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

Martin Lipp. 
rahvusLiku MaaiLMavaate rahuMeeLne kujuneMine
Kõne Martin Lipu päeva jumalateenistusel 3. aprillil 2016 Nõo Püha Laurentsiuse kirikus

Martin Lipp on üks Eesti ajaloo suurkujusid, kes on seisnud eesti rah-
vuse ja riigi kujunemise juures. Martin Lipu mälestusteraamat „Minu 
elumälestused“ annab meile võimaluse vaadata, kuidas on kujunenud ühe 
silmapaistva inimese maailmavaade ning hoiakud rahvuse ja omariikluse 
suhtes murranguliste aastakümnete jooksul 19. sajandi lõpust kuni Eesti 
riigi sünnini.

Kasutan siinkohal võimalust, et tänada meie Nõo kogudust võimaluse 
eest avaldada Lipu mälestused raamatuna. Iseäranis suur tänu Mare 
Kanarbikule, kes on selle väärtusliku käsikirja trükiks ette valmistanud, nii 
et saime 2013. aastal avaldada mälestuste I osa ja et võime nüüd loota  
II osa peatsele ilmumisele! Suur tänu nende kahe raamatu avaldamisele 
kaasa aidanud Eesti Kirjandusmuuseumi, Riigiarhiivi ja Tartu Ülikooli 
teadlastele ning kõigile toetajaile! Palju tänu Eesti Lipu Seltsile ja Eesti 
Kultuurkapitalile, samuti Siseministeeriumile, mis on projekti rahastanud 
Kohaliku Omaalgatuse Programmi vahenditest, Nõo Vallavalitsusele ja 

Madis Kanarbik. Foto internetist

paljudele eraannetajatele! Palju tänu meie koguduse õpetajale Mart Jaansonile, kes on igakülgselt mälestuste aval-
damisele kaasa aidanud!

Lugedes Martin Lipu mälestusi, saame tunnistust, et Lipu rahvuslik maailmavaade on kujunenud rahumeelse ja sihi-
kindla arengu tulemusena, kus peamisteks alussammasteks on töö, haridus ja usk Jumalasse. Lipu soov on varasest 
noorusest peale olnud liikumine vabaduse ja valguse suunas. Ta tõstab mälestustes esile oma esivanemate pärandi 
tähtsust: „Üksi töö, ustava mehetöö ja palava palehigi valamise läbi on need meie esivanemad püüdnud tungida laanest 
lahtisele maale, pilvesagaraist läbi päiksepaistele, valguse ja vabaduse poole.“

Lipu sõnul oli tema esimeseks õpetajaks ta isa Andres Lipp, kelle lipukirjaks olnud sõnad: „Tee tööd ja palu Jumalat!“ 
Samuti oli tähtis roll Lipu maailmavaate kujunemises valla koolmeistril Peeter Tekkelil, kes on oma seisukohad sõnasta-
nud järgnevalt: „Meie rahvas seisab hädaohtlikul teel. Kaks kosilast kosivad teda, ühelt poolt sakslased, teiselt poolt 
venelased; kosivad teda nii, et teda suurest armastusest ära süüa. Venelased tahaksivad meid venelasteks, sakslased 
sakslasteks teha. Sünnib üht ehk teist, oleks see määratu õnnetus. Eestlane võib ju üksi eestlaseks jääda.” à
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Algus vt lk 1
1863. aasta sügisel asus Lipp neljaks aastaks õppima 

Tarvastu kihelkonnakooli, kus tema õpetajaks oli Hans 
Wühner. Küllap hakkas just tema eeskujul siin tasapisi 
ilmnema Lipu poolehoid rahumeelsele edasiliikumisele, 
revolutsioonilistest muudatustest hoidumisele. Kihel-
konnakooli järel tuli Lipul 1867. aasta paiku otsustada, 
mida oma edasise eluteega peale hakata ja millise elu-
kutse kasuks otsustada. Otsuseks sai ikka edasi õppida: 
„„Kooli, kooli!” vastasin isa küsimuse pääle. „Õppida 
tahaksin, ei muud midagi, küll sellega saab elus ikka 
midagi pääle hakata!”“ 

Järgnes õppetöö Valga kreiskoolis, mille saksameel-
susest kirjutab Lipp: „Eesti keelest, eesti meelest ja mõt-
teviisist ei teatud siin muidugi mitte midagi. Veel vähem 
tundis ja tahtis kool ise seda mulle pakkuda — kool oli ju 
saksa kool … Siin tuli mul nüüd kõigepäält oma mustast 
mulgi kuuest lahkuda. Oh, kui vastumeelt see mulle oli! 
Olin senimaani juukseid kesk pääd lahku kamminud. 
Pidasin seda lahku eesti lahuks. Ka selle juure ei lubatud 
meid enam jääda. Pidin neid „saksa lauku” pää pahemale 
poole kammima.“

Kreiskoolile järgnesid gümnaasiumiaastad Tartus, 
kuhu Lipp asus 1871. aastal. Need olid Lipule tema sõnul 
vaimse väljakujunemise ajaks: „Siin kuulsin, missuguse 
vahvusega meie esivanemad oma vabadust kaitsnud, 
kuulsin, kuis Sakala mehed verises sõjas kuusteist aastat 
raudmeestele vastu pannud, igal ajal valmis enne surma 
minema, kui orjaks saama. See kõik on olnud sädemeks, 
mis noore mehe hingeleegi põlema pannud, talle soovi 
südamesse kirjutanud: oh saaksin minagi nende vane-
mate vääriline olla, jõuaksin kord ka mina midagi selle 
isamaa hääks teha, mida nemad oma verega väetanud!“ 

1874. aastal asus Martin Lipp õppima Tartu Ülikooli. 
Nagu ta kirjutab, oli see aeg, „…kus rahvuslised vahed 
eesti ja saksa olluste vahel hakkasivad teravaks saama … 
Eesti üliõpilane hoidis kõrgel Eesti lippu. Ülikooli lõpu-
eksami järel 1878 tuli asuda töökohta otsima, kuid see ei 
olnud sugugi lihtne ja esialgu tuli leppida paljude ära- 

ütlemistega, milleks leiti erinevaid põhjusi.“ Lipu rahvus-
likud vaated on siin saanud esimest korda suuremaks 
takistuseks edasiliikumisel: „Muidugi oli see kõik paljas 
ettekääne. Õige põhjus oli see, et minust nii palju teati: 
olin ennast igal pool eestlaseks tunnistanud, Eesti rahva 
pojaks pidanud. Olin sellepärast mõjuvate meeste silmis 
„nooreestlane”.“ Nii nimetasid baltisakslased eesti rah-
vusliku liikumise tegelasi ja nende poolehoidjaid. Lippu 
peeti seepärast baltisaksa kirikuringkondades koguni 
revolutsionääriks. Lipp ise aga ei pidanud ennast sugugi 
revolutsionääriks, vaid pigem meheks, kes nõudis eest-
lastelegi võrdseid võimalusi toona baltisakslastele kehti-
vate reeglite raames — esialgu vähemalt üliõpilaselus. 
See aga ei sobinud kokku baltisakslaste enamuse vaade-
tega. Lipp selgitab: „…Meie baltisakslus pole mõttegi 
pääle tulnud ühesuguste tingimuste all meie, eestlastega, 
ühe sihi poole tõmmata. Tema nõudis enesele kutsari osa 
kõrgel pukil, kuna meie läbi pori ja prügi rasket koormat 
pidime vedama. Et meie omalt poolt sellega leppida ei 
võinud, see ongi vastu viinud katastroofile, mis vana 
Baltia likvideerinud ja tõstnud Eesti kohale, kus ta mitte 
üksi enam koormakandja ei ole.“

Järgnesid murrangulised aastad Eesti rahvuslikus 
liikumises, kus ka Lipul tuli oma seisukoht kujundada. Ta 
osales aktiivselt Eesti Kirjameeste Seltsi töös, kus ta 
asus toetama Hurda ja Jannseni seisukohti. Jakobsoni 
hoiakud tundusid talle aga sobimatud ja eestlusele ohtli-
kud olevat. 

Lipu esimesed tööaastad kirikuõpetajana möödusid 
Saaremaal Kaarmas, sel ajal leidis aset ka tema reis 
Soomemaale ehk Kaljuvalda, nagu Lipp Soomet nimetab. 
Südantsoojendav on lugeda Lipu mõtteid Eesti ja Soome 
vaimsest lähedusest, mis ta on kirja pannud oma mäles-
tuste II osas: „Soomes viibides … õppisin ma tundma 
soome rahvast, kes oma isamaad eeskujuliselt armastab, 
aga ka kui rahvast, kes rajab oma elu ristiusu kalju pääle. 
…. Soome ja meie rahva vahel on sündimas sild — kuulus 
luuleilma Soome sild on teoks saamas. Selle kohta 
soovin ma täna üksi: saagu see sild rajatud nii, et selle 

Martin Lipp. 
rahvusLiku MaaiLMavaate rahuMeeLne kujuneMine
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kaudu mõlemad rahvad leiavad ka tee igavese isamaa 
poole. Jumal õnnistagu Eestit ja Soomet kui kristlikke 
rahvaid!”

1884. aastal asus Lipp tööle kirikuõpetajana Nõos, kus, 
nagu Lipp kirjutab „…mina oma rahva keskel tahtsin ses 
vaimus tööd teha, nagu kuldsed Jakob Hurda küpsed ja 
kained mõtted seda nõudsivad.“ Olid keerukad venesta-
mise aastad, tuli vastu seista nii Vene keskvõimu survele 
kui ka oma rahva seast pärit venestamise eesrindlaste-
le, keda Lipp nimetab „sugusalgajateks“, samuti aga ka  
baltisakslastele, kes jätkuvalt pidasid silmas oma privi-
leegide kaitsmist. 1917. aastal toimus bolševike riigipööre 
Venemaal, millest Lipp kirjutab järgmist: „Sotsialismus 
oli maailma haiguseks saanud. Vene päädes oli ta enesele 
veel iseäraliku, küllalt pääliskaudse kuju omandanud, et 
unistada sellest, et uue ilmavaate utoopilisemad vormid 
elus läbiviidavad on. Seda vene haridust oli ka meie 
noore soo pähe terve inimese iga topitud. Kas siis ime, 
kui see sotsialismus vene värvides ka Eestis enesele 
poolehoidjaid leidis ja siis viimaks oma propagandaga ka 
meie vaiksesse Nõkkugi jõudis ... See kõik on aidanud 
purustada sidet, mis meid veel Venega ühendas. Venelased 
ise on selle katki lõiganud, Vene riik on meid omast sülest 
välja puistand … Ta võim, mis veel idas olemas ja meile 
lähenes, oli enamlaste röövliriik. See ähvardas kui huka-
tuse laine Eesti pääle langeda.“

Ja siinkohal sõnastab Lipp loogilise järeldusena järg-
mised read Eesti edasisest saatusest: „Mis pidi temast 
saama? Kuhupoole pidi ta ennast pöörama? Kas ehk 
lääne poole, kuhu mõned vähesed vaatasivad? Sügavama 
järelekaalumise järgi ei võinud sellest kõnet olla. Tundsime 
ju liig hästi seda Saksa raudrusikat, mis meid 700 aastat 
rõhunud. Ei olnud muud teed: Eesti pidi ise ennast aitama! 
Sellele sundis teda üks kõrgem käsi. Ajaloo käigu raudne 
otsus juhtis teda uuele orientatsioonile: Eesti iseseis-
vuse mõte pidi tärkama ja ta on tärgand neil tormipäi- 
vil, mis kätte tulnud.“

Järgnenud keerukail I maailmasõja päevil, mil Nõod 
läbisid nii taganevad vene punaväed kui saksa väed, eesti 
enamlaste jõugud, vene valgekaartlased ja läti punased 
kütid, pandi Lipu diplomaatilised oskused tõsiselt proo-
vile. Tuli oma maailmavaadet ja Eesti ajalugu selgitada 
kõigile neile võõrastele jõududele üsna erinevatest 
aspektidest. Näitena sellest on Lipp oma mälestustes 
kirjeldanud vestlust Nõo pastoraadis ulualust leidnud 

saksa ohvitseridega: „Kesk ajaloo tormi, kus Vene ise 
meid oma hõlmalt maha puistand … ja mujalt ei olnud abi 
kusagilt oodata, ei jäänud 1917. aasta lõpul väiksele 
Eestile muud pääsemise teed, kui oma jalgadele tõuseda. 
Ja tulgu nüüd mis tuleb … saab sel üksi siis kindlust 
olema, kui Eesti enesemääramise õigust respekteeri-
takse, … kui see Eesti niihästi kui iseseisev on … Selle 
juures võib tulla, et ta oma eksamit tehes ka mõne eksi-
sammu astub, aga kord vette visatud, saab ta ujuma 
õppima ja sihile saama. Üks rahvas, kes kord ennast 
rahvana tunneb olevat, kord iseteadvusele tõusnud, see 
ei lase ennast enam orjastada. Ja selle astme pääl sei-
sab Eesti rahvas juba kaks sugupõlve, see rahvas, kelle 
keskel analfabeetisid ei ole… Andku Jumal seda armust! 
Kaitsku tema meie vabat Eestit ja õnnistagu tema ka meie 
väikest Nõo kogudust! Tema andku … mu armsa Nõo 
koguduse keskel mulle mu viimse rahuaseme!“

Kokkuvõttes: Martin Lipu maailmavaade rajanes usul. 
Lipp oli rahvuslane, ta pooldas seejuures eesti rahvusliku 
liikumise rahulikku alalhoidlikku arengut. Käremeelne 
revolutsioonilisus oli talle vastumeelne, samuti nagu oli 
talle vastumeelne kitsarinnaline baltisakslus või suur-
riiklik venestamine. Oma eluõhtul mälestusi kirja pannes 
võis Lipp kokkuvõttes siiski rahuloluga näha Eesti riigi 
sündi ja arengut. Ehkki teda tegi murelikuks pahempool-
sete jõudude esiletõus noores Eesti riigis, kirikumaade 
võõrandamine, usuõpetuse kaotamine jm talle vastu-
meelsed arengud, oli iseseisev Eesti riik parim, mis Lipu 
arvates võis juhtuda. Lipp jäi kõigil neil keerukatel 
aastatel, mil käis sõda, tekkisid ja kadusid riigid ning 
valitses hirmuäratav vägivald, alati oma Nõo koguduse 
juurde, tegi koos oma kogudusega läbi kõik pöördeliste 
aegade mured ja katsumused ning hoolitses oma kogu-
duse ja kiriku eest. Olgem siis meiegi tänulikud ja rõõm-
sad oma Eesti riigi üle, oma kiriku ja Nõo koguduse üle. 
Eriti täna, mil tähistame Martin Lipu päeva, olgem rõõm-
sad ja tänulikud, et meil on oma hea ja tubli õpetaja Mart 
Jaanson, kelle 50. sünnipäeva me üheskoos tähistame. 
Palju õnne, Mart, palju õnne armas Nõo kogudus!

Madis Kanarbik
EELK Nõo koguduse juhatuse esimees
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Valga praostkonna sinodisaadikud koos piiskop Joel 
Luhametsaga. Foto: MARgUS LEPIK

w 4. märtsil toimus meie koguduse noortetöös eriline 
sündmus. Imbi Tanilsoo eestvedamisel kogunes selle päeva 
õhtul Nõo noortekeskusesse 22 kristlikku noort ja 4 nende 
juhendajat. Meie kihelkonna noortel oli külas Tartu Pauluse 
koguduse noorterühm eesotsas õp Kristjan Luhametsaga. 
Lisaks temale ja Imbi Tanilsoole osalesid üritusel ka õp Mart 
Jaanson ja meie teine pühapäevakooliõpetaja Marju Liblik. 
w 5. märtsil peeti Otepää talvekirikus oikumeenilise 

naiste palvepäeva jumalateenistus. Meie kogudusest osales 
ühe korraldajana Taime Põld, samuti Agnes Laasimer ja Marju 
Liblik. Nagu naiste palvepäevadel juba kombeks saanud, oli ka 
seekord korraldatud meeste osadusrühm, mis pidas samal 
ajal koosolekut pastoraadis. Meie kogudusest osales meeste 
koosolekul õp Jaanson.
w 9. märtsil alustas Taime Põld kaks korda kuus toimuva 

raamatutunnisarjaga „Piibli sõnum kirjanduses“. Sari lõppes 
maikuus ja sai osalejailt väga hea tagasiside. Suur tänu Sulle, 
Taime, kristliku vaimuvara jagamise eest!
w 14. märtsil toimus EELK Valga praostkonna sinod. Kui 

möödunud aastal võõrustas meie praostkonna sinodisaadi-
kuid meie kogudus, siis nüüd koguneti Läti piiri äärde 
Harglasse. Nõo kogudust esindasid sellel sinodil õp Mart 
Jaanson, Madis Kanarbik ja Ingmar Laasimer. 
w 19. märtsil osales Nõo kiriku meesansambel III 

Vabariiklikul meesansamblite päeval, mis toimus Puka rahva-
majas. Meie ansambel, kelle koosseisus laulis seekord seitse 

kroonika 

Noorteõhtul lauluhoos. Foto: JARELIN MELSER

meest, andis kümnekonna ansambli hulgas endast parima ja 
sai vastutasuks ülevaate meie vabariigi eri paikades harras-
tatavast meestelaulust. Oli ilus päev!
w 20. märtsi peajumalateenistusel tähistati palmi-

puudepüha ja ühtlasi selleaastase Vaikse nädala algust. Laulis 
meie koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel.
w 22. märtsil peeti Vaikse nädala jumalateenistus ka Nõo 

hooldekodus. Hooldekodu elanike huvi kristliku töö vastu on 
tõusnud ja selle eest tuleb eelkõige tänada meie koguduse 
liikmete Marju Libliku ja Aita Rossi tublit tööd, aga samuti 
hooldekodu juhtkonna ja töötajate vastutulelikkust. Lisaks 
kord kuus toimuvaile piiblitundidele on sel kevadel hooldeko-
dus toimunud juba kaks jumalateenistust: lisaks eelmainitule 
ka 17. mai jumalateenistus, mis oli nelipüha-teemaline. 
Piiblitunde ja jumalateenistusi viib läbi õp Mart Jaanson.
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w Pärast Suure Neljapäeva ja Suure Reede jumalateenis-
tusi sai meie kogudus Jumala abiga kord jälle rõõmustada ka 
ülestõusmispühade üle. 27. märtsil toimunud I ülestõusmis-
püha jumalateenistusel luges õp Jaanson mh ette peapiiskopi 
karjasekirja. Laulis meie koguduse segakoor Ragne Meieri 
juhatusel.
w 3. aprilli peajumalateenistusel mõeldi traditsiooniliselt 

meie koguduse legendaarse õpetaja Martin Lipu peale. 
Päevakohase kõne „Martin Lipp. Rahvusliku maailmavaate 
rahumeelne kujunemine“ pidas meie koguduse juhatuse 
teenekas esimees Madis Kanarbik. Koos õp Jaansoniga teenis 
külaline EELK Tallinna Peeteli kogudusest, õp Alo Martinson. 
Lisaks meie koguduse segakoorile, keda juhatas Ragne Meier, 
ja Nõo kiriku meesansamblile laulis jumalateenistusel ka 
Peeteli kammerkoor Eve Padari juhatusel. Orelil mängis 
Ragne Meier. Jumalateenistuse lõpul peeti meeles ka kogu-
duse õpetajat Mart Jaansonit, kellel oli 31. märtsil täitunud 50 
eluaastat.
w 8. aprillil toimus Laguja koolimajas noorteõhtu, kus, 

nagu ka 4. märtsil, osalesid lisaks meie kihelkonna noortele 
külalised EELK Tartu Pauluse koguduse noorterühmast. 
Külalistega oli kaasas ka õp Kristjan Luhamets. Sellegi õhtu 
korraldaja oli Imbi Tanilsoo, kohal olid ka Marju Liblik ja  
õp Mart Jaanson.
w 11. aprillil toimus meie koguduse segakoori proov esma-

kordselt Nõo uues muusikakoolis. Suur tänu vastutulelikkuse 
eest nii senise proovikoha, Nõo päevakeskuse juhatajale 
Krista Kvarnströmile kui ka muusikakooli direktrissile Ailen 
Soele!
w 8. mail toimus kirikus emadepäeva perejumalateenis-

tus. Esinesid Nõo laulustuudio lapsed Ragne Meieri juhatusel. 
Kirikus oli tõesti tavalisest enam peresid, sh emasid ja 
vanaemasid. Suur tänu laululastele ja kõigile korraldajaile 
ilusa ennelõuna eest! 
w 10. mail toimus selle kevade viimane piiblitund Luke 

raamatukogus. Aitäh raamatukogu juhatajale Margit Paabule 
suure toetuse ja Marju Liblikule eestvedamise eest! Maikuus 
lõpeb piiblitunni-hooaeg ka Nõgiaru raamatukogu piibliringil, 
juunis lõpetavad Meeri ja Külaaseme piibliringid. Täname kõiki 
osalejaid ja eestvedajaid ja soovime õnnistatud suveaega!
w 15. mai peajumalateenistusel tähistati I nelipüha. Laulis 

koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel. II nelipüha jumala-
teenistusel 16. mai õhtul rõõmustas kirikulisi lauluga bariton 
Kalju Õllek.
w 22. mai peajumalateenistusel tähistati Kolmainupüha. 

Teenis meie koguduse hea tuttav õp Diina Tuulik.
w 27. mail külastasid meie kirikut EELK Jõhvi koguduse 

Hamburgi sõpruskoguduse liikmed. Ekskursioonijuhtideks olid 
Jõhvi koguduse õpetaja Peeter Kaldur ja koguduse sekretär 
Anneli Lein. Külalistele tutvustas kirikut õp Mart Jaanson.
w 27. mail toimus Meeri seltsimajas eriline sündmus. 

Naisansambel Elurõõm salvestas koos oma juhendaja ja 
klaverisaatja õp Mart Jaansoniga viis lemmiklaulu video-
kaamerasse. Need jäävad ilusaks mälestuseks viimase 
kaheksa aasta jooksul saavutatust.
w 28. mai hommikul kogunesid koguduseliikmed kirikusse, 

et oma armas pühakoda suvehooajaks korda teha. Pühiti ja 
pesti hoolega ning järgmisel päeval peajumalateenistusele 
tulles oli kirikus meeldivalt värske lõhn. Südamlik tänu kõigile 
talgulistele!

Emadepäeva jumalateenistusel. Foto: MART JAANSON



6
rahutegija

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

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris 
KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30

P, 7. kl 11.00
E–L, 8.–13.
P, 14. kl 11.00
P, 14. kl 14.00
P, 21. kl 11.00
K, 24. kl 18.00
P, 28. kl 11.00

Jumalateenistus. Armulaud
EELK Nõo koguduse kuulutusnädal
Jumalateenistus. Hans Wühneri päev
Hans Wühneri päeva üritused Keeri külas
Jumalateenistus. Armulaud
Kontsert „Suvehelid“ kirikus
Jumalateenistus. Armulaud. Kooliminejate 
õnnistamine

AUGUST

JUUNI
Eesti lipu sünnipäeva tähistamine kirikaias 
ja kirikus
Jumalateenistus. Armulaud. Esineb 
EELK Tartu Peetri koguduse segakoor
Kirikaiast arheoloogilistel väljakaevamistel 
leitud inimsäilmete tagasimatmise talitus
Kirikute Öö üritused kirikus

EELK Valga praostkonna laulupäeva 
rongkäik Puhjas ja järgnev kontsert 
Puhja kirikus
Jumalateenistus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Jumalateenistus Külaaseme külas.
Armulaud
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõo hooldekodus
Surnuaiapüha jumalateenistus 
Nõo kalmistul
EELK Valga praostkonna noortelaager 
RMK Soontaga laagriplatsil

R, 3. kl 11.00

P, 5. kl 11.00

P, 5. kl 12.30

R, 10. 
kl 19.00–23.00
L, 11. kl 14.30

P, 12. kl 11.00
K, 15. kl 12.00
R, 17. kl 12.00

P, 19. kl 11.00
T, 21. kl 16.00
P, 26. kl 11.00

T–N, 28.–30. 

JUULI
Jumalateenistus. Armulaud
Leeri mälestuspäeva jumalateenistus.
Armulaud
Jumalateenistus. Armulaud. 
Teenib õp Maarja Sokk
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Jumalateenistus. Armulaud
Koguduse bussiekskursioon Saaremaale

P, 3. kl 11.00
P, 10. kl 11.00

P, 17. kl 11.00

P, 24. kl 11.00
P, 31. kl 11.00
E–K, 1.–3.

Maetud

Ado Venda   11.03.16  Nõo kalmistu
Maie-Liia Lall   26.03.16  Nõo kalmistu
Olavi Kärner   02.04.16  Elva kalmistu
Rudolf Mägi   17.04.16  Nõo kalmistu
Elve Laan   19.04.16  Nõo kalmistu
Einar Tiits   01.05.16  Nõo kalmistu
Anita Kuht   07.05.16  Tartu krematoorium
Juhan Soonberg   21.05.16  Nõo kalmistu
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w Reedel, 3. juunil tähistatakse Nõo kirikuaias ja kirikus 
    Eesti lipu 132. aastapäeva.
    11.00 alustavad Nõo kooli ja vallamaja juurest 
            teekonda rongkäigud.
    11.15–11.55 peetakse kirikuaias tervituskõnesid, 
            esinevad Nõo muusikakooli ja 
            Nõo laulustuudio õpilased.
    12.00 peab kirikus ettekande luuletaja Hando Runnel,
            laulab Nõo kiriku meesansambel.

w Reedel, 10. juunil toimuvad Nõo kirikus 
    Kirikute Öö üritused.
    19.00–20.00 Avapalvus ja kirikukontsert. Esineb Nõo 
        kiriku meesansambel koos noorte muusikutega.
    20.30–21.30 Kirikukontsert. Barokk-viiulimuusikat 
        Kristel Eeroja-Põldoja õpilastelt
    22.00–23.00 Lõpupalvus Taizé lauludega.
Õhtu jooksul saab tutvuda kirikuga, pääseb ka kirikutorni. 
Kõik üritused on tasuta.

w 11. juunil toimub Puhjas 
   EELK Valga praostkonna laulupäev.
   14.30 Rongkäik Puhja alevikus.
   15.00 kontsert Puhja kirikus.

w 28.–30. juunil toimub RMK Soontaga laagriplatsil EELK 
Valga praostkonna lastelaager. Lapsevanematel, kes soovi-
vad oma lapsi laagrisse saata, palun ühendust võtta koguduse 
õpetajaga.
w 4. juulist kuni 27. augustini avab meie kirik „Teeliste 

kirikute“ projekti raames oma uksed. Kirik hakkab lahti olema 
E–R, 10.00–15.00 ja L, 11.00–15.00. Palun valige kiriku lahti-
olekuaegadest ka endale üks päev või osa päevast, mil saate 
kirikuvalvesse tulla, ja andke oma valikust teada koguduse 
õpetajale!
w Pühapäeval, 10. juulil kell 11.00 algaval peajumalateenis-

tusel tähistatakse leeri mälestuspäeva. Oodatud on kõik, kelle 
leeriõnnistamisest möödub kas ümmargune arv aastaid  
(70, 60, 50, 25, 10, 5 jne aastat) või kes lihtsalt soovivad oma 
leeripüha meenutada. Palun andke oma tulekust eelnevalt 
teada koguduse õpetajale! 
w 1.–3. augustini toimub meie koguduse igasuvine bussi-

ekskursioon. Sedapuhku sõidame Saaremaale, kus tutvume 
pühakodadega ja muude vaatamisväärsustega. Lähemat infot 
saab koguduse õpetajalt.

teated w 8.–13. augustini leiab aset 
meie koguduse traditsiooniline kuulutusnädal. 
Kõik üritused algavad kell 18.00.
8. augustil jutlustab EELK Tartu Maarja koguduse õpetaja 

Joona Toivanen.
9. augustil jutlustab EELK Häädemeeste koguduse õpetaja 

Tauno Teder.
10. augustil toimub meie koguduse nimepäeva armulauaga 

jumalateenistus. Jutlustab EELK Valga praostkonna praost 
Vallo Ehasalu. Laulab ansambel Omnibus.

11. augustil jutlustab EELK Järva praostkonna abipraost ja 
Ambla koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäe. Laulab Nõo kiriku 
meesansambel.

12. augustil esineb organist Tuuliki Jürjo. Sõnaga teenib  
õp Villu Jürjo.

13. augustil esineb puhkpilliorkester Forte Teele Vihmanni 
juhatusel.

Kõik kuulutusnädala üritused on tasuta.

w Pühapäeval, 14. augustil toimub Hans Wühneri päev.
    11.00 jumalateenistus kirikus.
    14.00 laulud ja kõned Keeri külas 
             perekond Kuusiku taluõuel.

w Kolmapäeval, 24. augustil kell 18.00 toimub kirikus 
kontsert „Suvehelid“. Esineb organist Elke Unt koos muusi-
kuist sõpradega.
w Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogu-

mise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone 
restaureerimise toetuseks. Seisuga 30. mai 2016 on annetusi 
ja toetusi kogunenud 6 472,36 eurot. Sellest summast on 
kirikusse näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, 
kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks 
vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning 
panga teenustasudeks 16,54 eurot. Jääk on 2 479,98 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 Laurent-
siuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi 
annetajaid!
w Liikmeannetust 2016. aasta eest saab teha nii sula- 

rahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka panga-
ülekandega (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 2016!
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Rahutegija EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht
Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

paLju õnne ja juMaLa õnnistust teiLe kõigiLe!sünnipäevad
JUUNI
Maire Jakobson Voika 02.06. 64
Ivo Laidmäe Nõo 02.06. 40
Pille Park  Külitse 02.06. 32
Margus Tilga Rapla 03.06. 60
Eleri Visnapuu Aiamaa 03.06. 42
Eva Kuslap Nõo 05.06. 30
Katriin Otsing Luke 06.06. 24
Maili Klassen Tartu 07.06. 37
Liidia Aruväli Nõo 08.06. 64
Elliada Peensalu Nõo 09.06. 93
Anne Urb  Tallinn 12.06. 59
Kalju Toss Haage 13.06. 78
Jaan Aruväli Nõo 15.06. 58
Mihkel Kalpus  15.06. 75
Nelli Pello Tartu 18.06. 32
Rasmus Põld Tartu 20.06. 37
Madli Vares Järiste 20.06. 21
Inger Kraav Nõo 21.06. 75
Veiko Klassen Tartu 22.06. 40
Meelis Mondonen Voika 22.06. 54
Virge Arru Rõhu 23.06. 33
Helle-Maia Sonn Meeri 26.06. 73
Juhan Tobro      Metsalaane 30.06. 69

JUULI
Hele-Mall Kuusik Keeri 01.07. 83
Uno Lainemäe Tartu 01.07. 78
Aino Sorgsepp Elva 01.07. 86
Sirle Kiviaru Ulila 02.07. 25
Hiie Viigipuu Melliste 02.07. 45
Helle-Kai Kruus Tallinn 04.07. 70

Silvi Liblik Luke 07.07. 40
Leita Liivak Luke 07.07. 79
Kristiina Kalju Nõo 08.07. 19
Katre Kruuse Nõo 09.07. 31
Rein Soidla Meeri 09.07. 62
Julius Pau Voika 10.07. 30
Eda Jagomann Tallinn 11.07. 37
Maia Plado  12.07. 83
Mai Maser Puhja 16.07. 78
Tiiu Praakle Tigase 16.07. 78
Kerli Räisa Illi 18.07. 39
Jaan Saal Meeri 20.07. 79
Paul Trei  Meeri 21.07. 61
Toomas Jürimäe Nõo 22.07. 60
Jane Mägi Nõo 22.07. 33
Eva Poom Nõo 23.07. 75
Helmi Rätsep Elva 23.07. 81
Kalju Õllek          Külaaseme 23.07. 83
Varje Arru Rõhu 24.07. 61
Virve Erm Nõo 25.07. 79
Tiina Otsing Luke 25.07. 55
Maarja Pennar Tallinn 28.07. 36
Ele-Mall Paulson Elva 28.07. 76
Taimi Mõrd Nõo 29.07. 75
Liidia Soidla Meeri 29.07. 61
Kalmer Prost Elva 30.07. 44
Margus Maal Nõgiaru 31.07. 47

AUGUST
Riita Irv           Vasalemma 01.08. 43
Jakob Laius Meeri 01.08. 83
Helmi Rähni Elva 02.08. 77
Hille Kaupmees  Külaaseme  04.08. 77

Virve Kellamäe Järiste 04.08. 81
Liilia Lambinen Nõgiaru 05.08. 83
Siiri-Liisi Kraav Tallinn 06.08. 36
Merje Lüüsi Reola 06.08. 48
Rait Kivimets Keila 07.08. 44
Eha Näkki  Luke 07.08. 77
Laurits Leedjärv Tõravere 09.08. 56
Elsa Saag Tartu 09.08. 88
Anne Saal Meeri 09.08. 76
Tiina Visla Elva 09.08. 42
Ester Jääskeläinen  Kuopio 12.08. 46
Lauri Ööpik Tartu 12.08. 21
Maret Lukk Rahinge 13.08. 86
Virve Brett Nõo 14.08. 89
Elvi Kokk  Nõgiaru 14.08. 82
Koidula Kütt Nõo 14.08. 77
Taime Põld Elva 14.08. 61
Tea Kivimaa Nõo 18.08. 59
Ilme Saal  Meeri 18.08. 87
Marju Domaškina Tallinn 19.08. 55
Eldur Henno Adavere 19.08. 88
Rasmus Rekand Tartu 20.08. 38
Annikki Aruväli Torino 22.08. 31
Jaan Pau  Voika 23.08. 75
Hilma-Marsella Uutma Tartu 23.08. 83
Moonika Mehin  24.08. 33
Piret Suur Uuta 26.08. 44
Leili Zeiger Elva 26.08. 85
Salme Valdmaa Elva 26.08. 74
Sinaida Lints Tartu 27.08. 83
Rauno Ilves  28.08. 27
Katrin Kasumets Elva 28.08. 30
Silver Soidla Meeri 30.08. 36

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

kontakt Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

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


