus EELK Tartu ja Valga
praostkondade ühislaulmine „Jõulurõõmu ootuses“. Osalesid
mõlema praostkonna koorid ja instrumentalistid, lauldi nii ühiselt
kui ka eraldi. Meie kogudust esindas segakoor Ragne Meier juhatusel. Meie koori ees soleeris ka 6-aastane Nõo Põhikooli õpilane ja
Nõo laulustuudio liige Rahel Mäe.
w 30. novembri peajumalateenistusel alustati uut kirikuaastat.
Esimesele advendile kohaselt mõtiskleti Jeesuse piduliku tuleku
üle Jeruusalemma. Pärast jumalateenistust mindi korraks välja,
kus õp Jaanson õnnistas koguduse vastse mikrobussi Ford Transit
Tourneo.

Õp Mart Jaanson ja meie koguduse koorijuht Ragne Meier Viljandi Jaani kirikus EELK Kirikumuusikute konverentsi lõppkontserdil koraaliseadet esitamas. Foto: Tuuliki Jürjo
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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 2014
P, 7. kl 11.00
R, 12. kl 19.00
L, 13. kl 14.00
P, 14. kl 11.00
P, 14. kl 15.00
K, 17. kl 18.00
P, 21. kl 11.00
E, 22. kl 18.00
K, 24. kl 16.00
N, 25. kl 11.00
R, 26. kl 11.00
R, 26. kl 14.00
P, 28. kl 11.00
K, 31. kl 18.00
K, 31. kl 23.30–00.30

II advendipühapäeva jumalateenistus. Armulaud
Nõo kiriku meesansambli advendikontsert Meeri seltsimajas
Harfikunstnik Lilian Langsepa luutsinapäeva kontsert kirikus
III advendipühapäeva jumalateenistus. Armulaud
Nõo kiriku meesansambli advendikontsert Karula kirikus
Nõo kiriku meesansambli advendikontsert Nõo kirikus
IV advendipühapäeva jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud. Esineb Tallinna Peeteli kammerkoor
Koguduse jõulupidu kirikus
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus. Laulab koguduse segakoor
I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud
II jõulupüha jumalateenistus
Jõulupalvus Nõo hooldekodus. Armulaud. Laulab Nõo kiriku meesansambel
Jumalateenistus
Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud
Avatud kirik

JAANUAR 2015
Uusaasta jumalateenistus. Armulaud
N, 1. kl 11.00
P, 4. kl 11.00
Jumalateenistus. Armulaud
T, 6. kl 18.00 Kolmekuningapäeva jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
P, 11. kl 11.00
P, 18. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
P, 25. kl 11.00 Jumalateenistus

VEEBRUAR 2014
Jumalateenistus. Armulaud
P, 1. kl 11.00
Jumalateenistus
P, 8. kl 11.00
P, 15. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
K, 18. kl 18.00 Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud
P, 22. kl 11.00 Jumalateenistus
T, 24. kl 12.00 Iseseisvuspäeva jumalateenistus

PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel TEISIPÄEVAL kell 15.30 (v.a 30.12.14)
PIIBLITUND ja LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal KOLMAPÄEVAL kell 12.00
LEERITUNNID igal KOLMAPÄEVAL kell 18.00 kiriku käärkambris (kuni 21.12.14)
PIIBLITUND LUKE RAAMATUKOGUS kuu teisel NELJAPÄEVAL kell 16.00
PIIBLITUND NÕO HOOLDEKODUS kuu kolmandal NELJAPÄEVAL kell 16.00 (v.a 18.12.14)
PIIBLITUND KÜLAASEME KÜLAS kuu kolmandal REEDEL kell 12.00
PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23 Nõo) igal REEDEL kell 16.00
PÜHAPÄEVAKOOL LUKE KÜLAS (Tamsa tee 4-5 Luke) REEDEL, 12.12.14, 09.01.15, 23.01.15, 06.02.15 ja 20.02.15 kell 17.00
TAIZÉ-ÕHTU kirikus kuu kolmandal REEDEL kell 19.30
ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30-11.30.
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Registreeritud ja laulatatud
Tarmo ja Katriin Otsing

10.10.14		

Nõo Püha Laurentsiuse kirik

28.08.14		
05.09.14		
13.09.14		
18.10.14		
19.10.14		
23.10.14		
10.11.14		
19.11.14		
26.11.14		

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

Maetud
Amanda Voika			
Rosalie Oja			
Hildegard Külaots		
Enn-Jaagup Püttsepp		
Raimond Tilga			
Endla Alla (Jaani t)		
Valentine Räisa		
Juta Klein			
Elle Kull			

EELK Nõo kogudusest lahkunud
Luule Arras			
Aurelia Rämmer		

EELK Võnnu Jakobi kogudusse
EELK Võnnu Jakobi kogudusse

Teated
 Jätkub annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga
28. november 2014 on annetusi kogunenud 2914,24 eurot. Sellest summast on Pühakodade programmi (valdkond 2 — pühakodade jätkusuutlik kasutus) toetuse omafinantseeringuks kulunud 215,84 eurot, panga teenustasudeks on kulunud 2,98
eurot.
Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210
5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks on samuti võimalik annetada järgnevatel 2014. aasta advendiaja kontsertidel:
		
R, 12. dets kl 19.00 Nõo kiriku meesansambli advendikontsert Meeri seltsimajas
		
L, 13. dets kl 14.00 Harfikunstnik Lilian Langsepa luutsinapäeva kontsert kirikus
		
K, 17. dets kl 18.00 Nõo kiriku meesansambli advendikontsert Nõo kirikus.
Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 Pühapäeval, 21. detsembril kell 11.00 algaval IV advendipühapäeva jumalateenistusel on kogudusel külas meie ammuse
sõpruskoguduse EELK Tallinna Peeteli koguduse kammerkoor eesotsas dirigent Eve Padariga.
 Esmaspäeval, 22. detsembril kell 18.00 on kõik koguduseliikmed palutud traditsioonilisele jõulupeole, mis toimub kirikus.
Laulame, vestleme ja sööme-joome, kandes südames jõuluootust.
 2015. aasta 24. veebruari Iseseisvuspäeva jumalateenistus kirikus toimub tavapärasest erineval kellaajal, nimelt
kell 12.00.
 Liikmeannetust 2014. aasta eest saab kuni 31. detsembrini teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris
kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus
EELK Nõo kogudusele“). Palun kõigil koguduseliikmeil teha oma liikmeannetus 2014. aasta eest! Annetussumma on vaba.
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Sünnipäevad
DETSEMBER

Risto Räisa
Uderna 01.12.
Anneli Laanemets Tartu
02.12.
Ellen Jüri		
Lepiku 03.12.
Ruth Maal		
Nõgiaru 07.12.
Kretel Tamm
Nõo
07.12.
Kadi Laan		
Elva
09.12.
Niina Kamenik
Nõgiaru 12.12.
Helmi Kamenjuk
Puiatu 12.12.
Tarmo Otsing
Luke
13.13
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.
Cleelia Pärtelpoeg Soinaste 20.12.
Kalev Laidmäe
Elva
21.12.
Sirje Uibopuu
Luke
21.12.
Heli Leedjärv
Tõravere 24.12.
Hilja Avald		
Nõo
25.12.
Kalev Juhkam
Nõo
25.12.
Peeter Kalliver
Külaaseme 25.12.
Kalju Soonvald
Meeri
25.12.
Silvia Veidenbaum Nõo
25.12.
Kalle Koger
Kolga
26.12.
Merike Seire
Tõrvandi 27.12.
Viljar Mägi
Nõo
28.12.
Sigrid Kägo
Vara
29.12.
Lilian Volmer
Nõgiaru 29.12.
Madis Pärtelpoeg Soinaste 30.12.
Aime-Elfriede Kraak Ulila
31.12.
Alice Tiisler
Nõo
31.12.

JAANUAR 2014
Vaike Arik		

Palumäe 01.01.

Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!
40
41
81
39
39
43
88
89
29
90
80
40
53
57
79
26
72
53
55
91
72
70
84
70
56
37
38
40
71
28
88
34

76

Riina Luik		
Nõo
02.01.
Aare Ööpik
Tartu
02.01.
Markus Pau
Voika
03.01.
Armand Jürgenson Kolga
04.01.
Leida Sepp
Sõmerpalu 04.01.
Reelika Soidla
Meeri
08.01.
Rosine-Elfride Unt Vahessaare 09.01.
Margus Mondonen Voika
12.01.
Imbi Tanilsoo
Laguja 12.01.
Oliver Orrin
Tartu
13.01.
Kai Räisa		
Uderna 13.01.
Agnes Laasimer
Nõo
14.01.
Katrin Sööt
Elva
15.01.
Erna Koger
Luke
18.01.
Juhan Valdmaa
Pärnu 18.01.
Juhan Ubaleht
Paide
19.01.
Silver Alttoa
Tartu
21.01.
Jane Bigler
Šveits 22.01.
Astra Haas
Elva
22.01.
Eda Raitar
Tartu
22.01.
Eleri Saarik
Kabina 22.01.
Margit Keeman
Voika
24.01.
Ilme Prost
Reola
25.01.
Aire Killõ		
Nõo
26.01.
Greta Koppel
Tallinn 27.01.
Elle Mägi		
Elva
27.01.
Kärri Toomeos-Orglaan Tartu 30.01.
Eha Pill		
Rõhu
31.01.
Anita Prüüs
Ulila
31.01.

VEEBRUAR

Andres Mutso
Marek Toom
Ave Sugul Elva
Evi Toomits
Reino Meensalu

Tartu
Vahesaare
02.02.
Nõo
Tartu

01.02.
01.02.
39
02.02.
03.02.

66
57
27
39
88
29
84
46
55
40
36
65
31
90
61
73
42
42
85
81
22
47
67
39
37
65
40
63
44

89
39
79
33

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.
Edgar Otsing
Luke
08.02.
Liivia Valgerist
Nõo
08.02.
Anu Ubaleht
Paide
09.02.
Kadri Jürgenson Kolga
10.02.
Kersti Kaasik
Nõgiaru 10.02.
Anne-Ly Juhkam Nõo
11.02.
Endla Soidla
Meeri
11.02.
Helena Talviki Tarto Tartu
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.
Linda Kopp
Elva
19.02.
Marje Meensalu
Tartu
19.02.
Helga Oksfort
Kolga
19.02.
Sigrid Piiri
Nõgiaru 20.02.
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 Vahesaare 24.02.
Aili Mürk		
Tamme 25.02.
Evi Prost		
Käo
27.02.
Indrek Soidla
Meeri
27.02.
Astrid Luts
Tartu
28.02.

Kontakt

Koguduse veebilehekülg www.eelk.ee/noo

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

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

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

Rahutegija EELK Nõo koguduse sõnumileht

KIRIKUVANEM Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus)

KOORIJUHT
Ragne Meier, tel 526 5569
PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJAD
Imbi Tanilsoo, tel 525 6607
Marju Liblik, tel 5837 7550
Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom
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