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

VaiMu pühad
Ja nemad said kõik täis Püha Vaimu (Ap 2:4)

Vähe on neid inimesi, kes salgavad vaimu väärtust. Juba muistsetest aegadest 
alates on inimene tunnetanud, et vaim tähendab elu. Vaim teeb elavaks ja määrab 
inimese omapära ja iseloomu. Mitte see, et meie välimuselt üksteisest erineme, ei 
ole tähtis, vaid tõsise ja sügavale ulatava erinevuse toob esile see, et inimesed 
üksteisest vaimu poolest erinevad.

Vaadake praeguse aja inimesi! Vaevalt leiate nende seas kaht, kes üksteisega 
hästi sobivad. Mitte sellepärast, et nad välimuselt erinevad, vaid oma vaimu poolest 
üksteisest lahku lähevad. Erinev vaim toob esile erinevad mõtted, sõnad ja teod. Kui 
vaim on erinev, siis on ka elu erilaadne. Sellepärast on praegusel ajal vähe sobivust 
inimeste vahel. Nad on väga erinevate vaimude meelevalla all.

praost Johannes Oskar Lauri (1891–1974). 
Foto Tartu Ülikooli andmebaasist DSpace

On väga mitmesuguseid vaime maailmas. Apostel ütleb selle kohta: ”Katsuge kõik vaimud läbi, head pidage kinni!” Nüüd, Vaimu 
pühade puhul on meie ristiinimeste kohus küsida enestelt, milline vaim valitseb ja elab minu sees? Kas on minu südames juhtimas 
Jeesuse Kristuse Vaim?

Inimestes elab ja valitseb palju vaime. On häid ja kurje, ülesehitavaid ja mahakiskuvaid vaime. Imetlusega võime jälgida vaimude 
võitlust ja tööd inimeste juures viimaste aastakümnete jooksul. Millise püsivuse ja visadusega püüavad mahakiskuvad vaimud võimu 
enese kätte saada! Rajatakse kanaleid ja raudteid, ehitatakse uusi ookeaniaurikuid ja lennukeid, maapõuest tuuakse välja varasid. See 
kõik antakse inimeste teenistusse. Sellega uhkustatakse, et vaadake, milline on inimese töö, milline tema vaimu suurus ja vägevus! 
Mõnigi kummardab selle suuruse ees ja küsib aukartuses, kas võib veel midagi suuremat ja kõrgemat olla, kui inimese loov vaim? Temas 
on soov olla ise kõik, otsustada ise kõik küsimused ja olla viimane määraja.

Viimase sajandi jooksul on inimesed Jumalast eemale läinud, nad on vabastanud endid kiriku ja usu mõju alt. Nad on enestelt maha 
raputanud Jumala Vaimu valitsuse ja aidanud eneste südametes valitsema uued vaimud ja võimud.

Mis on selle tagajärg? Palju edu väliselt. Palju teaduslikke saavutusi, rohkesti suuri sõnu ja praalivaid kirjutusi, kuid tegelikkuses 
palju õnnetuid perekondi ja purukskäristatud südameid, palju sõdu ja verd, palju inimeste tapmisi ja surma, palju viletsust ja kurjade 
vaimude võitlust maailmas.

See kõik on sellepärast, et inimhulkade käsutajaks ei ole enam ainult head vaimud, vaid ka kurjad, õige sageli just kurjad ülekaalus, 
vaimud, mis toovad riidu ja tüli ning hävitavad elu. Juba laste juures on tänumeele ja sõnakuulamise vaim võitlemas vastuhaku ja iseseis-
vuse vaimuga. Teie teate, et sageli just viimased saavad võidu ja inimese kasvades ja arenedes kutsutakse juure omakasu, eneseuhkuse 
ja veel teised mitmesugused moodsad vaimud.

Samade isandate võimu all elab praeguse aja moodne inimene, sageli rahutu ja õnnetu oma suuruses ja iseseisvuses. Ta on oma 
Loojast kurjade vaimude läbi kavalasti lahti käristatud, nagu üksik oks viinapuust. Ta närbub ja kuivab ilma Jumalata.

Tunned sa seda Jumalast eemalolemise viletsust? Kui jah, siis on nelipühi sulle rõõmupäevadeks. Esimestest nelipühipäevadest 
kirjutab Püha Kiri, et Jeesuse jüngrid said kõik täis Püha Vaimu. Senini olid nad juhitud oma isiklikust vaimust. Nad olid püüdlikud ja 
ustavad jüngrid Jeesusele ning ootasid üksmeeles Jeesuse tõotust.

Siis sündis Jumala ime. Taevas tekkis kohisemine, inimesed nägid tulekeeli oma naabrite peade kohal ja said täis Püha Vaimu ning 
hakkasid rääkima Jumala suurtest tegudest. Nad olid inimhulk, keda juhtis ja valitses Jumala Püha Vaim. Nende seas ei olnud lahku-
minekuid ega mingisuguseid arvamisi, neil oli üks ühine Vaim, Kristuselt neile tõotatud ja nüüd neile antud. à
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Vaimu pühad
Algus vt lk 1
Mis vaim see Püha Vaim on? Sarnane küsimus tekib kergesti 

meie huultele, kui meie algristikoguduse elu vaatleme ja ristikogu-
dusest kõneleme. Meie tunneme küll teadusjanu ja rahahimu, 
näeme võimuahnust ja mitmeid teisi vägevaid püüdlusi ning aima-
me nende esilekutsujate vastavaid vaime tegutsemas inimeste 
juures, kuid kus võime leida Püha Vaimu ja näha tema tööd?

Püha Kirja järele tuleb Püha Vaimu läbi Jeesus Kristus ise oma 
rahva südameisse elama ja tegutseb sõnade ja tegude läbi nende 
sees. Ta on Vaim, mis annab inimesele Jumala nägemise võime. Ta 
kutsub mind uue inimkonna hulka, kes Jumalat tunneb ja austab. 
See Vaim valgustab mind, et ma Jumala suurust näen ja sellest 
rõõmustan. See Vaim pühitseb mind, et ma kõlban Jumalale 
tööriistaks tema riigi ülesehitamisel. Ta hoiab mind õiges usus, et 
ma ei saa võõraste vaimude käsualuseks, vaid jään jumalalapse 
vabadusse.

Vanade ristiinimeste juures paistis paganatele silma, et krist-
lased igal pool omasid sama maailmavaate ja armastuse oma 

kaasinimeste vastu. Nii idas kui läänes, nii Kreekas kui Hispaanias 
olid neil samad tõekspidamised, sest neil oli üks Issand Jeesus 
Kristus, kes neid oma Vaimuga juhtis ja nad omavahel vendadeks 
tegi.

Igatsed sa seda Vaimu enesele? Soovid sa, et ta ka sinu 
südame täidaks? Jeesus on andnud tõotuse oma rahvale, et ta 
oma Vaimu saadab meie juurde. Seda kinnitab nelipühi sündmus ja 
usklikkudes kindel lootus Püha Vaimu tulekule. Usklikkude elu on 
tõend sellele, et Jumal oma Vaimu läbi veel tänapäeval tegutseb ja 
valitseb.

Oled ka sina nende hulgas, kes on kutsutud ja valgustatud 
Issandat teenima, siis rõõmusta Vaimu pühade üle, sest need on ka 
sinu pühad Jumala au tunnistuseks.

Aamen.

Jutlus pärineb Rannus sündinud EELK Otepää koguduse õpeta-
ja (1919–44), Valga praostkonna praosti (1929–44) ja Välis-Eesti 
kiriku peapiiskopi (1964–71) Johannes Oskar Lauri (1891–1974) 
raamatust “Jumal on armastus. Jutlusi ja kõnesid paguluses” 
(Eesti Vaimulik Raamat, Uppsala, 1967). Toimetus tänab Taime 
Põldu, kes selle jutluse leidis ja Rahutegija jaoks digitaliseeris!

Eelmises Rahutegijas (nr 42, aprill 2017) avaldasime pr Linda Muutra saadetud luuletusi ja 
tekste. Jätkame seda ka nüüdses lehenumbris, kuna pr Muutra pika elu jooksul kogutud vaimulik 
vara on sisukas ja kõnetav. Kahjuks ei osanud pr Muutra nimetada järgnevate ridade autoreid. 
Kui keegi lugejaist oskab selles osas aidata, siis andku lahkesti teada!

Laule ja 
mõttekilde
Kus need üheKsa? 

Kümme meest, pidalitõbist ka,
eemalt nad palusid: „Halasta sa!“
Jeesus nii helde, ta puhtaks teeb neid.
Üks tuli, tänas. Kus üheksa jäid?

Koor:
Kümme ju neist puhtaks siis said.
Aga kus teised üheksa jäid?

Silmili Jeesuse jalgade ees
kiidab ja tänab üks võõramaa mees.
Valjusti austab ta Jumalat nüüd
Jeesus ent küsib: „Kus üheksa jäid?“

Koor:
Kümme ju neist puhtaks siis said.
Aga kus teised üheksa jäid?

„On see nüüd Kristus?“ nii küsime me,
„Teeb Ta meil imet – vaid siis usume!“
Näevad küll paljud – kas usuvad nüüd?
Ainult üks usub. Kus üheksa jäid?

Koor:
Kümme ju neist puhtaks siis said.
Aga kus teised üheksa jäid?

Tänagi küsivad tuhanded veel,
kes see, kes Issandaks seatud on meil?
Jeesus nüüd kutsub nii lahkesti teid!
Tuleb vaid mõni. Kus üheksa jäid?

Koor:
Kümme ju neist puhtaks siis said.
Aga kus teised üheksa jäid?

KOLM JuMaLaMeest
Kolm jumalameest, kes palusid julgelt
nii elavat Jumalat usus ja väes,
ei kummardan’d kuju, mis kuningas käskis,
vaid au tõusis hõisates taevaste pool’.

Need mehed siis viidi küdeva’ ahju,
kuid jumalamehi ei kohuta see.
Seal kuningas jälgib neid kuumavas leegis:
„Ei suits ega tuli ei hävita neid!

Neid oli ju kolm, nüüd neljas on juures!
See neljas mees tundub kui Jumala Poeg!“
Seal ehmatab kuningas: „Väga suur ime!
Kas tõesti on Jumal nii vägev ja suur?“

Au, kiitus, Sa vägede Jumal Jehoova,
kes hoiad Su omad ka lõukoerte eest,
et Taaniel uljalt võis lõukoerte augus
Su au üles näi’ta ka salgajatel!

Oh ütle, mis kandis jumalamehi,
mis muutis tuleväe surmava jõu?
Mis vägi see oli, mis Stefanost hoidis,
kui kividest tabatud nõrkes ta sääl?

Mis vägi see oli, mis Paulust ja Siilast
seal laulma veel pani ka ahelates,
kui südaöö tunnil maa kõikus ja vaakus
ning ahelad langesid vendade pealt?

Jah, auline vägi ju Jumalast voolab!
Teist väge ei leidu ei taevas ei maal!
Au, kiitus, Sa Jumal, kes vägev ja võimas!
Sa võidad ka süngemal, pimedal ööl!

Oh vägede Jumal, kes vanasti võitsid,
löö läbi ka praegusest salgavast maast!
Las täna su au veelgi kõrgustel seista,
ei ole ju teisi, kes võita võiks sind!
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Maailm armastab neid kristlasi, kes on tema sarnased.
***
Mehed, kes pööravad maailma, on need, kes ei lase endid maailmast 

pöörata.
***
Kes Jumalat ei karda, sellel on põhjust karta kõike muud. Aga kes 

Jumalat kardab, sellel ei ole karta midagi.
***
Ära võta tagasi andi, mille oled vabatahtlikult altarile pannud.
***
Jumalasalgaja küsib usklikult:
„Kas sa näed seda mäge?“
„Jah, ma näen.“
„Kas sa näed mäel linna?“
„Jah, ma näen.“
„Kas sa näed linnas kirikut?“
„Jah, ma näen.“
„Kas sa näed kirikus Jumalat?“
„Jah, ma näen.“
„Aga mina ei näe, sest teda ei ole ju olemas!“
Seepeale küsib usklik jumalasalgajalt:
„Kas sa näed seda meest?“
„Jah, ma näen.“
„Kas sa näed tema pükse?“
„Jah, ma näen.“
„Kas sa näed tema mütsi?“
„Jah, ma näen.“
„Kas sa näed tema mõistust?“
„Ei, seda ma ei näe.“
„Siis ei ole tal seda olemas!“
***

Meie patud on esialgu teekäijad, pärast külalised ja viimaks peremehed.
***
Usklikud inimesed on teistest rikkalikuma hingega: neil on kõik teiste 

inimeste vaimsed omadused  ja lisaks sellele usk.
***
Vana peab austama, noort peab õpetama, targalt peab küsima, narri 

peab sallima.
***
Ära ütle alati, mida sa tead, aga tea alati, mida sa ütled.
***
Elu paistab rohkem silma kui riie.
***
Head kurjaga tasuda on kuratlik.
Kurja kurjaga tasuda on paganlik.
Head heaga tasuda on inimlik.
Kurja heaga tasuda on kristlik.
***
Sünd emaihust viib surmateele, haua poole. Sünd ülevalt viib elu-

teele, taeva poole.
***
Raha eest ei saa osta kõike. Võib osta
süüa, mitte söögiisu;
arstirohtu, mitte tervist;
pehmet voodit, mitte und;
teadmist, mitte mõistust;
hiilgust, mitte mugavust;
lõbustust, mitte rõõmu;
tutvust, mitte sõprust;
teenijaid, mitte ustavust;
vaikseid päevi, mitte rahu;
On asju, mida saab palve läbi Jeesuse käest!

KRooniKa 
w 16. aprilli peajumalateenistusel rõõmustas kogudus Kristuse 

ülestõusmisest. Jumalateenistusel laulis koguduse segakoor Rag-
ne Meieri juhatusel. Ragne ise mängis ka orelit. Pärast jumalatee-
nistust tuli segakoor koos õp Mart Jaansoniga ülestõusmissõnumit 
viima ka Nõo hooldekodusse, kus toimus armulauaga palvus.
w 21. aprillil võõrustas Külaaseme piibliringi naaberkülas Kari-

järvel oma kodus koguduseliige Marje Kivari, sest tavaline vastu-
võtja Kalju Õllek oli haigestunud. Kokkusaamisel palvetati Kalju eest 
ja maikuu piiblitund toimus juba harjumuspärases paigas.
w 23. aprilli peajumalateenistusel mälestati meie head kogu-

duseliiget Maimu Piiri, kellele Jumal oli kinkinud peaaegu 103 elu-
aastat. Rahulikku puhkust Sulle Jumala varjus, Maimu!
w 23. aprilli pärastlõunal toimus Nõo kultuurimajas Nõo valla 

iseseisvushääletuse puhul ühislaulmine, kuhu oli teiste hulgas 
kutsutud ka meie koguduse laulukollektiivid. Osales meie segakoori 
esindus.
w Pühapäevaks, 14. maiks oli emadepäeva puhul meie kirikus 

välja kuulutatud perejumalateenistus. Jumalateenistusel teenis õp 
Mart Jaanson, orelit mängis Katre Kruuse ja esines Meeri seltsi-
maja naisansambel Elurõõm, kellega koos laulis ühe laulu ka kogu-

12. mail nõo päevakeskuses koolieelikute pühapäevakooli-
tunnis.  Foto: MART JAANSON

dus. Pärast jumalateenistust koguneti vastrenoveeritud käärkamb-
risse, kus õp Jaanson koguduse ainsa tõeliselt oma tööruumi 
(peale kirikusaali) ka õnnistas. Seejärel joodi ühiselt kirikukohvi.
w 12. mai pärastlõunal kogunes Nõo päevakeskusesse neli last 

koos emadega. Meie koguduse liige Katre Kruuse alustas pühapäe-
vakooli koolieelikuile. Tänaseks on toimunud juba kolm tundi ja kui 
Jumal lubab, jätkatakse seda rõõmustavat algatust ka eeloleval 
sügisel. Suur tänu Katrele ja kõigile osalejaile!
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Lipupäeva tähistamine nõo kirikuaias. esiplaanil nõo laulus-
tuudio lapsed. Foto: KAI TOOM

Algus vt lk 3
w 15. mail pidas õp Mart Jaanson Tartu Linnamuuseumis 

loengu „Luterlikust koraalist laulupeoni“, millele aitas oma lau-
luga tublisti kaasa Nõo kiriku meesansambel.
w 21. mail täitis õp Jaanson oma praostikohuseid, külastades 

naaberkogudust Puhjas. Nõo kirikus teenis sel päeval õp Diina 
Tuulik.
w 21. mail tegi orelimeister Olev Kents koos paarimehega 

meie kirikus pika tööpäeva. Hooldatud said nii suur Walckeri orel 
kooripeal kui ka kooriruumis asuv väike Müllverstedti orel. 
Samal ajal puhastas kirikuaias kirikuseina perimeetrit Taime 
Põld. Taime jätkas tööd veel hiljemgi ja nüüd näeb kiriku vahetu 
ümbrus tõepoolest ilus välja. Aitäh Sulle, Taime!
w 26.–27. mail tähistas meie Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 

vaba rahvakiriku 100. juubelit. Sel puhul toimus Tartus kiriku- 
kongress, mille paljudest üritustest võtsid osa ka meie koguduse 
liikmed. Rõõm on teatada, et meie koguduse juhatuse esimees 
Madis Kanarbik ja nõukogu liige Taime Põld pälvisid EELK aukirja, 
tänukirja väärilisteks arvati aga juhatuse liige Raili Värno ja 
kauaaegne nõukogu liige, Raili ema Silvia Veidenbaum. Soovime 
kõigile tunnustatuile palju õnne ja rohket Jumala õnnistust! Meie 
koguduse segakoori lauljad ja Nõo kiriku meesansambel osalesid 
ka 26. mail Tartu Pauluse kirikus toimunud teleülekandega 
jumalateenistusel. Oli ülev kogemus!
w Pärast 28. mai peajumalateenistust läitis koguduse esin-

dus Nõo kalmistul mälestusküünlad mõnede Nõo koguduse 
vaimulike ja töötegijate haudadel. Sel viisil mälestati õpetajaid 
Martin Lippu, Aleksander Kruusi ja Peeter Kohandit ning köstreid 
Theodor ja August Roosilehte, kes on viimase 100 aasta jooksul 
meie koguduses teeninud.
w 2. juunil käis kirikuaiast ja kirikust läbi palju kooliõpilasi. 

Eesti Gaidide Liidu Nõo gaidirühm eesotsas Nõo vallasekretäri ja 
gaideri Aira Lauluga oli Nõo Põhikooli õpilastele korraldanud  
kevadmatka, mille üheks peatuspunktiks oli ka meie keskaegne 
kirik. Osalejail tuli vastata küsimustele, millised aastaarvud on 
märgitud meie kiriku tornikelladele ja millise ajaloolise sünd-
musega on seotud aastaarv suuremal kellal. Samuti tuli leida 
kirikuaiast neli taime- ja puuliiki. Kas Rahutegija lugeja teab neile 
küsimustele vastuseid? Kui ei, siis tulge ja uurige lahkesti 
järele!
w 2. juunil tegi suure töö meie koguduse kirikusaalis seisva 

pianiinoga ära klaverihäälestaja Aare Pütsepp. Nüüd on meie 
klaver mõneks ajaks jälle valmis osalema kauni muusika ette-
kandeil.
w 3. juunil toimus Otepää kirikus meie Valga praostkonna 

vaimulik laulupäev. Juba ennelõunal kogunesid praostkonna 
kirikumuusikud kirikusse harjutama. Otepää koguduse pere-
naine Helle Mölder pakkus kõigile maitsvat lõunat ning juba oligi 

KRooniKa 

aeg koguneda Otepää lipuplatsile, et alustada lippudega rong-
käiku kirikusse. Lisaks huvitava kavaga kontserdile (koostaja 
Miina-Liisa Kuusemaa) ja vaimulikule osale (jutlustas Otepää 
koguduse diakon Marko Tiirmaa) seadis piiskop Joel Luhamets 
õp Mart Jaansoni Valga praostkonna praosti ametisse. 
Laulupäevast võtsid osa nii meie koguduse segakoor kui ka Nõo 
kiriku meesansambel. Suur tänu kõigile!
w 4. juunil tähistati peajumalateenistusel I nelipüha. Laulis 

koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel, orelit mängis Margit 
Keeman. Pärastlõunal osales Nõo kiriku meesansambli lauljaid 
I nelipüha ja lipupäeva oikumeenilisel jumalateenistusel Otepääl, 
millest tegi otseülekande Eesti Rahvusringhääling. Jumalateenis-
tuse vastuvõtvaks korraldajaks olid Otepää kogudus ja Valga 
praostkond ning tundus, et Jumala abiga saadi ilusti hakkama!
w 5. juunil kogunes kirikusse rühm Nõo Põhikooli õpilasi  

koos õpetajate Linda Trummali ja Kristina Veidenbaumiga, kes 
mõlemad on meie koguduse liikmed. Toimus koolis juba tradit-
siooniks saanud kirjandushommik, milles seekord tehti juttu 
kiriku ja hariduse ajaloolistest seostest. Külalised võttis vastu 
õp Mart Jaanson.
w 5. juuni õhtul toimus kirikus II nelipüha jumalateenistus. 

Selle viis läbi EELK jutlustajate koolituse läbinud Taime Põld, 
orelit mängis Agnes Laasimer.
w 6. juunil peeti juba neljandat korda Eesti lipu päeva, mis oli 

ühendatud Nõo põhikooli lõpuaktuse päevaga. Kell 11.00 asusid 
kooli ja vallamaja juurest teele lippudega rongkäigud. Osalesid 
Nõo Põhikooli ja Nõo Reaalgümnaasiumi, Nõo vallavalitsuse, Nõo 
gaidirühma liikmed ja paljud huvilised, kokku oma 200 inimest. 
Kirikuaias võttis kokkutulnud vastu õp Mart Jaanson. 
Tervitussõnad ütlesid ka Nõo Reaalgümnaasiumi direktor ja Nõo 
vallavolikogu esimees Jaanus Järveoja ning EELK Tartu praost-
konna praost Ants Tooming. Ilusa kontserdi andsid Nõo muusika-
kooli ja Nõo laulustuudio õpilased koos õpetajatega. Kell 12.00 
siirduti kirikusse, kus huvitava ettekande teemal „Eesti Vabariik 
100 ja Eesti vaba rahvakirik 100“ pidas praost Ants Tooming. 
Laulis Nõo kiriku meesansambel. 
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w 9. juunil tähistas oma 94. sünnipäeva meie hea kogu- 
duseliige Elliada Peensalu. Rohket Jumala valgust ja rahu Sinu 
päevadesse, Elliada!
w 9. juunil toimus piiblitunnihooaja lõppu märkiv armulauaga 

jumalateenistus Külaaseme külas. Suvepuhkusele on juba läinud 
Luke raamatukogu ja Nõgiaru raamatukogu piibliringid, peagi 
teeb seda ka Meeri seltsimaja piibliring. Vaid Nõo hooldekodus 
toimub piiblitunde ka suvekuudel.
w9. juuni õhtul osales meie kogudus kolmandat korda üle- 

euroopalises ettevõtmises Kirikute Öö. 18.00–23.00 toimusid 
meie kirikus erinevad palvused ja kontserdid. 

Kirikut tutvustas Taime Põld. Laulsid Mia-Maria Lorenz, Katre 
Kruuse ja Nõo kiriku meesansambel. Katre mängis ka orelit. 
Tšellot mängis Katariina Lorenz ja viiulit Epp Katariina Jaanson. 
Suurejooneline kava oli ette valmistatud Meeri külas elaval ja 
Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli õpetaja ametit pidaval 
viiulikunstnikul Kristel Eeroja-Põldojal, kes esitles väikese  
barokkorkestri saatel A. Vivaldi, J. S. Bachi ja J. Haydni instru-
mentaalkontserte. Soleerisid Kristeli õpilased ja sõbrad. Kiri-
kute Öö meie kirikus lõpetas Taizé-palvus. 

Kokkuvõttes läks seegi Kirikute Öö hästi korda. Osales üpris 
palju inimesi, kellest paljud viibisid meie kirikus arvatavasti 
esimest korda. Suur tänu kõigile korraldajaile ja abilistele, eriti 
kiriku koristajaile, kes tegid sel korral tööd juba enne nelipühi, ja 
mitte laupäeval, vaid leidsid selleks aega kahel tööpäeval! Tasub 
veel märkida, et Nõo kirikut külastasid sel õhtul eriti auväärsed 
külalised, nimelt Läti Kirikute Öö korraldajad, kelle üritus oli 
toimunud nädal varem.
w Kolmainupüha jumalateenistusel 11. juunil laulis külaliskoor 

Helsingist, meie Lauttasaari sõpruskoguduse kammerkoor 
Marjukka Anderssoni juhatusel. Külaliskooriga koos laulis ühe 
laulu ka meie koguduse segakoor. Pärast jumalateenistust joodi 
koos külalistega kirikukohvi ja peeti plaane tulevikuks. Meie eri-
line tänu külaliste vastuvõtmise eest kuulub Taime ja Toivo 
Põllule! 
w 14. juuni keskpäeval meenutas meie kirikumees Toivo Saal 

kirikukella helinaga 1941. aasta massiküüditamise ohvreid.
w 17. juunil võttis meie koguduse segakoor eesotsas dirigent 

Ragne Meieriga osa üle-eestilisest Suure-Jaani vaimulikust 
laulupäevast. Kui kahel varasemal laulupäeval on osavõtjaid 
kimbutanud tuul ja vihm, siis seekord oli ilm imeilus ning rahva- 
ja ilusate muusikaettekannete rohke laulupäev läks kenasti 
korda. Suur tänu korraldajaile!
w 18. juuni peajumalateenistusel sai leeriõnnistuse vastne 

koguduseliige Siret Kiis. Soovime Sulle, Siret, rohket Jumala 
õnnistust ja hoidmist! Jumalateenistusel laulis kaks ilusat laulu 
ka meie kõrge sopran Katre Kruuse, teda saatsid orelil Ragne 
Meier ja õp Mart Jaanson.

Jumalateenistusel meenutati ka auväärset maestrot Roman 
Toid, kes tähistas just sel päeval Torontos oma 101. sünnipäeva. 
Maestro Toi on tuttav ka mitme inimesega meie kogudusest — 

siret Kiis ja õp Mart Jaanson pärast leeriõnnistamist  
18. juunil. Foto: MADIS KANARBIK

Lauttasaari koguduse kammerkoor koos dirigent Marjukka 
anderssoniga lauluhoos. Foto: MADIS KANARBIK

noored viiulivirtoosid barokkorkestri ees 9. juunil Kirikute 
Ööl. Foto: MART JAANSON

seda juba alates 2006. aastast, mil Torontot väisas rühm meie 
koguduse liikmeid, sh Nõo kiriku meesansambel. 
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Käesolev number ilmub kavandatust paar nädalat hiljem. Siiski lisame järjepidevuse huvides teated ka neist juunikuu  
üritustest, mis on juba möödunud. 

Ehkki alljärgnevas kavas on jumalateenistused paigas, võib ürituste osas tulla muutusi ja lisandusi. Jälgigem siis teateid 
nii Nõo Valla Lehes, kirikus, koguduse kodulehel kui ka sotsiaalmeedias. 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, 6. kl 11.00 
E–L, 7.–12. 
P, 13. kl 11.00 
P, 13. kl 14.00 
P, 13. kl 17.00 

T, 15. kl 16.00 
R, 18. kl 19.30 
P, 20. kl 11.00 
P–E, 20.–21. 

P, 27. kl 11.00 

Jumalateenistus. Armulaud
EELK Nõo koguduse kuulutusnädal
Jumalateenistus. Hans Wühneri päev
Hans Wühneri päeva üritused Keeri külas
Küünalde süütamine Hans Wühneri 
perekonna haual Nõo kalmistul
Piiblitund Nõo hooldekodus
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
EELK Valga praostkonna reis Haapsalu
koraalimaratonile
Jumalateenistus

auGust 2017

Juuni 2017
EELK Valga praostkonna laulupäev 
Otepää kirikus
I nelipüha jumalateenistus. Armulaud. 
Laulab koguduse segakoor
I nelipüha ja Eesti lipu sünnipäeva jumala-
teenistus Otepää kirikus. 
Teenistusest teeb otseülekande ERR
II nelipüha jumalateenistus. 
Teenib Taime Põld
Lipupäeva tähistamine kirikuaias ja 
kirikus
Pühapäevakool eelkooliealistele Nõo 
päevakeskuses. Läbiviija Katre Kruuse
Armulauaga jumalateenistus Külaaseme 
külas
Kirikute Öö üritused kirikus

Kolmainupüha jumalateenistus. Armulaud. 
Laulab Lauttasaari koguduse kammer-
koor
Üle-eestiline vaimulik laulupäev Suure-
Jaanis. Rongkäik ja kontsert laululaval
Jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud
Piiblitund Nõo hooldekodus
Pühapäevakool eelkooliealistele Nõo 
päevakeskuses. Läbiviija Katre Kruuse
Meeri seltsimaja piibli- ja laulutunni-
hooaja lõpetamine Vapramäel
Surnuaiapüha jumalateenistus 
Nõo kalmistul

L, 3. kl 15.00

P, 4. kl 11.00

P, 4. kl 16.00

E, 5. kl 18.00

T, 6. kl 11.00–13.00

K, 7. kl 16.00

R, 9. kl 12.00

R, 9. 
kl 18.00–23.00
P, 11. kl 11.00

L, 17. kl 17.30

P, 18. kl 11.00
E, 19. kl 16.00
T, 20. kl 16.00

K, 21. kl 12.00

P, 25. kl 11.00 

JuuLi 2017
Jumalateenistus. Armulaud
Üle-eestiline Kristlik Noortefestival JäPe 
„Omanäoline“ Pilistveres
Jumalateenistus
EELK Valga praostkonna noortelaager 
RMK Soontaga laagriplatsil
Jumalateenistus. Leeri mälestuspäev. 
Armulaud
Koguduse ekskursioon Tartu- ja Valgamaale
Piiblitund Nõo hooldekodus
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Kirgastamispüha jumalateenistus. 
Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik

P, 2. kl 11.00 
N–P, 6.–9. 

P, 9. kl 11.00 
T–N, 11.–13. 

P, 16. kl 11.00 

E–T, 17.–18. 
K, 19. kl 16.00 
R, 21. kl 19.30 
P, 23. kl 11.00 
P, 30. kl 11.00 

KiRiK On teeListeLe aVatud
 4. juulist kuni 26. augustini

 t–R, 10.00–15.00
ja L, 11.00–15.00
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teated 
w Nagu ikka, osaleb meie kogudus ka sel aastal üle-Eestili-

ses kirikute projektis „Teeliste kirikud“. Kirik on teelistele ava-
tud 4. juulist kuni 26. augustini T–R, 10.00–15.00 ja L, 11.00–15.00. 
Nagu varasemailgi kordadel, palume ka sel aastal koguduseliik-
mete abi kiriku lahtihoidmisel. Palun andke oma valmisolekust 
teada koguduse õpetajale või pange oma nimi kirja kirikus asu-
vasse valvegraafikusse!
w 6.–9. juulil toimub juba 28. korda üle-Eestiline Kristlik 

Noortefestival JäPe. Sel korral on kohaks valitud Pilistvere ja 
pealkirjaks „Omanäoline“. Huvilistel palun ühendust võtta kogu-
duse õpetajaga.
w 11.–13. juulil toimub RMK Soontaga laagriplatsil EELK Valga 

praostkonna 20. noortelaager, sel korral pealkirjaga „Poolel 
teel“. Huvilistel palun ühendust võtta koguduse õpetajaga.
w Pühapäeval, 16. juulil  kell 11.00 algaval peajumalateenistu-

sel 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 17.–18. juulil toimub meie koguduse igasuvine bussi- 

ekskursioon. Sedapuhku sõidame meie oma Valga praost- 
konda, mis võtab enda alla osa Tartumaast ja Valgamaast ning 
tükikese koguni Võrumaast. Tutvume, nagu ikka, pühakodadega 
ja muude vaatamisväärsustega. Lähemat infot saab koguduse 
õpetajalt.

w 7.–12. augustil leiab aset meie koguduse traditsiooniline 
kuulutusnädal, mis on sel korral pühendatud reformatsiooni 
500. aastapäevale ja toimub tavalisest veidi erinevas vormis:
v esmaspäeval, 7. augustil kell 18.00 peab ettekande ja
    juhib vestlusringi EELK Usuteaduse Instituudi 
    süstemaatilise usuteaduse professor õp dr Thomas 
    Andreas Põder;
v teisipäeval, 8. augustil kell 18.00 peab ettekande ja juhib
    vestlusringi EELK Risti koguduse õpetaja ja Helsingi 
    Ülikooli süstemaatilise usuteaduse doktorant Annika Laats;
v kolmapäeval, 9. augustil kell 18.00 jutlustab Tartu

    Ülikooli võrdleva usuteaduse professor õp dr Tarmo Kulmar;
v neljapäeval, 10. augustil kell 18.00 toimub nimepäeva
    armulauaga jumalateenistus. Jutlustab EELK Tallinna 
    praostkonna abipraost, EELK Tallinna Toomkoguduse
    õpetaja Arho Tuhkru;
v reedel, 11. augustil kell 18.00 peab ettekande ja juhib 
    vestlusringi EELK Valga praostkonna abipraost, EELK Elva
    koguduse õpetaja, EELK Usuteaduse Instituudi ja Tartu 
    Ülikooli piibliteaduste õppejõud Vallo Ehasalu;
v laupäeval, 12. augustil kell 18.00 esineb kirikukontserdiga
    muusikute perekond Palm: ema Anne-Mai (klaver), 
    isa Heiki (tšello) ja poeg Johannes (viiul).
Kõik kuulutusnädala üritused on tasuta.

w Pühapäeval, 13. augustil toimub VII Hans Wühneri päev:
    11.00 jumalateenistus kirikus.
    14.00 laulud ja kõned Keeri külas perekond Kuusiku 
            taluõuel
    17.00 küünalde süütamine Hans Wühneri perekonna 
            haual Nõo kalmistul

w Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogu-
mise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone 
restaureerimise toetuseks. Seisuga 19. mai 2017 on annetusi ja 
toetusi kogunenud 6997,09 eurot. Sellest summast on kiri-
kusse näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot,  
kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks 
vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3060 eurot ning  
panga teenustasudeks 16,54 eurot. Jääk on 3004,71 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!

w Liikmeannetust 2017. 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 2017!

maetud

Maimu Piir  21.04.17 Priipalu kalmistu
Amanda Narits  12.05.17 Elva kalmistu
Armilda Aoveer  13.05.17 Tartu Pauluse kalmistu
                                       (õp Kristjan Luhamets)
Uno Rosenfeldt  29.05.17 Nõo kalmistuAino Lääne EELK Vastseliina kogudusest

eelK nõo Kogudusse üle tulnud

eelK nõo Kogudusest lahKunud
Rasmus Põld EELK Tartu Ülikooli-Jaani kogudusse
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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. 65
Ivo Laidmäe Nõo 02.06. 41
Pille Park  Külitse 02.06. 33
Aarne Viinalass Luke 02.06. 64
Margus Tilga Rapla 03.06. 61
Eleri Visnapuu Aiamaa 03.06. 43
Eva Kuslap Nõo 05.06. 31
Katriin Otsing Luke 06.06. 25
Maili Klassen Tartu 07.06. 38
Liidia Aruväli Nõo 08.06. 65
Elliada Peensalu Nõo 09.06. 94
Juhan Reile Puhja 12.06. 78
Anne Urb  Tallinn 12.06. 60
Kalju Toss  Haage 13.06. 79
Jaan Aruväli Voika 15.06. 59
Mihkel Kalpus  15.06. 76
Nelli Pello  Tartu 18.06. 33
Madli Vares Järiste 20.06. 22
Inger Kraav Nõo 21.06. 76
Veiko Klassen Tartu 22.06. 41
Meelis Mondonen Voika 22.06. 55
Virge Arru Rõhu 23.06. 34
Helle-Maia Sonn Meeri 26.06. 74
Juhan Tobro          Metsalaane 30.06. 70

JuuLi
Hele-Mall Kuusik Keeri 01.07. 84
Uno Lainemäe Tartu 01.07. 79
Sirle Kiviaru Ulila 02.07. 26
Hiie Viigipuu Melliste 02.07. 46
Helle-Kai Kruus Tallinn 04.07. 71
Silvi Liblik  Luke 07.07. 41

Leita Liivak Luke 07.07. 80
Kristiina Kalju Nõo 08.07. 20
Katre Kruuse Nõo 09.07. 32
Rein Soidla Meeri 09.07. 63
Julius Pau  Voika 10.07. 31
Eda Jagomann Tallinn 11.07. 38
Maia Plado  12.07. 84
Mai Maser  Puhja 16.07. 79
Tiiu Praakle Tigase 16.07. 79
Kerli Räisa Illi 18.07. 40
Teet Smidt Nõo 19.07. 27
Jaan Saal  Meeri 20.07. 80
Paul Trei  Meeri 21.07. 62
Toomas Jürimäe Nõo 22.07. 61
Jane Mägi  Nõo 22.07. 34
Eva Poom  Nõo 23.07. 76
Kalju Õllek               Külaaseme 23.07. 84
Varje Arru Rõhu 24.07. 62
Virve Erm  Nõo 25.07. 80
Tiina Otsing Luke 25.07. 56
Maarja Pennar Tallinn 28.07. 37
Ele-Mall Paulson Elva 28.07. 77
Taimi Mõrd Nõo 29.07. 76
Liidia Soidla Meeri 29.07. 62
Kalmer Prost Elva 30.07. 45
Margus Maal Nõgiaru 31.07. 48

auGust
Riita Irv              Vasalemma 01.08. 44
Jakob Laius Meeri 01.08. 84
Helmi Rähni Elva 02.08. 78
Hille Kaupmees      Külaaseme  04.08. 78
Virve Kellamäe Järiste 04.08. 82

Liilia Lambinen Nõgiaru 05.08. 84
Siiri-Liisi Kraav Tallinn 06.08. 37
Merje Lüüsi Reola 06.08. 49
Rait Kivimets Keila 07.08. 45
Eha Näkki  Luke 07.08. 78
Laurits Leedjärv Tõravere 09.08. 57
Elsa Saag  Tartu 09.08. 89
Anne Saal  Meeri 09.08. 77
Tiina Visla  Elva 09.08. 43
Ester Jääskeläinen Kuopio 12.08. 48
Lauri Ööpik Tartu 12.08. 22
Maret Lukk Rahinge 13.08. 87
Virve Brett Nõo 14.08. 90
Elvi Kokk  Nõgiaru 14.08. 83
Koidula Kütt Nõo 14.08. 78
Taime Põld Elva 14.08. 62
Tea Kivimaa Nõo 18.08. 60
Ilme Saal  Meeri 18.08. 88
Marju Saag Tallinn 19.08. 56
Eldur Henno Adavere 19.08. 89
Rasmus Rekand Tartu 20.08. 39
Annikki Aruväli      Kuressaare 22.08. 32
Jaan Pau  Voika 23.08. 76
Hilma-Marsella Uutma Tartu 23.08. 84
Moonika Mehin  24.08. 34
Piret Suur Uuta 26.08. 45
Leili Zeiger Elva 26.08. 86
Salme Valdmaa Elva 26.08. 75
Sinaida Lints Tartu 27.08. 84
Rauno Ilves  28.08. 28
Katrin Salumäe Elva 28.08. 31
Silver Soidla Meeri 30.08. 37

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, 
e-post madis.kanarbik@gmail.com

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

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


