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

RAHU JA VABADUS
Jõulujutlus Js 52:7–10 alusel
Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob
häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile: “Sinu Jumal on kuningas!”
Kuule! Su valvurid tõstavad häält, nad hõiskavad üheskoos, sest nad näevad
silmast silma Issanda kojutulekut Siionisse. Rõõmutsege, hõisake üheskoos,
Jeruusalemma varemed, sest Issand trööstib oma rahvast, lunastab Jeruusalemma! Issand paljastab oma püha käsivarre kõigi rahvaste nähes, ja kõik
maailma ääred saavad näha meie Jumala päästet.
Need sõnad ei pärine siiski mitte prohvet Jesajalt, kes elas 8. sajandil eKr,
vaid prohvetilt, keda nimetatakse Deutero-Jesajaks, „teiseks Jesajaks“, ja
viitavad Paabeli vangipõlvele 6. sajandil eKr. Kirjakoha algne kontekst saab
meile mõistetavaks, kui kujutleme babüloonlaste purustatud Jeruusalemma
linna ja templit ning võõrale maale küüditatud rahvast. Rahvas igatseb vaba- Nõo Püha Laurentsiuse kirik.
dust ja oma linna endise hiilguse taastumist. Pikisilmi oodatakse iga sõnumit, Foto: ragnar vutt
mis võib sellega seostuda. Lause „Kui armsad on mägede peal sõnumitooja
sammud“ on seega poeetiline kujund hea sõnumi toojast. Seda võib võrrelda ka „valge laeva“ kujundiga, mida meie rahvas ehk
paremini mõistab.
Nüüd aga tekib küsimus, kas see sõnumitooja on tulnud või oodatakse teda ikka veel? Ja kes teda ootavad või kelle jaoks
ta on tulnud?
Iisraeli rahva jaoks on alates Deutero-Jesajast toodud häid sõnumeid mitut puhku. Esimene võis olla Pärsia kuninga
Koorese vabastuskäsk tagasipöördumiseks Paabeli vangipõlvest Jeruusalemma ning linna ja templi ülesehitamiseks
6. sajandi lõpul eKr. Seejärel kolm juudi sõda: Makkabite ülestõus, mille tagajärjel valitses Iisraeli 164–63 eKr hasmonite
dünastia; nn Esimene juudi sõda 66–73 pKr ja Teine juudi sõda Bar Kohba juhtimisel 132–35 pKr. Kõigil neil puhkudel tuli
rahvale vabadusesõnum, kuid see vabadus osutus üürikeseks. Heaks sõnumiks juudi rahvale oli muidugi ka võimalus Iisraeli
riigi taastamiseks 1948. aastal, mis kasutati ära ja see riik toimib siiani.
Kuid usklikud juudid pole nende sõnumitega leppinud. Prohvet ütleb ju, et „Issand trööstib oma rahvast, lunastab
Jeruusalemma“, kuid seda lunastust pole nende nähes tulnud. 70. aastal eKr hävitatud Jeruusalemma tempel on ka täna
taastamata, Jeruusalemma linn ja Iisraeli riik on poliitiliselt lõhestatud. Ja „sõnumitooja armsaid samme mägedel“ oodatakse
ikka veel.
Kristlased aga teavad, et „sõnumitooja armsad sammud“ on mägede peal juba kõlanud. See sõnumitooja on muidugi
Jumala Poeg Jeesus Kristus. Tema on inimkonnale õpetanud seda, mida õigupoolest oodata tuleb: mitte Jeruusalemma linna
taastamist ja Iisraeli vabastamist rõhujatest, vaid inimkonna vabastamist patu ja surma kütkest ning Kõigeväelise Looja
Jumala heameelt inimkonna üle.
à
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Rahu ja vabadus
Algus vt lk 1

Kuid Jeesus Kristus on oma õpetuse ka teoks teinud. Selle
võtab ilusti kokku Hb 1:1–4: „Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel
viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade
lõpul meile rääkinud Poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade
pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud, kes, olles tema
kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe
sõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud Ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas ning
saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama
nime.“
On kristlastel nüüd veel midagi oodata? Jah, tarvis on oodata
Jumala pääste lõplikku teostumist aegade lõpul. Rm 8:19, 21 on
öeldud: „loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist“, sest
„ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste
kirkuse vabadusse“.
Nõnda ootab Iisrael ja ootab kristlaskond. Ent kui Iisrael ootab
pärast kaotatud lahinguid sõja lõplikku võitu, siis kristlaste jaoks
on sõda juba võidetud. Järellahingud ei muuda enam sõja käiku.
Jeesus Kristus on patu ja surma alistanud ning saatana „partisanisõda“ on läbikukkumisele määratud. Kaduvuse vastupanu
muserdab inimeste elu, kuid kui uskuda, et vaenlane on olemuslikult võidetud, siis on seda ajutist ahistust võimalik taluda. Nagu
ütleb apostel Paulus Rm 8:18: „Sest minu arvates ei vääri nüüdse
ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile
ilmutatakse.“
Mõned 1991. aastal poliitilisest ikkest vabanenud eestlased
küsivad nüüd vahetevahel: kas me sellist Eestit tahtsimegi? See
küsimus näitab, et oodatakse ikka veel „sõnumitooja armsaid samme mägede peal“. Midagi on ikka puudu, ehkki kõik 30 aastat tagasi
igatsetu on põhimõtteliselt olemas: poliitiline vabadus, demokraatlik õigusriik, turumajandus, majanduslik ja sõjaline liit vaba maa-

ilmaga. Inimesed aga ei tunne, et nende elu on piisavalt hea.
Mida siis teha? Kas jäädagi ootama uut hea sõnumi toojat? Või
hoopis „muutuda meele uuendamise teel“, nagu ütleb Paulus Rm
12:2? Jah, vaid usk Jeesusesse Kristusesse viib uskliku tõdemuseni, et pole tarvis oodata sõja lõppu, sest see on juba ammu
lõppenud. Pole tarvis oodata paremaid aegu, sest rahuaeg on juba
käes.
Just seda mõtleb prohvet, kui ta ütleb, et heade sõnumite tooja
„kuulutab rahu“. Jõulupühad on rahupühad, mil ristirahvas tähistab
rahu aastapäeva, hea sõnumi tooja tulekut juba 2000 aastat
tagasi. Ka jõuluajal tuntakse kurbust ja valu, inimesed surevad.
Kuid just siis on lihtsam sellele kaduvuse rünnakule vastu panna,
sest nende rünnakute jõuetus on just jõuluajal eriti hästi läbinähtav.
Mõne kuu pärast saab meie armas Eesti Vabariik 100-aastaseks.
Teame, et üle poole sellest ajast on Eestimaal valitsenud võõras
võim. Siiski tähistame südamerõõmu ja -rahuga oma riigi 100.
sünnipäeva. Olemuslikuks aluseks sellele rõõmule ja rahule on
2. veebruaril 1920 noore Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa
vahel sõlmitud Tartu rahuleping, millele saame kõigis ajalootuultes
ja -tormides toetuda.
Täpselt samamoodi on Jeesus Kristus toonud inimkonnale
rahu, rahu Jumalaga. Paganad küll möllavad ja rahvad mõtlevad
tühja, ilmamaa kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos
nõu
Issanda ja tema võitud mehe vastu (Ps 2:1j), kuid Jumala kehtestatud rahu inimkonnaga Jeesuse Kristuse läbi ei kõigu. Rahu
Jumalaga aga tähendab tõelist vabadust, sest seal, kus on Issanda
Vaim, on vabadus (2Kr 3:17).
Jäägu see rahu ja vabadus, jõulurahu ja jõuluvabadus meie
südamesse ka siis, kui jõuluaeg on juba läbi saanud! Väljendugu
see rahu ja vabadus meie elus, et meie elu kaudu õpiksid seda ka
need, kes veel ootavad sõja lõppu ja paremaid aegu. Ega tea, et
rahu- ja vabaduse aeg on ammugi käes.
Aamen.

„Võtke õppust, et Jumal ei vihastaks“
Tänavu 14. septembril tähistas 70. sünnipäeva teenekas eesti kunstiajaloolane ja
kultuuriloolane Kaur Alttoa. Sel puhul ilmus Eesti Kunstiakadeemia dotsendi Anneli
Randla koostatud artiklikogumik „Järelevastamine. Kaur Alttoale“ (Tallinn: Eesti
Kunstiakadeemia, 2017), milles leiduva 11 artikli autorid on olnud otseselt või kaudselt
Alttoa õpilased.
Klassikalised filoloogid Maria-Kristiina Lotman ja Kristi Viiding ning ajaloolane ja
kunstiteadlane Anu Mänd üllitasid selles kogumikus artikli „Apprehendite disciplinam...
Nõo kirikus leiduvast ladinakeelsest pealiskirjast“, milles nad lähenevad uudse
vaatenurga alt meie Nõo Püha Laurentsiuse kiriku loodenurgas trepi all asuvaile keskaegseile sillusekividele. Järgnevalt väike kokkuvõte sellest meie koguduse jaoks kind- Ainulaadse pealiskirjaga sillusekivi Nõo Püha
lasti huvipakkuvast kirjutisest.
Laurentsiuse kirikus. Foto: Markus Kasemaa
Uurimuse autorid nimetavad meie kolmest sillusekivist keskmise pealiskirja, valdavalt lühendkirjas esitatud teksti Apprehendite dis(ciplinam) N(e) Q(uando) I(rascatur) üheks Eesti kirikliku epigraafia vanimasse kihistusse
kuuluvaks ladinakeelseks pealiskirjaks. Arvatavasti asus see kiri enne kiriku lõunasissekäigu eeskoja lammutamist lõunaportaali kohal. Pealiskirja
kirjeldati esmakordselt 1862. aastal ajalehes Inland, kus oli ära märgitud ka tekstiallikas Psalm 2:12. Hiljem on tekstist kirjutatud veelgi.
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1982. aastal nimetas seda Nõo kiriku arhitektuurimälestise passis esmakordselt ka Kaur Alttoa ja tsiteeris oletust, mis paigutab
selle pealiskirja 15. sajandisse. Kui selle ajani ei olnud pealiskirja
püütud eesti keelde tõlkida, siis nüüd lisas Alttoa 1968. aasta eesti
piiblitõlke sõnastuses “Andke suud Pojale, et ta ei vihastuks ja teie ei
hukkuks oma teel”. Hilisemates kirikut mainivates trükistes korratakse Alttoa dateeringut, transkriptsiooni ja tekstiallikat uut teavet
lisamata.
Artikli autorid leiavad Nõo pealiskirja varasemais käsitlusis kolm
lünka: 1) puudub pealiskirja suhestamine Piibli tekstitraditsiooniga ja
sellest tulenevalt adekvaatne eestindus; 2) puudub paleograafia
analüüs ja kontekstualiseerimine teiste Eesti ja Läti alal leiduvate
pealiskirjade seas; 3) puudub kolmel portaalifragmendil leiduva nelja
ornamendi sümboolika analüüs ning ornamentide ja tekstikoha
seoste selgitus. Neile kolmele lüngale püüavadki artikli autorid valgust heita.
1. Ps 2:12, mille algust (1997. aasta tõlkes „Andke suud Pojale, et
ta ei vihastaks“) Nõo pealiskiri tsiteerib, on psalmi sisuline kulminatsioon ning oma algses tähenduses suunatud eelkõige mässavate
uskmatute ja usust taganejate manitsemiseks. Psalmide loomisjärgseil sajandeil on Ps 2 olnud lisaks kasutamisele Gregoriuse liturgias
ka üks produktiivsemaid kaasajastavate tõlgenduste lähtekohti
teoloogilises, poliitilises, pedagoogilises ja representatiivses valdkonnas. Näiteks Martin Luther kasutas Ps 2:12 manitsedes 1525.
aasta Saksa talupoegade sõjast osavõtjaid, viidates türklaste sissetungile Ida-Euroopasse ning sagedasti ka luterlaste ja paavstimeelsete vastuoludest kõneldes-kirjutades.
Nõo kiriku pealiskirja puhul pakub sisuliselt tihedaimat tõlgendusvõimalust Liivimaa põliselanike ristimine 13. sajandil. Sõnumi
poolest on Ps 2 igati kooskõlas teiste kaasaegsete kirjalike allikatega
Liivimaalt ja Liivimaa kohta, nt paavst Coelestinus III ristisõjabullaga
1197. aastast ja Henriku Liivimaa kroonikaga. Nõo kirikus pealiskirjaks valitud teksti muudab aga haruldaseks asjaolu, et ehkki
Maarjamaa ristisõdade apologeedid on kasutanud küll teisi Piiblist
pärit tsitaate ja kujundeid, ei leidu Eesti ega — esialgseil andmeil —
ka Läti pealiskirjade hulgas Ps 2:12. Ka Saksamaal kogutud ja
analüüsitud pealiskirjade hulgas ei ole Ps 2:12 seni ette tulnud.
Mis puutub pealiskirja adekvaatsesse eestindusse, siis piibliteadlaste hulgas on alati vaieldud Ps 2:12 heebreakeelse originaali
sõnavormide üle. Artikli autorite arvates lähtub Nõo pealiskiri
Hieronymuse 4. sajandi lõpul – 5. sajandi alguses tehtud tõlkeversioonist ja tähendab eesti keeles “võtke õppust, et ta [=Jumal] ei
vihastaks”.
2. Kõnealuse sillusekivi pealiskiri APPREHENDITE DIS(CIPLINAM)
N(E) Q(UANDO) I(RASCATUR) on majuskelkirjas, mis on raiutud
paekivi pinna sisse. Tekst on paigutatud kahe joone vahele, mis
asuvad teineteisest umbes 10 cm kaugusel. Tähtede kõrgus jääb
6–6,5 cm vahele. Sõnade ja lühendite vahed on markeeritud kolmikpunktiga. Pealiskirja tehniline teostus on väga kvaliteetne, mis annab
tunnistust kogenud kiviraidurist.
Kirjatüübilt on tegemist segakirjaga, kus esinevad nii ümara
kujuga kui ka sirge lõikega suurtähed. Eriti iseloomulikud on ümara
kujuga suletud E, suure paunaga P ning rõhutatud kaarega H ja T.
Majuskelkiri osutab sellele, et Nõo kirikus leiduv pealiskiri peab
kindlasti pärinema varasemast ajast kui seni oletatud 15. sajand.
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Ehkki 13.–14. sajandist on Eestist raidkirju säilinud küllaltki vähe, saab
paleograafilisele võrdlusmaterjalile tuginedes Nõo pealiskirja
dateerida 14. sajandisse. Siiski, kuna sarnast tüüpi pealiskirju leidus
nii sajandi alguses, keskpaigas kui ka veel kolmandal veerandil, ei ole
täpsem dateering praeguse uurimisseisu juures võimalik.
3. Lisaks pealiskirjale pakuvad huvi ka kolmel paeplokil asuvad
kaunistuselemendid. Keskmisel plokil asub otse pealiskirja all madalreljeefne kolmekihiline roosiõis, läbimõõduga umbes 37 cm. Sama
ploki allosas võib näha reljeefset seitsmeharulist tähte, mille keskel
leidub väike, seitsme õielehega roos. Vasakpoolset kiviplokki kaunistab viieleheline roos, paremat aga stiliseeritud kujund, mida võiks
nimetada päripäeva kulgevaks päikesekettaks.
Roosiõis on kristlikus ikonograafias üks kõige levinumaid ja laiema tähendusega sümboleid, mis seostub eelkõige Neitsi Maarjaga,
aga ka mõne (nais)pühakuga, samuti paradiisiga, vaikimiskohustusega, märterlusega, puhtusega jne. Seega oleneb roosiõie tõlgendus alati kontekstist. Mitmeharuline täht on samuti võrdlemisi laia
tähendusega, seostudes nii Kristuse kui ka Neitsi Maarjaga, aga ka
taevaga (taevariigiga). Kuna Nõos on seitsmeharulise tähe keskele
lisatud roos, võib see eelkõige viidata Jumalaemale. Päike on
eelkõige Kristuse, aga ka Neitsi Maarja sümbol.
Kiriku portaal kui üleminekutsoon profaanse ja sakraalse ruumi
vahel on üks tähendusrikkamaid kohti pühakojas, mistõttu selle
kaunistamiseks valitud sümbolitel pidi olema kindel tähendus. Koguni
kolmes kohas esinev roosimotiiv tundub rõhutavat Neitsi Maarja
erilist rolli. Ometi ei olnud Nõo kirik pühitsetud Jumalaemale, vaid
hoopis pühale Laurentsiusele (andmed selle kohta pärinevad küll
alles 16. sajandist). Kas Nõo kiriku lõunalöövis oli mõni võlvik kujundatud Neitsi Maarjale pühitsetud kabeliks, kus asus samanimeline
altar ja mis oli kaunistatud Jumalaema kujuga? Kuna kirjalikke
allikaid selle kohta pole, jääb see vaid oletuseks.
Lõpuks pakub huvi ka küsimus, kellele oli ladinakeelne pealiskiri
suunatud ja kuidas see toimis näiteks hiliskeskaja kontekstis, kui
ristisõjad olid juba kauge minevik. Seda lugema, tõlgendama ja
vahendama olid võimelised eelkõige vaimulikud. Seetõttu võib oletada, et portaali kohal olevat pealiskirja tõlkis ja seletas kohalikule
kogudusele kiriku preester. Kuidas ta seda tõlgendas ja millisesse
konteksti asetas, jääb paraku teadmata.
Veel üheks pealiskirja võimalikuks publikuks võib pidada palverändureid. 1586. aastal, Poola ajal on Nõo Püha Laurentsiuse kirikut
nimetatud vanaks palverännukirikuks. Selline sõnastus annab alust
oletuseks, et palverännu traditsioon ulatus tagasi keskaega. Poolaaegsetest allikatest selgub ühtlasi, et palverongkäikude kombe
Nõosse taastas Neitsi Maarja kongregatsioon, mis asutati Tartus
1585/1588. aastal. Hüpoteesi Nõo keskaegse kiriku funktsioonist
palverännukirikuna on esitanud ka Kaur Alttoa. Ehkki Liivimaale
saabunud palverändurite geograafilise, etnilise, sotsiaalse, soolise
ja haridusliku tausta kohta on andmeid äärmiselt napilt, ei saa välistada, et nende hulgas oli ka ladina keele oskajaid, kellele portaali
kohal kõrguv pealiskiri ning kristlikud sümbolid andsid võimaluse
nende üle põhjalikumalt mediteerida ja oma kaaslastega diskuteerida.

Artiklist tegi kokkuvõtte koguduse õpetaja Mart Jaanson
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Kroonika
w 31. augustil külastas õp Mart Jaansonit ja tema teenitavat
Nõo kihelkonda EELK peapiiskop Urmas Viilma. Päev algas kiriku
käärkambris, kus peapiiskopi ja õpetaja vahel toimus pikem vestlus. Sellega liitusid hiljem koguduse juhatuse esimees Madis
Kanarbik ja Nõo vallavanem Rain Sangernebo. Koos siirduti Nõo
koolide juurde, kus neid tutvustasid direktorid Jaanus Järveoja ja
Rein Uusmaa. Nõo muusikakooli direktor Ailen Soe näitas auväärt
külalisele ka oma kooli. Seejärel siirduti Meeri seltsimaja juurde,
kus peapiiskop istutas seltsimaja juhatuse liikme Anneli Saaroja ja
naisringi Elurõõm juhtimisel majaesisele muruplatsile reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamiseks õunapuu. Seltsimaja saalis
õmbles peapiiskop nööbipuu-seinavaibale ka sümboolse nööbi.
Peapiiskopi külaskäik lõppes samas ühise lõunasöögiga, mille olid
ette valmistanud seltsimaja perenaised.
w 5. septembril paigaldasid meie koguduse juhatuse esimees
ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu nõunik Madis Kanarbik koos
fotograaf Õie Pakiga kiriku pikihoone seintele põhjala saarte teemalise ränd-fotonäituse. Päev varem olid Madis Kanarbik koos õp
Mart Jaansoniga näituse Karksi-Nuia kultuurimajast kohale toonud.
w 10. septembri peajumalateenistusel võeti vanavanemate
päeva puhul eestpalvesse vanem põlvkond ja meie armsad vanavanemad.
w 12. septembril toimus Luke raamatukogus meie koguduse
piibliringihooaja esimene tund. Septembri jooksul läksid üksteise
järel käima ka meie koguduse teised piibliringid Nõo hooldekodus,
Meeril, Külaasemel ja Nõgiarus. 20. septembril leidis Pangodi kalarestoranis aset ka Nõo kihelkonna piibliringihooaja pidulik avamine.
Soovime kõigile piibliringidele uueks hooajaks rohket Jumala
õnnistust ja head osadust!
w 17. septembri peajumalateenistusel teenis kogudusele hästi
tuttav õpetaja Diina Tuulik. Sel sügisel on ta koguduse õpetaja
Marti asendanud paaril korral hiljemgi.
w 19. septembril paigaldas Põlvamaa firma OÜ Stirnum meie
kiriku kooriruumi uue bulderahju koos korstnaga. Vana ahi ja korsten olid auga oma tööd teinud 16 aastat järjest ja siirdusid vanaduspuhkusele.
w 19. septembril andis Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf
Stockholmi kuningalossis toimunud tseremoonial meie koguduse
juhatuse esimehele ja Rootsi aukonsulile Tartus Madis Kanarbikule
üle Põhjatähe ordeni esimese klassi rüütli aumärgi. Oleme oma
tubli esimehe üle väga uhked!
w 22. septembril külastas meie kirikut Muinsuskaitseameti
Tartumaa vaneminspektor Inga Raudvassar. Ta andis hea hinnangu
vastsele bulderahjule ning jäi rahule ka meie kiriku restaureerimiseks senitehtud ja planeeritavate töödega. Külalise võttis vastu
õp Jaanson.
w 30. septembril külastas meie kogudust EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse esindus Tallinnast: Titta Hämäläinen, Triin Salmu,
Helina Voogne ja Anders Arseth. Üheskoos peeti Piibliõpetuse

Peapiiskop Urmas Viilma koos vastuvõtjatega pärast õunapuu
istutamist Meeri seltsimaja juures. Foto: Margus Suurväli

Rootsi aukonsul Tartus Madis Kanarbik koos Rootsi kuningaga.
Foto: Clas Göran Carlsson
päeva, milleks võimaldas lahkelt Nõo päevakeskuse ruume selle
perenaine Krista Kvarnström. Koguduse poolt osales üritusel
14 inimest, nii täiskasvanuid kui lapsi. Lisaks muudele ettevõtmistele pidas piiblitunni ka õp Mart Jaanson, laule saatis meie koguduse organist Katre Kruuse.
w 1. oktoobri peajumalateenistusel oli üheks teemaks rahvusvaheline muusikapäev, mille raames saatis jumalateenistust orelikunstnik Toomas Trass. Hr Trass andis lühikese kontserdi ka
pärast jumalateenistust. Kohalviibijad said osa eesti ühe loovama
ja virtuossema mängulaadiga organisti kunstist ning Meie Walckerorel, mis tegelikult vajab ju remonti, kõlas meistri käe all imeliselt!
w 4. oktoobril külastasid kirikut Nõo Reaalgümnaasiumi
11c klassi õpilased koos oma õpetaja ja meie koguduse liikme Ruth
Maaliga. 13. oktoobril tegid sama ülejäänud 11. klasside õpilased,
seekord koos religiooniõpetuse valikkursuse läbiviija õpetaja Ege
Lepaga. Külalistele tutvustas ristiusku, meie kirikut ja kogudust
õp Jaanson.
w 6.–9. oktoobril viibis Nõo kiriku meesansambel Rootsis.
Stockholmi eesti koguduse 75. aastapäeva puhul lauldi Stockholmi
Seenioride Kodus, Eesti majas ja peajumalateenistusel Jakobi
kirikus. Meesansamblit võõrustas kohaliku eesti koguduse õpetaja
dr Tiit Pädam.
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w 18. oktoobril toimus Meeri seltsimajas kaksiküritus: laulutunni viis tavapäraselt läbi õp Jaanson, reformatsiooni 500. aastapäeva ja dr Martin Lutheri teemalise piiblitunniga jätkas aga meie
hea koguduseliige Taime Põld.
w 19. oktoobril külastasid kirikut Kammeri kooli õpilased koos
õpetajatega, kelle hulgas olid meie kogudusele varasemast tuttav
Inge Lahtmets ja meie koguduse liige Maire Ulst. Külalised võttis
vastu õp Jaanson.
w 20.–22. oktoobril reisis Nõo kiriku meesansambel Vormsi
saarele, kus peeti laululaagrit ja esineti kohalikus Püha Olavi kirikus. Mehi võõrustas EELK Vormsi kogudus koos õpetaja Ants
Rajandoga.
w 28. oktoobri keskpäeval kogunes meie kirikusse üle 50 inimese, et üheskoos rõõmu tunda meie koguduse legendaarse
õpetaja Martin Lipu (1854–1923) elumälestuste teise osa ilmumise
üle.
Eesti Rahvusarhiivis paikneva käsikirja, milles õp Lipp kirjeldab
meie maa ja rahva jaoks murrangulist ajavahemikku 1910–1922,
vormisid raamatuks meie koguduse liikmed Mare ja Madis Kanarbik.
Koguduse väljaantud raamatut toimetas olulisel määral ka Tartu
Ülikooli ajaloodotsent Ago Pajur, selle kujundas Ivi Piibeleht.
Esitlusel kõnelesid lisaks eelnimetatuile ka õp Mart Jaanson, riigiarhivaar Priit Pirsko, ajakirja Akadeemia peatoimetaja ja Eesti
Vabariik 100 juhtrühma esimees Toomas Kiho, Eesti Lipu Seltsi
esimees Jüri Trei ja Eesti Genealoogia Seltsi Tartu osakonna esimees Mall Pendin.
Esitlusel laulis Nõo kiriku meesansambel, palvuse pidas õp
Jaanson. Lõpuks söödi Mare Kanarbiku valmistatud hernesuppi ja
Anne-Ly Juhkami koogikojas meisterdatud päevakohase pildiga
torti, mis mõlemad olid ülimaitsvad! Tuleb tänada Jumalat, et neli
aastat kestnud töö õp Martin Lipu käsikirjaga jõudis õnneliku
lõpuni ja nüüd on kõik õp Lipu mälestused kaante vahel!
w 31. oktoobril tähistas märgatav osa kristlikust maailmast
reformatsiooni 500. aastapäeva. Meie koguduse õpetaja ja Valga
praostkonna praost Mart Jaanson osales keskpäeval Tartu Peetri
kirikus alanud Lõuna-Eesti luterlike koguduste ühisel jumalateenistusel. Teenistusest võttis osa ka teisi meie koguduse liikmeid.
Õhtul toimus usupuhastuspüha jumalateenistus ka meie kirikus.
Jutlustas õp Jaanson, laulis meie koguduse segakoor Ragne Meieri
juhatusel ja orelit mängis meie koguduse staažikam kirikumuusik
Agnes Laasimer.
w 4. novembril laulis Nõo kiriku meesansambel Helmes sealse
kiriku 170. aastapäeva jumalateenistusel. Ansamblile oli kutse
saatnud sealne õpetaja Arvo Lasting.
w 10. novembril pani õp Jaanson koos nõukogu liikme Ingmar
Laasimeriga kiriku pikihoone all- ja rõdukorrusele üles norra
fotograafi Anne Helene Gjelstadi Kihnu-ainelise fotonäituse “Suur
süda — tugevad käed”.
w 11. novembril tähistas Nõo muusikakool oma 45. aastapäeva.
Esimest korda toimus kooli aastapäeva tähistamine Nõo muusikakooli uues majas. Meie koguduse nimel tervitas meie head koostööpartnerit õp Mart Jaanson.
w 12. novembri isadepäeva jumalateenistusel said leeriõnnis-
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Õp Martin Lipu elumälestused on kaante vahel!
Foto: Ivi Piibeleht

Sügisesed leerilapsed pärast leeriõnnistamist.
Foto: Madis Kanarbik
tuse kolm uut noort koguduseliiget. Võidelge head usuvõitlust,
kallid Karin, Karl ja Keivo!
w 13. novembril külastasid meie kirikut Tartu Kõrgema Kunstikooli õpilased ja õppejõud, et pidada plaani meie kiriku interjööri
lääneseinas asuvate trepialuste paremaks kasutuselevõtuks.
Sellekohase ettepaneku esitas kunstikooli liikmeskonnale meie
koguduse juhatus. Külalised võttis vastu õp Jaanson.
w 13. novembri õhtul Nõo muusikakoolis toimunud kooriproovi
viis Ragne Meieri asemel läbi meie koguduse varasem koorijuht ja
organist, nüüdne segakoori sopran Kärri Toomeos-Orglaan. à
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Kroonika
Algus vt lk 4

w 17. novembril võttis Nõo kiriku meesansambel ette reisi Riia
eeslinna Mežaparksi, mille kirikus anti tunniajane kontsert. Ühtlasi
tutvuti selle väikse kiriku toreda ja aktiivse kogudusega ning uuendati tutvust k.a juunis Kirikute Ööl meie kirikut külastanud Läti
Kirikute Öö korraldaja Jurģis Klotiņšiga.
w 22. novembril pidas õp Mart Jaanson armulauaga palvuse
Meeri seltsimajas.
w 26. novembri peajumalateenistusel mõeldi Kristuse taastuleku ja viimse kohtupäeva peale — tähistati kirikuaasta lõppu ja
surnutepüha. Mälestati igavikuteele läinuid. Jutlustas õp Mart
Jaanson, laulis koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel. Pärast Nõo kiriku meesansambel sõbralikus toiduosaduses koos
jumalateenistust joodi üheskoos kirikukohvi.
Mežaparksi koguduse liikmetega. Foto: Madis Kanarbik

Ristitud
Kaisa Vakk

18.11.17 Nõo Püha Laurentsiuse kirik

EELK Nõo kogudusest
EELK Tartu Pauluse
kogudusse lahkunud
Elle Agarmaa
Peeter Agarmaa

Teated
 Kuni 2017. aasta lõpuni saab kirikusaalis ja -rõdul
vaadata norra fotograafi Anne Helene Gjelstadi Kihnu-ainelist
fotonäitust “Suur süda — tugevad käed”. Kirikusse pääseb
näitust vaatama kolmapäeviti ja reedeti kell 9.30–11.30,
pühapäeviti kell 10.00–12.30 ning kokkuleppel koguduse
õpetajaga.

Leeritatud N

õo Püha Laurentsiuse kirikus

12.11.17

Keivo Kõiv
Karin Sakk
Karl Vakk

Maetud
Arnold Loos		
Lembit Laks		
Helju Mikkel		
Valter Jõgi		

03.09.17		
05.09.17		
18.10.17		
02.12.17		

Elva kalmistu
Rõngu kalmistu
Nõo kalmistu
Nõo kalmistu

annetusi ja toetusi kogunenud 7 083,03 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 16,70 eurot. Jääk
on 3 075,15 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!

 Koguduse jõulupidu toimub sel aastal neljapäeval,
28. detsembril algusega kell 18.00 Luke külakeskuses.
Peole on palutud kõik koguduseliikmed, aga ka teised Luke
 Liikmeannetust 2017. aasta eest saab teha nii sularahas
küla elanikud! Nagu ikka, võib igaüks peolauale tuua midagi koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülemeelepärast.
kandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas,
saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus
 Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogu- EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba.
mise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone
PALUME KÕIGIL KOGUDUSELIIKMEIL TEHA OMA
restaureerimise toetuseks. Seisuga 31. august 2017 on LIIKMEANNETUS HILJEMALT 31. DETSEMBRIKS 2017!
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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, 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).
dETSEMBER 2017
R, 1. kl 16.00
P, 3. kl 11.00
T, 5. kl 15.30
R, 8. kl 19.00

Pühapäevakoolitund Nõo päevakeskuses (Tartu tn 20, Nõo), õpetaja Imbi Tanilsoo
I advendi jumalateenistus. Armulaud. Laulab Kambja laulukoor Läte
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Viiulikunstnik ja -pedagoog Kristel Eeroja-Põldoja ning Nõo kiriku meesansambli ühine advendikontsert
Meeri seltsimajas
EELK Valga praostkonna advendilaulmine “Jõulurõõmu ootuses” Karula kirikus Lüllemäel
II advendi jumalateenistus. Armulaud
II advendi kontsertjumalateenistus Rannu kirikus. Jutlustab praost Mart Jaanson ja laulab Nõo koguduse
segakoor Ragne Meieri juhatusel
Piiblitund Luke raamatukogus
III advendi jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Armulauaga jumalateenistus Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
IV advendi jumalateenistus. Armulaud. Laulab sopran Katre Kruuse
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus. Laulavad koguduse segakoor ja laululapsed
I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab Nõo kiriku meesansambel
Armulauaga jõulupalvus Nõo hooldekodus. Laulab Nõo kiriku meesansambel
II jõulupüha jumalateenistus
Nõo koguduse ja Luke küla jõulupidu Luke külakeskuses
Jumalateenistus. Armulaud
Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud

L, 9. kl 16.00
P, 10. kl 11.00
P, 10. kl 14.00
T, 12. kl 16.00
P, 17. kl 11.00
K, 20. kl 12.00
R, 22. kl 12.00
R, 22. kl 19.30
P, 24. kl 11.00
P, 24. kl 16.00
E, 25. kl 11.00
E, 25. kl 14.00
T, 26. kl 11.00
N, 28. kl 18.00
P, 31. kl 11.00
P, 31. kl 18.00

JAANUAR 2018

E, 1. kl 11.00
L, 6. kl 11.00
P, 7. kl 11.00
P, 14. kl 11.00
P, 21. kl 11.00
P, 28. kl 11.00

VEEBRUAR 2018

Uusaasta jumalateenistus. Armulaud
Kolmekuningapäeva jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus

P, 4. kl 11.00
P, 11. kl 11.00
K, 14. kl 18.00
P, 18. kl 11.00
L, 24. kl 12.00
P, 25. kl 11.00

Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus. Armulaud
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva jumalateenistus
Jumalateenistus

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG
kiriku käärkambris
KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kell 9.30–11.30
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Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!

Sünnipäevad
DETSEMBER 2017
Risto Räisa	Uderna 01.12.
Anneli Laanemets Tartu 02.12.
Ellen Jüri		
Lepiku 03.12.
Raimond Soidla Elva
03.12.
Ruth Maal		
Nõgiaru 07.12.
Kretel Tamm
Nõo
07.12.
Hedvig-Irlanda Vokka Tartu 08.12
Kadi Laan		
Elva
09.12.
Lembit Räisa
Luke
10.12.
Niina Kamenik
Nõgiaru 12.12.
Helmi Kamenjuk Puiatu 12.12.
Tarmo Otsing
Luke
13.12
Õnne Reile
Puhja 13.12
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.
Hele Reile		
Puhja 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 Smidt
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
43
44
84
69
42
42
88
46
76
91
92
32
53
43
56
60
82
29
76
75
56
58
94
75
33
73
87
73
59
40
41
28
43
74
31
91

Nõo

31.12.

JAANUAR 2018
Palumäe 01.01.
Vaike Arik
Riina Luik		
Nõo
02.01.
Saima Tiirmaa-Oras Voika 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.
Anita Prüüs	Ulila
31.01.

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
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69
41
60
30
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49
58
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45
84
25
50
70
42
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68
43
66
48

VEEBRUAR 2018
Andres Mutso
Tartu 01.02.
Marek Toom
Vahessaare 01.02.
Ave Sugul		
Elva
02.02.
Evi Toomits
Nõo
02.02.
Reino Meensalu Tartu 03.02.
Valentina Kallas Luke
04.02.
Salme Ainso
Nõo
05.02.
Sirje Kangro
Helsinki 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.
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.
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 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; Katre Kruuse, tel 5560 6678

Rahutegija EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom
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