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

Lohutus, kitsikus, lohutus

Kõne 2Kr 1:3–7 alusel, peetud Luke küla kristliku töö 15. aastapäeva tähistamisel 19. novembril 2015 Luke raamatukogus

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! Tema julgustab meid igas
meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab.
Sest otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. Kui meid nüüd ahistatakse,
siis sünnib see teie julgustamiseks ja päästmiseks; kui meid julgustatakse, siis sünnib seegi teie julgustamiseks; see saab teoks,
kui te vapralt talute neidsamu kannatusi, mida meiegi kannatame. Ja meie lootus teie peale on kindel, kuna me teame, et nii nagu
teil on osa meie kannatustest, nõnda ka meie julgustusest.
Õpetajad õpetavad lapsi vältima sõnakorduseid, sest sõnakordus on stiiliviga ja vaese keele tunnus. Siin näeme, et kirjutamise meister Paulus ei väldi sõnakordust. „Lohutus, kitsikus,
lohutus“, nii korduvad sõnad korintlastele saadetud teise kirja
„sisukorras“.
Uuemates tõlgetes on „lohutus“ tõlgitud kui „julgustus“,
sest vanasti mõtestati kiriku tööd kui Jumala isasõna kuulutamist. Jumal on Pauluse sõnul „halastuse Isa ja kõige lohutuse
Jumal“ ja kiriku töö on kurbade lohutamine. Tänapäeval seevastu me oleme nii tugevad ja julged (kuigi me midagi ei jõua
ega julge), et me oleme nagu teismelised, kes ei taha midagi
teada millestki tundelisest ega pehmest: räägime meelsasti
julgustusest, mitte enam lohutusest, ja nii on tõlgitud ka
Pauluse sõna uusimas Piiblis. Kreekakeelne algtekst sisaldab
aga üht tõlkimatut, mitmetähenduslikku sõna, „meelekõrvane“
või midagi taolist.
Liikumine rõõmust kitsikusesse ja kitsikusest lohutusse,
see on Pauluse elus ja loos nii nähtav. Paulus tuleb võõrasse
linna, rajab evangeeliumi rõõmuga koguduse, rõõmustab koguduse üksmeele üle. Paulus rändab edasi, kogudus elab oma elu.
Tuleb Paulusest tublim kuulutaja. Kogudus unustab Pauluse,
paneb talle üht-teist pahaks. Paulus kurvastab, mõtleb, kas olen
süüdi, et kaotasin sõbrad. Tema südames on kitsikuse tunne.
Ta pole ise kohal, teda vaevab ka eemalolek korintlastest
endist. Ta on Efesoses, kirjutab sealt siis Korintosesse kirja.
Seejärel asub ta teele Korintose poole, eelistatavalt maismaad
pidi, jõuab Troasesse, kus Egeuse meri on vaid kitsas väin. Seal

kohtab ta Korinosest tulevat Tiitust, kes teatab, et korintlased
on teda taas armastama hakanud ja tema vaenlase maha jätnud. Tollel olevat nüüd halb olukord. Paulus kirjutab nüüd pooleli
kirja edasi, et ärge temalgi laske liiga kurb olla, selleks et
kurbus teda päriselt ei neelaks.
Meid, kristlasi, saadab elus kitsikus, ometi oleme me
rõõmutoojad. Näeme, kuidas üks läheb teiseks üle, oleme kitsikuses ja üksi, siis kohtume oma ligimesega. Pilk ligimese näkku
ja tema olukorda, sõnatu küsimus, kuidas on sinu olukord, seab
meid vaimus valmis olema rõõmsad. Saame ligimese näolt veidi
rõõmu, laseme sel peegelduda iseenesele, siis peegeldame
selle tagasi, ja juba tekib lohutus ja julgustus.
Kitsikus võib olla tugevamgi. Pilk ligimesele võib reeta,
midagi head pole tulemas. Üks inimene hoiab mind, hoolib, teine
mitte. Käin oma eluteed, ja kõik sõltub välisest, teiste inimeste
mõjust ja tegudest. Minu rõõm ei peegeldu teise näole, sealt
pole midagi head tagasi tulemas. Ja seda halba tundub olevat
alati rohkem, sest üks heatujuline ei suuda ju pahurdajat muuta,
pahurdaja head tuju aga suudab. Siin kehtib reegel, millele Paulus viitab, öeldes: „Tema lohutab meid igas meie kitsikuses, et
meie suudaksime lohutada neid, kes on igasuguses kitsikuses,
lohutusega, millega Jumal meid endid lohutab.“ Panite tähele
sõnakorduseid? Ja nende taga mõtet: Jumal lisab sellele kitsikuse-lohutuse-kitsikuse aeglustuvale liikumisele juurde uut
lohutuse jõudu. Meie vaimu liikumine sumbuks vastu kitsikuse
ja paha tuju müüre põrkudes, kui ei lisataks rõõmu ülalt.
à
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Lohutus, kitsikus, lohutus
Algus vt lk 1
Kuid milleks ellu üldse kitsikus, kas ei võiks võtta seda
kui takerdumist mõttetusse hoo mahavõtjasse, mille peale
pigem mitte mõelda? Võiks ju kasvatada oma rõõmu ja
julget meelt ning kitsikusele vaadata kui tarbetule. See on
küll seda väärt, et seda ületada, kuid mitte väärt, et sellest
rääkida, eks ole? Paulus millegipärast räägib, jätkates lehekülgi edasi: „Me kanname oma ihus Jeesuse surma, et ka
Jeesuse elu avalduks meis ... Nii on surm alati tegev meis,
elu aga teis.“ Paulus tuletab meelde: Jeesuse surma ja kannatust ei saa unustada, need on Jumala töö meie pääst-

miseks. Ja meie väike kitsikus võib olla meeldetuletus
Jeesuse kannatusest.
Just kitsikuses olija, misjonär, kuulutaja räägib Kristuse
elust ja toob sellega kuulajale rõõmu. „Kui meil on nüüd
kitsikus, siis on see teie lohutuseks ja päästmiseks, kui meid
lohutatakse, siis sünnib see teiegi lohutuseks.“ Ja jällegi
märkad Sa, hea lugeja, sõnakordust „lohutus, kitsikus, lohutus“, just sellise sagedusega ja selles järjekorras.
Vallo Ehasalu
EELK Valga praostkonna praost

Meeri Elurõõm 10
Uskumatu, et juba kümme aastat on Meeri seltsimajas
koos käinud kümmekond kohalikku memme (viimasel ajal ka
paar taati Külaaseme külast)! Oma nimeks on nad võtnud
nende tegemisi hästi iseloomustava sõna — Elurõõm. Algul
tehti käsitööd: värviti siidisalle, kaunistati tasse-taldrikuid,
kooti, heegeldati. Laual oli ikka kohvi koos kohvikõrvasega.
Prooviks toodi kaasa omatehtut. Jagati nõuandeid igaks elujuhtumiks. Ei puudunud naer ega laul. Käidi isegi Kasepää
laulupeol.
9. novembril 2015 tähistasidki memmed Elurõõmu kümnendat sünnipäeva. Kohal olid ka need, kes mingil põhjusel ei
saa muidu enam ühistele koosviibimistele tulla. Lauad oli
äärest ääreni maitsvaid palasid täis. Selle eest seisid hea
Aime Paavel ja Mall Rooväli. Linda Org esitas kokkuvõtte
10-aastasest tegevusest ja kunstiinimene Helle-Maia Sonn
oli valmis meisterdanud humoorikad värsid Elurõõmu liikmeist enestest. Seltsimaja juhatus kinkis pidulikuks puhuks
šampuse.
Äkki paiskus uks lahti ja saali sisenes kaks inimest, üks
naine ja teine mees. Nad laulsid vene rahvalaule ja olid ka
vastavalt riides. Üks neist, naine, oli kostüümide autor HelleMaia ise, mees aga oli meie vahva Marju Raud. Seejärel luges
Endla Laius Virve Osila luuletuse „Maali“. Pidu kestis pimedani. Kahjuks ei jõudnud peole meie õpetaja ja sõber Mart
Jaanson. Aga paar päeva hiljem piiblitundi tulles kinkis ta
Elurõõmule kirikuvärvides orhidee.
Aastad lähevad ja memmed enam käsitööd teha ei taha.
Igal kolmapäeval pestakse kael puhtaks, pannakse sileriie
selga ning tullakse seltsimajja kohale, et lihtsalt istuda,
eakaaslastega juttu ajada ja tassike sooja jooki juua. Laul

Elurõõm kesk lilli. Foto: Katrin Virronen

võetakse ikka alati üles, vahel loetakse ette mõni luuletus ehk
huvipakkunud artikkel.
Viimased seitse aastat on meie juures käinud Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson. Kord kuus selgitab ta meile piiblilugusid ja vastab meie küsimustele, mis on vahel päris
isemoodi. Oleme vaielnud kohe väga tuliselt, Mardil on aga
alati õige vastus olemas. Peale piibli õpetab Mart meile ka
laulmist. Mitmedki kirikulaulud on meile päris armsaks saanud. Meile meeldib väga esineda ja Mart on organiseerinud
esinemisi nii kirikus, hooldekodudes kui ka Keeril Hans
Wühneri päeval. Kõigele lisaks tegi Mart Helle-Maia sõnadele
viisi ja nüüd on Meeri Elurõõmul oma kaunis laul.
Tähtsaim aga jääb nüüd küll kõige lõppu: tänu õpetaja Mart
Jaansonile käisime 2008. aastal seitsmekesi leeris. Ja õige
on see, et pärast enda kirikuga sidumist läheb meil elus
paremini.
Anne Saal
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15 aastat kristlikku tööd
Luke külas
19. novembri õhtupoolikul võis Luke raamatukogu eest mööduja näha raamatukogu lugemissaali aknais eredat valgust. Hoolikamal vaatlusel võinuks eristada seitset inimest laua taga, vahel
süvenenult kuulamas, vahel elavalt vestlemas. Tegu oli piiblitunniga, millega tähistati märkimisväärset sündmust: 15 aasta möödumist järjekindla kristliku töö algusest Luke külas (tõsi, Luke
külas asuvas Nõo hooldekodus oli vaimulikke laule lauldud ja tõenäoliselt palvusigi peetud ennegi).
I advendil, 3. detsembril 2000 pidas tollane Nõo koguduse
vaimulik, diakon Agur Piirisild Luke raamatukogus esimese jumalateenistuse. Osales ligi 20 inimest. Sellest ajast peale toimusid
raamatukogus või Luke lasteaias keskmiselt kord kuus vaimulikud
üritused, 2–3 korda aastas ka jumalateenistused. Diakon Piirisilla
lähimaks abiliseks oli tookordne vastne koguduseliige, nüüd juba
pikaaegne koguduse nõukogu liige Marju Liblik. Raamatukogu poolt
aitas alati kaasa juhataja Margit Paap. Mõlemad naised on Luke
kristlikku tööd toetanud siiani.
Aga nüüd tagasi 19. novembril õhtusse. Ürituse avasõnad ütles
praegune Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson ja ühiselt lauldi laul
„Issand, kes Sa pühas sõnas“ (KLPR 181). Seejärel ütles õp Mart
Jaanson ka avapalve ja keskendus ülevaatele Luke kristliku töö
viimase 15 aasta ajaloost.
Esimene Luke-teemaline sissekanne Nõo koguduse kantsliklades pärineb alles 9. oktoobrist 2002, mil diakon Piirisild oli Nõo
kogudusest juba lahkunud, hooldajaõpetajana oli tööle asunud Elva
koguduse õpetaja ja praegune Valga praostkonna praost Vallo
Ehasalu ning koguduse praktikandiks oli saanud Mart Jaanson. Tol
päeval pidas piiblitunni õp Ehasalu, teemaks olid kirjakohad Fl 4:12j;
2Kr 11:23–28 ja 1Ts 2:3–12, lauluraamatust lauldi laule nr 350 ja
396B, osalisi oli viis. Õp Ehasalu jätkas piiblitundide pidamist keskmiselt kord kuus. Koguduse praktikant Mart Jaanson lõi Luke küla
kristlikus töös esmakordselt kaasa 12. detsembril Luke lasteaias,
kus lauldi jõululaule ja jutustati jõuluevangeeliumi. Mardiga oli
kaasas ka Nõo koduloomuuseumi juhataja ja vallalehe toimetaja Kai
Toom, kes oli juba varemgi koos diakon Piirisillaga jõuluajal Luke
lasteaias käinud.
Kantsliklade järgi pidas õp Ehasalu 2003. aasta algul veel kaks
piiblitundi. Järgmised sissekanded pärinevad aga sama aasta
jõuluajast, mil koguduse õpetajaks oli saanud juba Mart Jaanson. Õp Jaanson jätkas eelkäijate tööd keskmiselt kord kuus
Luke raamatukogus piiblitunde pidades. 2004. aasta aprillist
oktoobrini sissekanded puuduvad, seejärel jätkusid igakuised
piiblitunnid kuni 2005. aasta märtsini. Siis tuli piibliringi töösse
aastane vahe, sest sügisel 2005 siirdus õp Jaanson aastaks kirikutööle Kanadasse.
11. märtsil 2006 aga toimus Luke külas oluline sündmus: raamatukogust üle koridori jäävas tiivas avati Luke külakeskuse ruu-

Agur Piirisild ja Krista Kvarnström 2000. aasta jõuluajal Luke
lasteaias. Foto Marju Libliku arhiivist

mid. Need õnnistas õp Jaansoni äraolekul kogudust teeninud diakon Kaido Metsoja. Marju Libliku sõnul oli kell 14.00 toimunud
õnnistamistseremoonial palju rahvast üle kogu Luke küla ja kaugemaltki.
Külakeskuse saal osutuski suureks õnnistuseks, sest just seal
peeti 6. oktoobril 2006 Nõo koguduses üle mitme aasta esimene
pühapäevakoolitund. See pühapäevakool on tegev tänaseni, viimastel aastatel tegutseb see aga kogu Luke küla kristliku töö
eestvedaja Marju Libliku kodus. 2006. aasta 19. detsembril toimus
Luke külakeskuses ka koguduse jõulupidu, mis oli rahvarohke ja
läks hästi korda.
Kantsliklade andmeil on 2006. aastal Luke raamatukogus piiblitunde pidanud õp Vallo Ehasalu. Pühapäevakoolitöö alates lakkasid aga piiblitunnid raamatukogus osavõtjate vähesuse tõttu.
Kuid 2012. aasta sügisel algasid nad taas. 21. novembril 2012
algusega kell 17.00 pidas õp Jaanson Luke raamatukogus piiblitunni teemal „Enne surnutepüha“, osales 5 inimest. Alates sellest
ajast kuni tänaseni on piiblitunnid raamatukogus toimunud järjekindlalt kord kuus sügisel, talvel ja kevadel. Tuleb samuti mainida,
et samal sügisel, 2. oktoobril 2012 algasid igakuised piiblitunnid
ka Nõo hooldekodus. Seegi töö, mida, nagu muidki, on suure pühendumusega juhtinud Marju Liblik, on kestnud siiani, kusjuures piiblitundidest osavõtvate hooldekodu elanike arv on tasapisi kasvanud.
Hooldekodus on toimunud armulauaseadmisi ja ristimisi. Väga
suur abi on selles töös olnud hooldekodu elanikust, Nõo koguduse
liikmest Aita Rossist. Kristlikus töös on abi osutanud ka kohalik
perekond Otsing.
Nõnda võib öelda, et alates 2012. aasta sügisest käib kristlik
töö Lukel täie hooga: Marju Libliku eestvedamisel toimuvad
piiblitunnid raamatukogus ja hooldekodus, on toimunud kohalikke leerikursusi, käigus on pühapäevakool, võetakse vastu koguduse külalisi (neid on käinud, Soomest, Ungarist ja Saksamaalt),
tehakse kodukülastusi, jagatakse kasutatud riideid ja levitatakse
koguduse sõnumilehte. 18. detsembril 2012 toimus Luke külakeskuse saalis jälle ka koguduse jõulupidu, mis oli sama rahvarohke kui kuus aastat enne seda.
à
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15 aastat kristlikku tööd Luke külas
Algus vt lk 3
Pärast pikemat ajaloo meenutamist sai 19. novembri piiblitunnis sõna praost Vallo Ehasalu. Ta avas huvitavas võtmes kirjakoha
Pauluse Teisest kirjast korintlastele 1:3–7. Praost Ehasalu pidas ka
lõpupalve ja ühiselt lauldi „Õnnista ja hoia“ (KLPR 206). Järgnes
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söömaaeg ja mõnus vestlus.
Aitäh kõigile kokkutulnuile, lisaks nimetatud kahele vaimulikule ka
Marju Liblikule, Margit Paabule, kaugelt Adaverest kohalesõitnud
endisele Luke küla elanikule Helmi Kamenjukile, Viivi Soonvaldile ja
Liivia Valgeristile! Jäägu Jumala arm Luke küla tegemiste juurde
aegade lõpuni!
Mart Jaanson, koguduse õpetaja

Kroonika
w 4. oktoobril pärast peajumalateenistust kogunes kiriku käärkambrisse kolm leerilast. Algas meie koguduse sügisleer, tunnid
toimuvad iga nädal. Kõik koguduseliikmed ja asjaga seotud inimesed
on oodatud leeriõnnistamisele, mis toimub, kui Jumal lubab, tänavusel IV advendipühapäeva jumalateenistusel 20. detsembril.
w 8. oktoobril sängitas õp Mart Jaanson Jumala sõna ja palvega Elva kalmistu mulda meie koguduse ja ühtlasi Nõo valla eakaima
inimese, 102-aastase Marta-Johanna Viksi Luke külast. Avaldame
kõigile Marta lähedastele ja sõprade kaastunnet ja palume Jumala
rahu!
w 9. oktoobri pärastlõunal esines Nõo kiriku meesansambel
Tartu Liiva tänava hooldekodus. Meeste laulu oli tulnud kuulama
suure saali täis hooldekodu elanikke ja töötajaid. Näis, et kuulajad
ja ka laulumehed ise jäid üritusega rahule.
w 9. oktoobril alustasid uut hooaega meie pühapäevakoolirühmad Nõo noortekeskuses ja Luke külas. Õpetajad on endised:
Imbi Tanilsoo Nõos ja Marju Liblik Lukel. Soovime kõigile õnnistatud
hooaega!
w 11. oktoobri peajumalateenistusel tähistati traditsioonilist
lõikustänupüha. Kauneid laule laulis koguduse segakoor Ragne
Meieri juhatusel, altarile oli toodud sügisande ja pärast jumalateenistust joodi ühiselt kirikukohvi.
w 15. oktoobril külastas kirikut Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi
8. klass koos kahe õpetajaga, kellest üks on Nõo aleviku elanik ja
endine Nõo Reaalgümnaasiumi muusikaõpetaja Inge Lahtmets.
Külalistele tutvustas kirikut õp Mart Jaanson.
w Pühapäeval, 18. oktoobril pärast jumalateenistust võttis Nõo
kiriku meesansambel ette reisi, et esineda Hõimurahvaste palvepäeva oikumeenilisel palvusel Tallinna Jaani kirikus. Tegemist oli
väga huvitava üritusega, kus võis mh kuulda ungarikeelset jutlust
ja marikeelset laulu ning kohata vanu tuttavaid.
w 23.–24. oktoobrini toimus Rakveres EELK kirikumuusikute
konverents “Muusika valik kirikus“. Meie kogudust esindasid sel
üritusel õp Mart Jaanson ning koguduse koorijuht ja organist
Ragne Meier.
w 24. oktoobril tähistas Luke külakeskuses oma 60. sünnipäeva meie koguduse nõukogu liige ja Luke küla kristliku töö juht
Marju Liblik. Pidu oli väga meeleolukas, kuid kantud tugevast ususõnumist. Rohket Jumala õnnistust Sulle, Marju, uueks eluaastaks!
w Pühapäeval, 25. oktoobril pidas õp Jaanson külalisjutluse
EELK Viljandi Pauluse kirikus. Sinna oli teda kutsunud kohalik
õpetaja Allan Praats, kes jutlustas meie kogudust viimasel kuulu-

Imbi Tanilsoo koos pühapäevakoolilastega 13.11.15 Nõo noortekeskuses. Foto: Mart Jaanson
tusnädalal, 13. augustil. Õp Jaansoniga oli Viljandis kaasas ka Kalju
Õllek, kes laulis jumalateenistusel kohaliku organisti Tuuliki Jürjo
saatel kolm laulu, ja üks meie praeguseid leerilapsi Muia Keerutaja.
Nõos pidas sel päeval jumalateenistuse õp Diina Tuulik. Tema teenis kogudust ka 15. novembril. Suur tänu Sulle, Diina!
w 31. oktoobril toimus meie kirikus usupuhastuspüha jumalateenistus. Tavaliselt on selle püha teenistus olnud tööpäeva tõttu
õhtul. Nüüd aga oli püha sattunud laupäevale ja kokkutulnud said
reformatsiooni panusele mõelda kirkas ennelõunavalguses.
w Laupäeval, 7. novembril kogunesid koguduseliikmed kirikuaeda, et koristada viimaste päevade öökülmade sunnil langenud
puulehed. Mõne tunniga koguti kokku enamik lehtedest. Läks vaevalt paar nädalat ja kirikaed oligi eeskujulikult puhas — isegi
kümnetest mustadest lehekottidest, mille lahked kogudusesõbrad
ära vedasid. Südamlik tänu kõigile abilistele!
w 9. novembril tähistas Meeri seltsimajas oma 10. aastapäeva
seltsimaja naisring Elurõõm, mille liikmeist mitmed kuuluvad meie
kogudusse. Rohket Jumala õnnistust ja indu jätkamiseks!
w 14.–15. novembril reisis Nõo kiriku meesansambel Vormsi
saarele, et pidada laululaagrit ja anda Vormsi Püha Olavi kirikus
oma uue kompaktplaadi „Kiida nüüd Issandat, minu süda“ esimene
esitluskontsert. Reis, laululaager ja kontsert läksid väga hästi
korda, tänu Jumalale!
• 19. novembril tähistas oma 60. sünnipäeva Nõo hooldekodu,
mille töötajate ja elanikega on meie kogudusel juba aastaid väga
hea koostöö. Vähemalt viimased 15 aastat on meie kogudus korraldanud hooldekodus palvusi, mille raames on seal laulnud nii
koguduse segakoor, meesansambel kui ka Meeri seltsimaja naisansambel Elurõõm. Viimased 3 aastat toimuvad seal igakuised
piiblitunnid. Koguduse poolt käisid hooldekodu rahvast õnnitlemas
õp Mart Jaanson, Viivi Soonvald ja Liivia Valgerist..
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w 19. novembril õhtupoolikul tähistati Luke raamatukogus
15 aasta täitumist järjekindla kristliku töö algusest Luke külas.
Toimus piiblitund, mille viisid läbi praegune koguduse õpetaja Mart
Jaanson ja Nõo koguduse hooldajaõpetaja 2002–2003 Vallo Ehasalu. Mõlemad mehed on Lukel kristlikke üritusi läbi viinud. Lisaks
vaimulikele osales 5 koguduseliiget, nende hulgas ka kristliku töö
kohalik koordinaator Marju Liblik ja Luke raamatukogu juhataja
Margit Paap.
w Selle kirikuaasta viimasel pühapäeval, 22. novembril mõeldi
peajumalateenistusel neile, kes on läinud igavikuteele: peeti surnutepüha. Jumalateenistust kaunistas lauluga koguduse segakoor
Ragne Meieri juhatusel.

w 24. novembri õhtupoolikul tähistas oma 15. aastapäeva ka
Nõgiaru piibliring. Nõgiaru raamatukokku oli kogunenud 17 inimest:
kohaliku piibliringi liikmed ja nende külalised teistest kihelkonna
piibliringidest Meerilt, Lukelt, Nõost ja Külaasemelt. Õhtu viis läbi
õp Mart Jaanson.
w 28. novembril toimus Tartu Peetri kirikus Valga ja Tartu
praostkonna advendikontsert „Jõulurõõmu ootuses“. Teiste hulgas võttis kontserdist osa ka meie koguduse segakoor Ragne
Meieri juhatusel.
w 29. novembri peajumalateenistusel tähistati advendiaja
algust. Annaks Jumal, et oskaksime meie juurde tulnud Jumala
oma ellu vääriliselt vastu võtta ja Kristust oma südames hoida!

Nõgiaru piibliring 15!
24. novembri pärastlõunal kogunes Nõgiaru raamatukogu
hubasesse ja mõnusalt soojaks köetud lugemissaali 17 inimest, et
tähistada kohaliku piibliringi 15. aastapäeva. Tõepoolest, täpselt 15
aastat tagasi, 24. novembril 2000 toimus samas ruumis tollase
Nõo koguduse vaimuliku Agur Piirisilla eestvedamisel esimene
vaimulik üritus.
Kohalviibijaist Aino Hint, Liilia Lambinen, Elvi Kokk ja raamatukogu juhataja Sigrid Piiri olid kohal ka 15 aastat tagasi. Ülejäänud
olid kas hilisemad liitujad või külalised, peaasjalikult teistest Nõo
koguduse piibliringidest Nõos, Meeril, Lukel ja Külaasemel.
Avasõnad ja avapalve ütles praegune Nõo koguduse õpetaja
Mart Jaanson, kes on Nõgiaru raamatukogus piiblitunde läbi viinud
viimased 12 aastat. Seejärel istuti lauda, saadi üksteisega tuttavaks ning lasti hea maitsta söögil ja joogil, mida korraldajad olid
lauale asetanud väga rikkalikult.
Seejärel algas piiblitund. Ühiselt lauldi Vana Testamendi lauliku
1. psalmi ainetel loodud kirikulaul „Õnnis, kes ei võta teha“ („Kiriku
laulu- ja palveraamat“ nr 307) ja õp Jaanson pidas sama psalmi
alusel kõne. Õnnis on see, kes ei käi õelate nõu järgi, ei seisa
patuste tee peal ega istu pilkajate killas. Ent kuidas saaksime oma
elus kõike seda halba vältida, et tõepoolest õndsuseni jõuda?
Selles aitab meid Jumala sõna. Kui me Pühakirja lakkamatult
uurime, siis läheb meil kõik korda — nii selles kui ka igaveses elus.
Pealegi ütlevad neuroloogid, et ainus tõhus ravim dementsuse ja
Alzheimeri tõve vastu on keeruliste tekstide uurimine ja meelde
jätmine. Piibel on selleks äärmiselt sobiv lektüür, kuna lisaks
keerukaile mõtetele annab see raamat inimesele teada Jumala
tahte ja viib õndsuse poole. Seepärast ongi Nõgiaru piibliring 15
aastat vastu pidanud ja loodab, Jumala abiga, vastu pidada veel
kaua.
Pärast õp Jaasoni sõnavõttu esines kolme lauluga Meeri
seltsimaja naisringi Elurõõm esindus, kelle lauludest üks oligi
Meeri naiste oma laul, M. Jaansoni/H.-M. Sonni „Elurõõm“. Seejärel
andis õp Jaanson ülevaate piibliringi 15 aasta tegemistest. Esimene sissekanne Nõo koguduse arhiivis ei pärine kahjuks mitte
päris Nõgiaru piiblitundide algusajast, vaid 22. oktoobrist 2002,
mil tollane Nõo koguduse hooldajaõpetaja Vallo Ehasalu pidas

Nõgiaru piibliring oma 15. aastapäeval. Foto: IRA VESKI

piiblitunni teemal „Paulus kui sõber“. Õp Ehasalu jätkas piiblitundide pidamist ka 2003. aastal, kuni sama aasta sügisel võttis asja
üle uus koguduse õpetaja Mart Jaanson. Õp Jaanson on neid piiblitunde pidanud suuremate või väiksemate vaheaegadega kuni tänaseni, ikka keskmiselt kord kuus. Alates 2007. aastast toimuvad
tunnid sügisel, talvel ja kevadel kuu viimasel teisipäeval kell 15.30.
Eriliselt ilusad on Nõgiaru piibliringis olnud jõulupeod, mida on
peetud enne jõule või jõulupühade ja uue aasta vahel peaaegu igal
aastal. 2007. ja 2011. aastal oli Nõgiarru jõulupidu pidama kutsutud
terve koguduse rahvas. Lisaks praegusele EELK Valga praostkonna
praostile Vallo Ehasalule ja õp Mart Jaansonile on Nõgiaru piiblitunde läbi viinud ka praegune Valga praostkonna aseõpetaja Diina
Tuulik ja Nõo koguduse liige Taime Põld.
Pärast õp Jaansoni sõnavõttu loeti koos lõpupalve, võeti vastu
Issanda õnnistus ja lauldi lõpulauluks „„Ärgake!“ nii vahid hüüdvad“ (KLPR 179). Õhtu lõppes mõnusa osadusega koos süües ja
juttu ajades.
Suur tänu Nõgiaru raamatukogu juhatajale Sigridile ja kõigile
sealse piibliringi liikmeile! Õnnistagu Jumal edaspidiseid piiblitunde nii Nõgiarus kui ka kogu meie kihelkonnas!
Mart Jaanson
EELK Nõo koguduse õpetaja
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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)

JAANUAR 2015

DETSEMBER 2015
P, 6. kl 11.00
N, 10. kl 16.00
R, 11. kl 15.00
R, 11. kl 18.00
P, 13. kl 11.00
E, 14. kl 18.00
K, 16. kl 12.00
R, 18. kl 12.00
R, 18. kl 16.00
R, 18. kl 19.30
P, 20. kl 11.00
P, 20. kl 16.00
E, 21. kl 18.00
N, 24. kl 16.00
R, 25. kl 11.00
R, 25. kl 14.00
L, 26. kl 11.00
P, 27. kl 11.00
T, 29. kl 15.30
N, 31. kl 18.00

II advendipühapäeva jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Luke raamatukogus
Nõo kiriku meesansambli advendikontsert
Päevakeskuses Tähtvere (Veski 35, Tartu)
Nõo kiriku meesansambli kontsert
„Valgus koidab, valgus paistab“ kirikus
III advendipühapäeva jumalateenistus. Armulaud
Koolilaste jõulukontsert kirikus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Jumalateenistus Külaaseme külas. Armulaud
Nõo pühapäevakoolirühma jõulupidu kirikus
Taizé-õhtu kirikus
IV advendipühapäeva jumalateenistus. Leeripüha.
Armulaud
Nõo kiriku meesansambli advendikontsert Meeri
seltsimajas
Koguduse jõulupidu kirikus
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus.
Laulab koguduse segakoor
I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud.
Laulab Nõo kiriku meesansambel
Armulauaga jõulupalvus Nõo hooldekodus.
Laulab Nõo kiriku meesansambel
II jõulupüha jumalateenistus
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus.
Jõululaulud ja -jutud
Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud.
Kirikupannkoogid

R, 1. kl 11.00
P, 3. kl 11.00
K, 6. kl 18.00
P, 10. kl 11.00
K, 13. kl 12.00
N, 14. kl 16.00
P, 17. kl 11.00
N, 21. kl 16.00
R, 22. kl 12.00
R, 22. kl 19.30
P, 24. kl 11.00
T, 26. kl 15.30
N, 28. kl 16.00
P, 31. kl 11.00

Uusaasta jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus. Armulaud
Kolmekuningapäeva jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Luke raamatukogus
Jumalateenistus. Armulaud
Rein Kalmuse orelikontsert kirikus
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Piiblitund Nõo hooldekodus
Jumalateenistus. Armulaud

VEEBRUAR 2016
P, 7. kl 11.00
T, 9. kl 16.00
K, 10. kl 18.00
P, 14. kl 11.00
T, 16. kl 16.00
K, 17. kl 12.00
P, 21. kl 11.00
T, 23. kl 15.30
R, 26. kl 12.00
R, 26. kl 19.30
P, 28. kl 11.00

Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Luke raamatukogus
Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus

SEGAKOORI HARJUTUSED ESMASPÄEVITI kell 18.00 Nõo päevakeskuses (Tartu tn 20, Nõo)
PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23 Nõo) kuu 2. ja 4. REEDEL kell 16.00
PÜHAPÄEVAKOOL LUKE KÜLAS (Tamsa tee 4-5 Luke) REEDETI ja LAUPÄEVITI. Jälgige reklaami!

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

Maetud
Roman Smolin		
Marta-Johanna Viks
Renate Männiste
Ülo Urberg		
Jüri Päiv		

EELK Nõo kogudusest lahkunud
09.10.15
08.10.15
27.10.15
29.10.15
07.11.15

Nõo kalmistu
Elva kalmistu
Nõo kalmistu
Nõo kalmistu
Tartu Raadi kalmistu

Silvi Valgerist		

EELK Tallinna Kaarli kogudusse
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Veelkord Kolga palvemajast
Rahutegija 2013. aasta septembrinumbris (nr 28) ilmus kirjutis „Meenutades Kolga palvemaja“. Kohtusin hiljuti Kolga vennastekoguduse palvemaja kunagise naabri Albert Teemantiga, kes lisas juba avaldatule täpsustavaid ja südamlikke mälestusi. Alljärgnevalt on need
mälestused ära toodud, kusjuures autori kirjaviisi on muudetud võimalikult vähe. Head lugemist!
Mart Jaanson, koguduse õpetaja

Nõo Kolga palvela „Palvemajad“ (arvatav ehitusaeg Vene tsaarivalitsuse ajal)
Palvelale kuulus kaks eraldi palkmaja: suurem mõõtmetes ca
14x7 jm ja väiksem ca 8x7 jm põhipinnaga. Väga ilusad jämedad
kuusepalgid läbimõõduga ca 45 cm, kooritud ja peamiselt 7 m
pikad. Aknad keskmise suurusega 4 ruuduga, avanesid väljapoole.
Suur maja oli osaliselt kõrgendatud siselaega; muidu laes tavaline
seintele tuginev laudis, nn poollagi paksudest 2-tollistest laudadest. Ruume põhiliselt 2. Põhjapoolses otsas olid kaks eraldi väikest tuba. Kõrgendatud laega palvelaruumis olid pikad puidust
pingid ja siin asus ka läänepoolsel küljel peauksest vasakut kätt
„orel“ klaviatuuridega, lõõtsaga (mida tallati mängimise ajal). Oreli
vilede võimendustorud ei olnud metallist, vaid õhukesest oksavabast puhtast kuusepuust, 4-kandilised. Suur maja asus maantee
lähedal ja väike maja Lestsepa talu aiamaa piiril — mõlemad majad
olid platsi lõunapoolsel alal. Nende vahel asus ka šahtkaev ja paar
suurt ja vana õunapuud. Plats — krunt ca 4000 m2, mida
ümbritsesid põlised pärnad, tammed, jalakad ja kuused. Krunt jäi
pärast Eesti Vabadussõda (maareform) Karl Lestsepa ja Voika
Rudolfi maade rüppe. Voika Rudolf oli ühtlasi majade järelvalvaja.
Väikeses majas oli köök ja 2 väikest tuba, põhjapoolses otsas oli
suur kamber, kus ka väiksearvulise seltskonna palvusi läbi viidi.
Majad ja plats (krunt) kuulus Tartus asuvale ususeltsile, täpset

päritolu ei mäleta. Jutlusi peeti põhiliselt soojemal perioodil nagu
Ülestõusmise püha, Jaanipäev, Lõikuspüha, ja muidugi Jõulud jm.
Jutlust pidasid nn eestseisusemehed ja rikkad liikmed, kes saabusid siia oma uhkete Fordidega (tikutoosid), kuhu mahtus sisse
kuni 10 inimest. Poisikestena (7–13 a) oli mida vaadata ja liturgiat
kuulata.
Pärast Vene okupatsiooni algust ja II maailmasõda kõik hääbus.
Moodustati kolhoose, noorus põhiliselt lahkus maalt, kes õppima
või tööle; osa langes sõjas või emigreerus välismaale. Usuelu oli
põlu all. Majad lahutati lahti (detailid numereeriti) ja viidi ära
suurte veoautodega ja traktori järelhaagistega. Räägiti et Tartu,
Karlova linnaossa (Kalevi, Lina, Vene tänava vm kanti), aga võibolla isegi mujale Eestimaal.
01. okt. 2015
Albert Teemant, 87 a ja 10 kuud vana
Palun andestust, käekiri kõigub ja käsi väsib.
See koht tuletab alati meelde sealt mööda sõites ilusat, ausat
ja rõõmsat noorusaega koos paljude Nõo-Kolga asunduse noortega
ja vanadega — olid ikka ausad ja uhked aastad Eestimaal!

Teated
 Reedel, 11. detsembril kell 18.00 toimub kirikus kontsert „Valgus koidab, valgus paistab“. Esineb Nõo kiriku meesansambel, kes
ühtlasi tutvustab oma uut kompaktplaati „Kiida nüüd Issandat, minu süda“. Tänatakse ka 2015. aastal kiriku restaureerimisprojekti
läbiviimisel osalenud firmasid ja üksikisikuid. Sissepääs tasuta, oodatud on annetused Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone
restaureerimise fondi.
 Esmaspäeval, 21. detsembril kell 18.00 on kõik koguduseliikmed ja -sõbrad oodatud kirikusse koguduse jõulupeole. Laulame,
ajame juttu ja sööme. Soovi korral võib kaasa võtta meelepärase panuse jõululauale.
 Neljapäeval, 21. jaanuaril kell 16.00 annab meie kirikus orelikontserdi vaimulik ja tuntud kirikumuusika looja Rein Kalmus.
Kaastegev Raeli Florea viiulil. Kavas: J. S. Bachi, Rein Kalmuse, Tuuliki Jürjo, Mart Siimeri jt orelimuusika. Sissepääs on kõigile vaba.
 Jätkub annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 27. november 2015 on annetusi kogunenud 4474,22 eurot. Sellest summast on Pühakodade programmi (valdkond 2 — pühakodade jätkusuutlik
kasutus) toetuse omafinantseeringuks kulunud 215,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks
arheoloogilisteks uuringuteks 3060 eurot ning panga teenustasudeks 11,34 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.
PALUME KÕIGIL KOGUDUSELIIKMEIL TEHA OMA LIIKMEANNETUS HILJEMALT 31. DETSEMBRIKS 2015!
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Sünnipäevad
DETSEMBER 2015

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.
Hedvig-Irlanda Vokka Tallinn 08.12.
Kadi Laan		
Elva
09.12.
Olev Räisa	Tallinn 10.12
Niina Kamenik
Nõgiaru 12.12.
Helmi Kamenjuk
Puiatu 12.12.
Tarmo Otsing
Luke
13.13
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.
Madis Jürimäe
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.

Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!
41
42
82
40
40
86
44
74
89
90
30
81
41
54
58
80
27
73
54
56
92
73
31
71
85
71
57
38
39
41
72
29
89
35

JAANUAR 2016

Vaike Arik		
Palumäe 01.01.
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.
Maria Härmas	Tartu
10.01.
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.
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
31.01.52
Anita Prüüs
Ulila
31.01.71

VEEBRUAR 2016

Andres Mutso	Tartu
01.02.
Marek Toom
Vahessaare 01.02.
Ave Sugul		
Elva
02.02.

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

Rahutegija EELK Nõo koguduse sõnumileht

77
67
58
28
40
89
30
85
36
47
56
41
37
66
32
91
62
72
43
43
82
23
48
68
40
38
66
41
64
45
90
40
40

Evi Toomits
Nõo
02.02.
Reino Meensalu	Tartu
03.02.
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.
Endla Laius	Meeri
13.02.
Jaanos Malm	Tartu
13.02.
Katrin Kask
Nõo
14.02.
Heleni Mäe
Nõo
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.
Kristina Räkk
Hellenurme 22.02.
Indrek Mäe
Nõo
23.02.
Malle Sild		Tartu
23.02.
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.

Koguduse veebilehekülg www.eelk.ee/noo
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
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