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

Kodumaa-armastus läbi kannatuste

Kõne Eesti Vabariigi 97. aastapäeva jumalateenistusel 24. veebruaril 2015 Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
Nl 3:22–23: See on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest
tema halastused pole lõppenud: need on igal hommikul uued — sinu ustavus
on suur!
Käisin möödunud laupäeval kinos vaatamas uut eesti mängufilmi „1944“.
Film meeldis mulle, kuna südamega tehtud eepilised filmid kangelaslikust
vastupanust on mulle üldiselt südamelähedased. Pealegi puudutas film olulisi punkte meie rahva lähiminevikus ja hingelaadis ning see kõik oli läbi
viidud lakooniliste, kuid hoolikalt valitud viidetena.
Tänase sündmuse kontekstis aga meenutaksin sellest filmist ühte
episoodi. Saksa armee koosseisus Sinimägedel võidelnud noored eesti
mehed saavad käsu taganeda, liikuda Tallinna ja seejärel Saksamaale.
Pärast nõukogude õhu-rünnakut põgenikevoorile annavad nad oma veoauto
põgenike käsutusse ja jätkavad teekonda jalgsi. Jõutakse kolme tee ristile.
Seljataga on Narva, otse ette näitab teeviit Revalile ehk Tallinnale ja
vasakule näitab teeviit Dorpati ehk Tartu poole, seega sisemaale.
Kogu rühm pöörab sõnatult ja üksmeelselt vasakule Tartu poole — tõsi,
ühe peategelase, kindlameelse sõduri Karl Tammiku tummal eestvedamisel.
Neil oleks hea õnne korral võimalik jõuda Tallinna, kuid nad jätkavad jalgsimatka Tartu suunas. Jõudes Avinurme kanti, jäävad nad varitsusse ja Mehikoorma kiriku torn. Foto: Mart Jaanson
võtavad tulega vastu punavägede tankikolonni koos jalaväega.
Lahingu käigus selgub, et mõlemad vaenupooled koosnevad eestlastest ja vähemuses võidelnud saksa mundrites eestlastest
ellujääjail lubatakse lahkuda. Filmist ei selgu, mis neist sai. Kuid see pole praegu nii oluline. Tahan rõhutada seda, et pärast ägedaid
lahinguid Sinimägedel ei kasuta noored eesti mehed võimalust põgeneda, vaid eelistavad surra kodumaal.
Millest see tuleb? Kas kodumaa-armastusest? Aga mis on selle väljendi „kodumaa-armastus“ taga?
Olen vahel endalt küsinud, kas kodumaa-armastuse sütitavad paigad, mida hästi tunneme, millega meil on seotud ilusad mälestused? Ja millega me tunneme end justkui kokku sõlmitud olevat? Aga sel juhul võiksid need paigad olla ju ükskõik kus maamuna
peal. Mitte tingimata meie sünnikohas, vaid seal, kus me oleme suurema osa oma elust veetnud. Arvan, et midagi sarnast tunnevad
nt misjonärid, kes elavad pikka aega kodukohast eemal ja vahetavad mõnede aastate järel elupaika. Arvan, et kodumaa-armastus
tähendab nende jaoks midagi muud.
Ja kuidas saavadki elutud paigad inimest enda külge tõmmata. Jah, on küll räägitud ja kirjutatud nähtusest nimega genius loci,
kohavaim. Kuid selle algupäraks on klassikalise rooma religiooni kaitsevaim, mis siis on saanud hiljem lääne kultuuris filosoofilise
tähenduse. Kristlasena usun, et kui kohaga ongi seotud mingi hea vaim, siis saab see olla ainult Püha Vaim. Ent Jeesus ütleb Jh 3:8
Nikodeemosele: „Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb.“ Püha Vaim ei pruugi
püsida ühes paigas.
à
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Kodumaa-armastus läbi kannatuste
Algus vt lk 1
Kas siis meie armastus paikade vastu tuleneb pigem suhetest
nende inimestega, kes nende paikadega on seotud? Ja kas seega
võiks oletada, et kodumaa-armastuse taga on hoopis inimesed?
Eelkõige meie lähedased ja perekond: isa, ema, õed ja vennad,
vanaema, vanaisa ja teised lähisugulased? Ning meie lapsed ja
lapselapsed ehk järeltulijad? Kindlasti siis ka meie sõbrad ja
õpingukaaslased, õpetajad ja vaimsed juhid? Kas ka inimesed,
keda me elus kunagi kohanud pole — meie suguvõsa eelkäijad,
kelle elu ja tegevus on mähkunud veidi salapärasesse ja romantilisse minevikuloori, kuid kes on meile sellele vaatamata olulised? Jah, see tundub usutav.
Mängufilmi „1944“ ühe peategelase, juba mainitud noore
saksa sõjaväe sõduri Karl Tammiku ajend saksa armeesse
astumisel oli tema perekonna küüditamine nõukogude võimu
poolt 1941. aastal. Seega sundis Karli kodumaale jääma ja viimse
hingetõmbeni võitlema soov oma armastatud lähedaste eest
kätte maksta. Võimalik, et olles samas olukorras kui tema, oleksin talitanud samamoodi — ka minu ema perekond küüditati
Siberisse.
Kuid — jällegi kristlasena arutledes — kättemaks ei saa olla
edasiviiv jõud. Mt 26:52 ütleb Jeesus oma jüngrile: „Pista oma
mõõk tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi
hukkuvad!“ Selles sõnas on jumalik mõte. Isegi siis, kui meie
võitlus on meie veendumuse kohaselt õiglane, pole kättemaks
kunagi elu edasiviiv jõud. Kättemaksu toimepanijat ootavad
varem või hiljem kannatused. See ei tähenda, et õiglasest vastupanust tuleks loobuda — muidu poleks ju mõtet ühelgi kaitsesõjal —, kuid ka vastu pannes tuleb inimelu võtjal arvestada
karmide tagajärgedega. Selline on juba kord Jumala tahe pattulangenud inimese elu seadmisel. Inimese õigus pole Jumala
õigus.
Nõnda siis võivad kodumaa-armastuse ajendiks olla küll
armsad inimesed, kuid ka nemad pole ju tingimata seotud paikadega. Meie lähedased võivad sünnikodu maha jätta ja võõrsile
rännata. Kas siis liigub ka meie süda meie sünnikodust koos
nendega minema? Ja ainult romantilisse loori mattunud minevikusugulaste elud, mille tunnistajaks me kunagi pole olnud, ei
saa samuti olla mõistlikuks ajendiks meie otsusele otsida
armastust oma isade maa vastu. Teame ju maailmas paljusid
mitu põlve Eestist eemal elanud noori eestlasi, kes on hakanud
oma juurte vastu huvi tundma ja kolinud Eestisse. Kuid kas nende
huvi saab nimetada kodumaa-armastuseks? See on küsimus,
mis jääb praegu vastuseta.
Tuleksin veelkord tagasi mängufilmi „1944“ juurde. Need
noored saksa mundrites eestlased kaitsevad Sinimägede tõrjelahingutes kangelaslikult oma kodumaad. Nad ei mõtle Saksa

riigile ega füürerile. Nad kannatavad ja riskivad eluga oma kodumaa pinnal.
Samuti on Karl Tammik kogenud sellel maal nõukogude võimu
julmust, oma perekonna küüditamist Siberisse.
Kuid ka need filmis kujutatavad eestlased, kes on sattunud
punaarmeesse ja on sunnitud vallutama Eesti okupatsioonivõimude huvides, teevad seda siiski oma kodumaal. Filmis näidatakse ilmekalt nende „võitjate“ hingelisi piinu — kõhklusi ja
raskeid otsuseid, mida tuleb mõistusevastases olukorras igal
sammul vastu võtta. Ka nemad armastasid oma kodumaad ja
kannatasid selle eest omal kombel.
Nõnda võib ju oletada, et kodumaa-armastuse aluseks on
hoopis kannatused, mida me oleme pidanud siin Eestimaal või
eesti rahva nimel taluma. Nõukogude ajal näguripäevi näinud
eestlased ei kipu niisama naljalt Eestist lahkuma. Raskused
lapsepõlves on muutnud 1930. aastatel sündinud eestlased, kelle
kogemustest saame veel praegu õppida ja kelle elukäigu kohta
pärida, igal juhul oma kodumaad armastavaiks. Nad ei pruugi
armastada seda valitsust, vahel isegi riigikorda, mis demokraatlikku Eestit iseloomustab, kuid usun, et südamega on nad oma
kodumaa küljes tugevasti kinni.
Ja kas pole just kerge elu ja kannatuste puudumine muutnud
praeguse aja noored oma kodumaa vastu ükskõikseks, nii et nad
lähevad mujale õnne otsima? See pole muidugi nende süü.
Selline on lihtsalt elu. Ja inimese asi pole otsida kunstlikult kannatusi, et endas ja teistes kodumaa-armastust sütitada. See
kõik tuleb usaldada Jumala kätesse.
Nõnda näivad just meie elu kannatused, mida oleme kogenud
seoses Eestimaa ja eesti rahvaga, põhjusena, mis on meis tekitanud kodumaa-armastuse. Ja kristlastena võime ehk pidada
kodumaa-armastust läbi kannatuste eelmaitseks sellele kodumaa-armastusele, mille Jumala Püha Vaim on meie südamesse
pannud meie taevase kodumaa vastu.
Nõnda ei lase me end heidutada selle ajastu kannatustel, vaid
jääme ustavaks sellele maale, mille pinnal, ja rahvale, kellega
koos me need kannatused oleme vastu võtnud. Me jääme siia
püsima, kuni Jumal meile aega on andnud.
Ja nõnda tahaksin lõpetada sellesama kirjakohaga, millega
alustasin: „See on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud,
sest tema halastused pole lõppenud: need on igal hommikul uued
— sinu ustavus on suur!“
Elagu Eestimaa ja eesti rahvas! Head Vabariigi aastapäeva
teile kõigile, kallid kaasteelised!
Mart Jaanson
Koguduse õpetaja
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Kroonika
w 12. detsembril pidasid meie pühapäevakoolirühmad jõulupidu. Nõo noortekeskuses küpsetati õpetaja Imbi Tanilsoo juhtimisel piparkooke, Luke külas oli õpetaja Marju Libliku poolt kaetud mõnus jõululaud. Mõlemal peol oli muidugi aukoht jõuluevangeeliumil.
w 12. detsembri õhtul andis Nõo kiriku meesansambel Meeri
seltsimajas oma traditsioonilise sügiskontserdi. Kuna advendiaeg
oli juba käes, siis kõlasid jõululaulud. Nagu ikka, võtsid kuulajad
mehed väga hästi vastu. Kaetud oli rikkalik jõululaud. Suur tänu
lahkeile meerikaile!
w 13. detsembril esines kirikus tunnise kavaga harfikunstnik
Lilian Langsepp. Et samal ajal möllas õues sügistorm, oli kuulajaid
vähe. Kokkutulnud said aga erilise kontserdielamuse osaliseks.
w 14. detsembri pärastlõunal esines Nõo kiriku meesansambel
advendikavaga Karula kirikus Lüllemäel. Ka sealne kontsert võeti
väga soojalt vastu.
w 15. detsembril külastasid kirikut õpetaja Ege Lepa ajalootunni raames Nõo Reaalgümnaasiumi 11. klassi õpilased. Neile tutvustas kirikut õp Mart Jaanson.
w 15. detsembri õhtul toimus kirikus Nõo kooli advendikontsert. Ava- ja lõpupalvuse pidas õp Jaanson.
w 17. detsembri õhtul andis Nõo kiriku meesansambel
advendikontserdi ka meie kirikus. Kontserdil tehtud annetused

paigutati kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise fondi.
w 18. detsembril kaitses koguduse õpetaja Mart Jaanson Tartu
Ülikooli kunstimuuseumis oma doktoritöö „Nikaia-Konstantinoopoli
usutunnistuse ladinakeelse normteksti grammatiline, teoloogiline
ja muusikaline liigendamine“. Teda oli tulnud toetama ka mitu
koguduseliiget.
w 19. detsembril toimus Külaaseme külas piiblitundide sügishooaega lõpetav traditsiooniline armulauaga jumalateenistus.
Suur tänu võõrustajale, koguduseliige Kalju Õllekule!
w Neljanda advendipühapäeva jumalateenistusel 21. detsembril
õnnistas õp Jaanson koguduseliikmeiks kaks leerilast. Muusikalist
ilu lisas jumalateenistusele Tallinna Peeteli koguduse ansambel.
Pärast jumalateenistust joodi ühises ringis kirikukohvi.
w 22. detsembril kogunes koguduserahvas kirikusse jõulupeole. Lauldi jõululaule, esines koguduse segakoor, sööd ja joodi
ning võisteldi mälumängus. Oli hea osadus!
w 24. detsembri jõuluõhtu jumalateenistuse muutsid eriliseks
Nõo laulustuudio lapsed koos Nõo muusikakooli lastega.
Rõõmustagem, et laululaste juhendaja on meie koguduse segakoori dirigent Ragne Meier! Koos lastega esines ka koguduse
segakoor. Kirik oli rahvast täis ja üheskoos kiideti Jumalat
Jeesuslapse sünni eest!
w I jõulupüha jumalateenistusel 25. detsembril mõeldi muuhulgas ka meie koguduse pika-aegsele nõukogu liikmele Silvia
Veidenbaumile, kel täitus 70 eluaastat. Palju Jumala hoidmist
Sulle, Silvi!
à

21. detsembril pärast leeriõnnistamist altari ees. Foto: Madis Jürimäe
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Algus vt lk 3
w II jõulupüha jumalateenistusel 26. detsembril võis kogudus
kord jälle kuulata kirikumuusika üliõpilase Anton Medvedjevi
kaunist orelimängu. Meenutuseks võib lisada, et Anton oli 2013.
aastal meie koguduse üheks organistiks.
• 26. detsembris toimus armulauaga jõulu-jumalateenistus ka
Nõo hooldekodus. Kõneles õp Jaanson ja laulis Nõo kiriku meesansambel.
w 26. detsembris toimus Nõo kiriku meesansambli kontsert
meie praostkonna Rannu kirikus. Ava- ja lõpupalvuse ning vaimuliku
mõtiskluse pidas õp Diina Tuulik. Jahedasse kirikusse oli tulnud
rõõmustavalt suur hulk kuulajaid.
w Aasta viimasele armulauaga jumalateenistusele 31. detsembri õhtul järgnes traditsiooniline kirikupannkookide õhtu.
Pannkoogid oli käärkambri pliidil küpsetanud õp Jaanson.
Kirikuuksed olid avatud ka aastavahetusel.
w 1. jaanuaril kogunes Nõo kiriku meesansambel traditsioonilisele aastaalguse koosolekule Tagametsa, kus asub ansambli
I tenori Mati Koonukõrbi maakodu. Peeti plaane alanud aastaks, mil
täitub 25 aastat ansambli sünnist. Pärastlõunal anti väike kontsert
Põlva hooldekodus. Vaimuliku osa pidas seal õp Jaanson.

w Kolmekuningapäeva jumalateenistusel 6. jaanuaril saatis
jumalateenistust orelil esmakordselt meie segakoori dirigent
Ragne Meier. Soovime Sulle palju rõõmu ka orelimängust, Ragne!
w 8. jaanuaril tehti uue aasta piiblitundide avalöök Luke raamatukogus. Omasoodu järgnesid piiblitunnid ka meie teistes kuulutuspunktides: Nõo hooldekodus, Meeri seltsimajas, Külaaseme
külas ja Nõgiaru raamatukogus. Suur tänu teile kõigile, kes olete
aidanud neid kuulutuspunkte avatuna hoida!
w 8. jaanuaril toimusid esimesed tunnid ka meie koguduse
pühapäevakoolirühmades Nõos ja Lukel.
w 12.–13. jaanuaril külastasid koguduse juhatuse esimees
Madis Kanarbik ja õp Jaanson meie sõpruskogudust Helsingis
Lauttasaaris ning osalesid Espoos rahvusvahelise programmi
Central Baltic Programme seminaril. Nende käigu eesmärk oli
leida nimetatud programmist toetust rahataotlusele jätkamaks
meie kiriku ja kõrvalhoone restaureerimist.
w 16. jaanuaril jätkus ka uuel aastal meie koguduse Taizépalvuste traditsioon. Viis kokkutulnut laulis ja palvetas Issanda
kiituseks.
w 18. jaanuari peajumalateenistuse järel kogunes meie koguduse nõukogu korralisele aastakoosolekule. Võeti kokku 2014.
aasta ja tehti plaane 2015. aastaks. Tõdeti, et meie koguduse
majanduslik seis pole nii hea kui 2014. aasta algul, kuid koguduseliikmete kokkuhoidmine ja tehtud töö väärib igati kiitust.

Jõulupalvus Nõo hooldekodus 2014. aasta teisel jõulupühal. Foto: Triin Põder
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w 2. veebruaril pühitseti ametisse meie kiriku uus peapiiskop
Urmas Viilma. Jumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus
ja järgneval vastuvõtul Rahvusooperis Estonia osalesid meie kogudusest õp Jaanson ja nõukogu liige Ingmar Laasimer.
w Alates 8. veebruarist saab meie kirikus vaadata EELK
Tallinna Jaani koguduse eestvõttel koostatud näitust „Toomas
Paul 75“.
w 6.–8. veebruarini toimusid Põltsamaal traditsioonilised
Kirikunoorte talvepäevad. Nõo koguduse kaudu osalesid festivalil
5 noort ja õp Jaanson.
w 14. veebruaril toimus Nõo päevakeskuses Nõo kiriku meesansambli laululaager. Valmistuti oma 25. tegevusaasta tähistamiseks aprillis.
w Pärast 15. veebruari peajumalateenistust tähistati kirikukohviga meie hea koguduseliikme Liivia Valgeristi 75. sünnipäeva.
Rohket Jumala õnnistust Sulle, Liivi!
w 19. veebruaril osales piiblitunnis Nõo hooldekodus rekordarv
inimesi — 13! Tänu olgu Jumalale, aga ka selle piibliringi headele
eestvedajatele Marju Liblikule ja Aita Rossile!
w 22. veebruaril täitus 95 eluaastat Elmar Metsal, kes viibib
praegu Uderna hooldekodus. Elmar on oma elus palju teinud meie
koguduse heaks, mh laulnud segakooris, kogunud raskel nõukogude ajal liikmeannetusi ning remontinud kiriku katust. Rahu ja
valgust Sinu päevadesse, Elmar!
w 24. veebruari keskpäeval tänati jumalateenistusel kirikus
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Daniel Levi Band Kirikunoorte talvepäevadel 6. veebruari
õhtul Põltsamaa kultuurimajas esinemishoos. Foto internetist
Issandat Eesti Vabariigi 97 aasta eest. Pärast kuueaastast vaheaega oli jumalateenistus jälle oikumeeniline: külas olid meie
naaberkoguduse, EAÕK Nõo Püha Kolmainu koguduse preester
Orenti Kampus ja EAÕK diakon Toomas Erikson. Laulis koguduse
segakoor Ragne Meieri juhatusel. Kõne pidas õp Mart Jaanson.

EELK vaimulikud Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ootamas peapiiskopi pühitsemisjumalateenistuse algust.
Foto: Erik Peinar
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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)
MÄRTS
P, 1. kl 11.00
L, 7. kl 11.00
P, 8. kl 11.00
E, 9. kl 11.00
P, 15. kl 11.00
N, 19. kl 17.00
P, 22. kl 11.00
P, 29. kl 11.00
APRILL
N, 2. kl 18.00
R, 3. kl 11.00
P, 5. kl 11.00
E, 6. kl 18.00
P, 12. kl 11.00
P, 19. kl 11.00
P, 26. kl 11.00

Jumalateenistus. Armulaud
Oikumeenilise ülemaailmse naiste palvepäeva jumalateenistus Karula kirikus
Jumalateenistus
EELK Valga praostkonna sinodi jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus. Armulaud
Agnes Laasimeri ja Taime Põllu raamatutund „Toomas Paul 75“ kiriku käärkambris
Jumalateenistus
Palmipuudepüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor
Suure Neljapäeva jumalateenistus. Armulaud
Suure Reede liturgiline jumalateenistus
I ülestõusmispüha jumalateenistus.
Armulaud. Laulab koguduse segakoor
II ülestõusmispüha jumalateenistus
Jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud. Martin Lipu päev
Jumalateenistus

MAI
P, 3. kl 11.00
P, 10. kl 11.00
N, 14. kl 18.00

Jumalateenistus. Armulaud
Emadepäeva perejumalateenistus
Taevaminemispüha jumalateenistus.
Armulaud
P, 17. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
P, 24. kl 11.00 I nelipüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab koguduse segakoor
E, 25. kl 18.00 II nelipüha jumalateenistus
P, 31. kl 11.00 Kolmainupüha jumalateenistus. Armulaud

PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel TEISIPÄEVAL kell 15.30
(NB! 24. veebruari piiblitund toimub erakorraliselt 3. märtsil)
PIIBLITUND ja LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal KOLMAPÄEVAL kell 12.00
(NB! 15. aprilli piibli- ja laulutund toimub erakorraliselt 22. aprillil)
PIIBLITUND LUKE RAAMATUKOGUS kuu teisel NELJAPÄEVAL kell 16.00
(NB! 9. aprilli piiblitund toimub erakorraliselt 16. aprillil)
PIIBLITUND NÕO HOOLDEKODUS kuu kolmandal NELJAPÄEVAL kell 16.00
(NB! 16. aprilli piiblitund toimub erakorraliselt 2. aprillil)
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, 06.03., 20.03., 10.04., 24.04. ja 08.05.15 kell 17.00
TAIZÉ-ÕHTU kirikus kuu kolmandal REEDEL kell 19.30
(NB! 17. aprilli Taizé-õhtu toimub erakorraliselt KOLMAPÄEVAL, 15. aprillil kell 19.30)
ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30-11.30.
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Leeritatud Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
Kaidi Orastu		

21.12.14 				

Lauri Ööpik		

21.12.14

Maetud
Helgi Kangro			
Leida Korela			
Solemari Smirnova		
Aivo Luikoja			
Jaan Vanka			
Liidia Värä			

03.12.14		
12.12.14		
20.12.14		
28.01.15		
07.02.15		
27.02.15		

Nõo kalmistu
Nõo kalmistu
Nõo kalmistu
Elva kalmistu
Tartu krematoorium (õp Joel Luhamets)
Tartu Rahumäe kalmistu (õp Ants Tooming)

Palume vabandust!
Eelmises Rahutegijas (nr 33, detsember 2014) on kirjas, et Anita Prüüs sai 31.01.15 44-aastaseks. Tegelikult sai Anita
45-aastaseks. Samas lehes on ka kirjas, et Astra Haas sai 22.01.15 85-aastaseks. Tegelikult sai Astra aga 86-aastaseks.
Toimetus palub nii Anitalt kui ka Astralt vabandust!

Teated
 Meie koguduse kevadine leerikursus algab pühapäeval, 1. märtsil kell 13.00 kiriku käärkambris. Kursuse edasise kulu kohta saab
infot koguduse õpetajalt. Kõik soovijad on lahkesti palutud!
 Laupäeval, 7. märtsil algusega kell 11.00 toimub meie praostkonna Karula koguduse kirikus Lüllemäel oikumeeniline ülemaailmse
naiste palvepäeva jumalateenistus. Mehed peavad samal ajal palvetundi kirikus eraldi ruumis.
 Esmaspäeval, 9. märtsil algusega kell 11.00 toimub meie kirikus EELK Valga praostkonna sinodi jumalateenistus. Koos meie kiriku
uue peapiiskopi Urmas Viilmaga teenivad meie praostkonna vaimulikud. Jumalateenistusele on teretulnud kõik koguduseliikmed, samuti
kõik soovijad lähedalt ja kaugelt!
• Kuni 25. märtsini saab meie kirikus vaadata EELK Tallinna Jaani koguduses valmistatud näitust „Toomas Paul 75“. Kirik on selleks
puhuks avatud
K ja R kell 10–12, L kell 11–13, P kell 10–11 ja 12–13, samuti kokkuleppel koguduse õpetajaga.
Neljapäeval, 19. aprillil kell 17.00 kiriku käärkambris võib Toomas Pauli elust ja loomingust lähemalt kuulda tema õelt Agnes
Laasimerilt ja kristliku kirjanduse asjatundjalt Taime Põllult.
 Reedel, 17. aprillil kell 18.00 ootab Nõo kiriku meesansambel kõiki sõpru ja huvilisi Nõo kirikusse, kus toimub ansambli 25. sünnipäevale pühendatud kontsert. Kontsert on tasuta, annetada võib kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise heaks.
 Pühapäeval, 19. aprillil mõeldakse kell 11.00 algaval peajumalateenistusel eriliselt Martin Lipule, toimub juba traditsiooniks saanud
Martin Lipu päev. Laulavad muusikakollektiivid ja peetakse päevakohaseid kõnesid. Jumalateenistuse järel juuakse ühiselt ka kirikukohvi.
 Jätkub annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 26. veebruar 2015 on annetusi kogunenud 3284,06 eurot. Sellest summast on Pühakodade programmi (valdkond 2 — pühakodade jätkusuutlik
kasutus) toetuse omafinantseeringuks kulunud 215,84 eurot, panga teenustasudeks on kulunud 5,58 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).
Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 Liikmeannetust 2015. aasta eest saab 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“). Annetussumma on vaba.
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Sünnipäevad
MÄRTS

Vilma Luksep
Anne Sorgsepp
Tõnu Naudi
Laine Henno
Maie Soonberg
Margus Värno
Laine Põder
Karl Toots		
Taavi Hallik
Aime Mägi		
Linda Org		
Mare Kanarbik
Helju Mikkel
Rein Prost
Magnus Urb
Eva Keernik
Toomas Kangur
Triin Põder
Marge Allikas
Aino Raud		
Anneli Avi		
Raul Räisa
Heli Kruuse
Piret Prost
Maarja Daniel
Gunnar Sannamees
Raili Värno

Elva
Elva
Nõo
Tartu
Luke
Nõo
Elva
Tallinn
Tartu
Meeri
Meeri
Vissi
Luke
Käo
Tallinn
Nõo
Tartu
Tartu
Nõo
Altmäe
Peedu
Illi
Nõo
Elva
Peedu
Nõo
Nõo

01.03.
02.03.
03.03.
05.03.
06.03.
08.03.
10.03.
10.03.
11.03.
11.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
17.03.
20.03.
20.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
24.03.
26.03.

Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!
79
56
68
83
80
39
81
83
33
80
73
53
90
69
33
71
48
34
45
78
31
38
54
38
29
30
37

Juhan Soonberg
Maidu Allikas
Mati Käärik
Ene Naudi		
Merry Aart
Mart Jaanson

APRILL

Peeter Zeiger
Jane Pedmannson
Maret Terav
Malle Roomet
Maie Pau		
Eve Aruväli
Marje-Maret Kivari
Marek Sugul
Margus Lehesaar
Miralda Lind
Marta Ehrlich
Aila Utsu-Püttsepp
Helju Aav		
Viive Terav
Koit Viigipuu
Endla Tamm
Tiina Ööpik
Malle Kuiv		
Vello Napseppa

Nõo
Nõo
Aiamaa
Nõo
Valga
Märja

27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.
31.03.

82
42
60
61
62
49

Meeri
Tartu
Rakvere
Meeri
Külitse
Nõo
Karijärve
Elva
Nõo
Tartu
Pärnu
Peedu
Tartu
Luke
Melliste
Meeri
Tartu
Nõo
Tartu

03.04.
04.04.
04.04.
06.04.
07.04.
08.04.
10.04.
12.04.
14.04.
14.04.
15.04.
16.04.
17.04.
19.04.
21.04.
23.04.
23.04.
24.04.
24.04.

77
44
85
69
66
54
72
38
38
78
84
43
81
74
50
83
53
81
54

Marju Arras
Ragne Sinimaa

Tallinn
Viljandi

25.04.
30.04.

67
29

Ave Kütt		
Meeri
Karl Kruuse
Nõo
Marina Karro
Nõo
Marike Tolmats
Nõo
Ruth Veidenbaum Jõgeva
Tõnis Kask
Nõo
Maimu Piir
Nõo
Anne Joosepson Nõo
Marju Raud
Meeri
Juta Sannamees Nõo
Kaidi Orastu
Nõo
Tõnis Otsa
Tartu
Toivo Põld		
Peedu
Lea Kuimets
Põlva
Olev Sannamees Nõo
Janno Kütt
Meeri
Maarja Oja
Tallinn
Marta-Johanna Viks Luke
Viivi Soonvald
Meeri
Ülo Tõnnis		
Tartu
Kaido Kubri
Nõo
Linda Trummal
Tartu
Marianne Viljamaa Nõo

01.05.
02.05.
04.05.
05.05.
08.05.
09.05.
10.05.
12.05.
12.05.
12.05.
12.05.
15.05.
15.05.
19.05.
19.05.
20.05.
20.05.
20.05.
22.05.
24.05.
28.05.
29.05.
29.05.

31
28
59
24
40
36
101
53
69
52
27
83
59
84
54
28
31
102
77
84
35
42
87

MAI

Kontakt
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

Rahutegija EELK Nõo koguduse sõnumileht

KIRIKUVANEM Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus)
ORGANISTID
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207
Katre Kruuse, tel 5560 6678
Ragne Meier, tel 526 5569
KOORIJUHT
Ragne Meier, tel 526 5569
PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJAD
Imbi Tanilsoo, tel 525 6607
Marju Liblik, tel 5837 7550

Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

