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

MILLEKS ELADA?
Sest minule on elamine Kristus.
(Fl 1:21)
Russell Conwelli raamatus „Teemandi-aakrid“ (Acres of Diamonds) kirjutatakse farmer El Hafedist, kes oli õnnelik oma kodu ja perekonnaga.
Ühel päeval möödub tema talust preester. Nende jutuajamine kaldus teemantidele. Preester rääkis farmerile nende väärtusest, üteldes: „Kui sa kunagi
leiad pöidlaotsa suuruse teemandi, võid sellega osta kõik naabruses olevad
farmid. Kui leiad neid aga peotäie, võid osta kogu maakonna.“
„Kust võin ma neid saada ja leida?“ küsis farmer. „Mägede ja jõgede juurest,“ vastas preester.
El Hafed müüs talu, jättis oma perekonna sõprade hooleks ja läks otsima
väärtuslikke juveele. Ta otsis neid ligidal ja kaugel, kuid ei leidnud ühtegi teemanti. Ta raha oli otsas. Kui ta seisis Barcelona lahe ääres, meelitasid teda
merelained. Ta viskus nendesse, et mitte kunagi enam tõusta.
Kuid ühel päeval, kui El Hafedi farmi ostja jootis oja ääres oma kaameleid,
Õpetaja Uno Plank (1902–2001). Foto raamatust
nägi
ta kiviklibustikus säravat valguskiirt. Ta võttis kivi, viis tuppa ning unustas
„Elu pärast elu“
selle.
Peagi sattus sama preester farmi. Ta silmas säravat kivi. Vaadeldes seda
lähemalt, küsis preester mehelt, kust ta sai selle teemandi. „See ei ole teemant,“ vastas farmer. „On küll,“ vastas preester.
Läinud oja äärde, leidsid nad palju teisi teemante.
See on ajalooliselt tõesti sündinud. Sellest El Hafedi ojakesest ja farmist sai maailma suurim teemandikaevandus.
Kui sarnased oleme sellele farmerile, kes rühkis ehitada oma elu teda ümbritsevas tolmus ja kiviklibustikus! Suured väärtused
lamasid otse ta jalgade ees, kuid ta ei näinud ega mõistnud neid hinnata.
Meiegi elu suurimad väärtused on meie endi vaimsete ja usuliste võimete avastamata teemandikaevandused. Elame nende sees,
nende ümber, märkamata nende väärtust, tähtsust ja ilu. Liiga palju on materiaalset kiviklibu ja prahti meie elu ümber. Veereme tummalt
ja ükskõikselt edasi, kaetud nii väliselt kui sisemiselt aja tolmu ja prahiga. Kuigi oleme ristitud Kristuse nimesse, peegeldab meie elu
äärmiselt vähe meie usku. Meie elu ei erine millegagi mittekristlase omast.
Ühel kirikukonverentsil oli juhataja laual lipp, millel oli küsimus: „Milleks elada?“
Tõesti, milleks elame meie, kristlased? Mida tähendab meile elu? Apostel Paulus ütleb: „Sest mulle on elamine Kristus.“ Teiste sõnadega: minule tähendab elamine Kristust.
Meie läheneme kirikuaasta lõpule. Viimaste pühapäevade evangeeliumid ja epistlid kirikuaastas räägivad meile sügavtõsiselt viimsest lõikusest, juhtides meie meeled ja mõtted küsimusele: milleks elada? Eriti viimne pühapäev kirikuaastas, see on surnutepüha, seab
meie ette elu ja surma tee, küsib meilt igalt ühelt: milleks elame?
Keegi kirikusse mittekuuluv kaasmaalane oli tulnud jumalateenistusele. Küsimuse peale, kas ta jäi rahule jumalateenistusega, väljendasid ta silmad pettumust ja isegi pahameelt.
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Milleks elada?
Algus vt lk 1
Mu jutluse aluseks oli tollel jumalateenistusel tänase pühapäeva kirjasõna. Arvan, et ma tundsin selle kaasmaalase vastu
sama kaastunnet, mida Jeesus tundis noore ülema vastu, kui ta
tuletas talle meelde Jumala käskusid.
Sellel noorel ülemal oli ausat otsekohesust, vaimuandeid ja
usulist vagadust. Kuid ta isiklik kuningriik oli lõppeks talle siiski
tähtsam kui Jeesuse kuningriik. Ta tahtis ja igatses igavest elu,
tahtis taevast. Otsis selleks üles Jeesuse, et temalt kuulda ja
saada juhiseid, kuidas neid leida.
Kuid Jeesuse tee oli talle liiga raske. Ta auahnus ja isiklikud
ambitsioonid hoidsid tema hinge liiga tugevasti kinni. Ja nii ta
pöördus murelikult ära ega saanud järgida Jeesust.
Kirikusse mittekuuluv kaasmaalane, kes tuli jumalateenistusele, tundis arvatavasti samuti kui too au ja kuulsuse poole
rühkiv rikas noormees. Ta tuli kindlasti tõsise igatsusega ja
huviga otsima kirikust midagi.
Kuid Issand ootab ja nõuab meilt rohkemat kui paljast huvi
näitamist. Inimene peab olema valmis loobuma Kristuse hääks
kõigest muust, võtma enesele Issanda risti ja järgima teda.
See juhuslik jumalateenistusest osavõtja ei olnud valmis
Jeesuse risti enesele võtma ega teda järgima. Ta ei tahtnudki
Lunastajat. Kõik, mida ta vajas ja otsis, oli ainult veidikene usulist
inspiratsiooni, meeleliigutust. Ta sai korraldada oma elu ka ise,
ilma Lunastajata.
Maailm on väga sageli pettunud Jeesusest. Tema sõnad on
liiga järeleandmatud, müstilised, isegi sallimatud. Ta hiilgus ja au
on varjatud neile, kes lõbutsevad selle maailma kiviklibu ja tühisuse laadal.
Kristus on liiga kitsarinnaline selle maailma tarkadele. Liiga
müstiline neile, kellede elu on ainult kompamine, maitsmine ja
haistmine. Tema kuningriik on liiga illusoorne selle maailma kuningriigi ehitajatele. Rikkus ja jõud varjavad rikaste ja vägevate
silmade eest Jeesuse kuningriigi võtmeid.
Kuigi miljonid pöörduvad temast tagasi oma mudaonnidesse
või elevandiluust lossidesse, on Jeesus siiski valgus taevast,
igavese elu allikas ja sõber, kes on lähem meile, kui me oma
vend.
Ainult Jeesus võib tuua hingele taeva valgust, võib selle uueks
luua ja anda sisu ning mõtet elule.
Kui võtame Jeesuse maailmast ära, ei ole maailmal mingit
lootust, valgust, tarkust ega ka kindlust. Jääb vaid pimedus, tühjus ja meeleheide. Nõrgemad on siis pääsmatult tugevate hävitada
ning tugevad hävivad nende endi äraandlikkuses ja ülekohtus.
Kuid meil on Jeesus Kristus. Tema peab maailma ülal, tema
käsu peale algab ja lõpeb aeg. Need, kes reageerivad tema
kutsele, neile ta avaldab ja ilmutab oma lunastuse jõudu, jõudu,
mis ulatub hinge, mis hävitab õeluse kantsid ja patu allikad meie
hingest ning muudab selle usu ja igavese õndsa lootuse kantsiks.
Apostel Paulus nägi ja tundis seda lunastuse jõudu ja selle

jagajat. Oma epistlis roomlastele hüüab ta hing: „Sest ma olen
veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägivald, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu
loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses
Jeesuses, meie Issandas“ (Rm 8:38–39).
Meie, eestlased, omame üldiselt äravesistatud kristlust. See
on loonud enamikust meist selgrootu kristlase, kes ei ole valmis
seisma ja kostma oma usu eest. Me peame olema jõulised, tugevad ja agressiivsed kristlased, kes elavad Kristust seitse päeva
nädalas. Kes on valmis oma usu eest ka surema, kui seda on
tarvis. Vajame kristlast, kes on kõlbeline, aus, heasoovlik, julge ja
tugev ning andunud Kristuse järgija.
Tõesti, kui inimene tunnistab oma usu ja eluga Jeesust
Kristust, siis on temas olemas jõud, mis mitte ainult ei tee uueks
ta hinge, vaid päästab selle ära ka surmast.
See ongi, milleks meie, kristlased, elame. Peaksime vähemalt
elama!
Seepärast võime ka kindlalt ühineda apostel Pauluse tunnistusega: „Sest mulle on elamine Kristus.“
Mitte nõnda, nagu oleme elanud minevikus, vaid me peame
igatsema teda kõigest südamest.
Mina ei tea, kui palju meist keegi on seda teed seni käinud.
Kuid ühte on meile kõigile tarvis: et meie mitte homme, vaid juba
täna, just nüüd, valime Kristuse oma elu teeks, mõtteks ja
sisuks.

Eeltoodud jutlus pärineb õp Uno Planki jutlusekogust „Elu
pärast elu“ (Baltimore, Maryland 1982, lk 148–151). Uno Aleksander
Andreas Plank (aastani 1936 Blank) sündis 22. juunil 1902 Rõngu
kihelkonnas ja õppis Tartu Reaalkoolis. 1919–1920 osales ta
Vabadussõjas ja pälvis Vabadusristi (II/3). 1922–1923 õppis
õp Plank Tartu Ülikoolis matemaatikat ja 1923–1937 (vaheaegadega) usuteadust. 1935 kirjutas ta Tartu Ülikooli usuteaduskonnas
diplomitöö „Nõo kihelkonna ajalugu“, millest katkend on avaldatud
ka Rahutegija 2007. aasta juulinumbris (nr 3). Ülikooliõpingute
ajal töötas õp Plank Tartu linnavalitsuses. E.E.L.K. õpetaja prooviaasta tegi õp Plank läbi Kambja koguduses ja õpetajaks ordineeriti ta 5. juunil 1938. Õp Plank töötas 1938–1939 vikaarõpetajana
Suure-Jaani ja Jõhvi kogudustes ning oli 1939–1944 Vastseliina
Katariina koguduse õpetaja. 1944 lahkus õp Plank Saksamaale,
1950 asus elama USA-sse. 1951–1952 töötas ta Ameerika Calhani
evangeelse luterliku koguduse õpetajana, 1953–1971 E.E.L.K.
Baltimore’i ja Washingtoni Markuse koguduste õpetajana. Õp Uno
Plank on Eesti Üliõpilaste Seltsi auvilistlane ja talle kui Vabadussõja
veteranile on omistatud Kotkaristi III klassi sõjaline teenetemärk
(2001). Õp Plank suri 21. aprillil 2001 Rockville’is, Marylandis.
Tutvustuse pani internetiallikate abil kokku
koguduse õpetaja Mart Jaanson
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w 3. juuni peajumalateenistusel teenis meie kirikus jälle kord
õp Diina Tuulik. Tema asendas koguduse õpetaja Mart Jaansonit ka
8. juuli peajumalateenistusel. 19. augustil teenis meie kirikus aga
EELK Valga praostkonna vikaarõpetaja Maarja Sokk.
w 3. juuni pärastlõunal kogunesid meie koguduse segakoori
liikmed meie armastatud koorijuhi Ragne Meieri Vissi-koju, et
üheskoos tähistada koorihooaja lõppemist. Suur tänu Ragnele ja
meie segakoorile ustava ja heatasemelise esinemise eest kogu
hooaja vältel!
w 6. juunil tähistas Nõo kogudus juba viiendat aastat järjest
koos Nõo koolide, vallavalituse töötajate ja Nõo kihelkonna rahvaga
Eesti lipu sünnipäeva, sedapuhku arvult 134. Nagu ikka liikusid
meeleolukad rongkäigud vallamaja ja koolide juurest kirikuaeda,
kus need võttis lauluga vastu Nõo kiriku meesansambel. Koosviibijaid tervitasid õp Mart Jaanson, Nõo vallavolikogu esimees Krista
Kvarnström, Nõo Reaalgümnaasiumi direktor Jaanus Järveoja,
EELK Otepää koguduse diakon Marko Tiirmaa ning (esimest korda
ürituse ajaloos!) õpilaste esindaja. Seejärel siirduti kirikusse, kus
Nõo kiriku meesansambel laulis veel mõned laulud ning päevakohase kõne pidas laulja ja helilooja Tõnis Mägi. Ilm oli ilus ja tunne
südames ülev. Tänu olgu Jumalale meie rahva ja riigi eest!
w 9. juuni hommikul kogunes tosinkond koguduseliiget kirikusse koristustalguile. Paari tunniga pühiti ja pesti kirikusaalist
välja talvine tolm ja lasti sisse kevadsuvine õhk. Suur tänu kõigile
talgulistele!
w 10. juuni peajumalateenistusel said õp Jaansoni käe all
leeriõnnistuse kaks leerilast, kelle kaaslased olid selle talituse läbi
teinud juba 27. mail. Palju õnne ja Jumala õnnistust õdedele AnnaPaulina ja Emma Huttunenile!
w 13. juunil toimus piiblitunnihooaega lõpetav armulauaga
jumalateenistus Meeri seltsimajas. Samasugune jumalateenistus
toimus 15. juunil ka Külaaseme külas. Juunis lõppesid piiblitunnid
kõigis piibliringides, välja arvatud Nõo hooldekodus, kus õp
Jaanson käis Jumala sõna lugemas ka juulis ja augustis. Suvekuudel
kestsid kirikus edasi ka Taizé-palvused. Ka Meeri seltsimaja naisansambel Elurõõm kogunes juulis-augustis proovideks, et harjutada laule 12. augustil toimuvaks Hans Wühneri päevaks. Proove
tehti nii Meeri seltsimajas kui ka kirikus.
w 14. juunil kell 12.45 helistas meie kirikumees Toivo Saal kirikukella 1941. aastal küüditatute mälestuseks.
w 17. juuni peajumalateenistusel õnnitleti meie koguduse nõukogu liiget Jaan Aruvälja, kellel 15. juunil oli täitunud 60. eluaasta.
Suur tänu Sulle, Jaan, ustava teenimise eest ja palju õnnistatud
aastaid!
w 19. juunist 18. augustini osales meie kogudus sel aastal
„Teeliste kirikute“ projektis, hoides teisipäevast laupäevani kirikuuksi lahti. Südamlik tänu kõigile kirikuvalvajaile! Ehk kogesid
meie keskaegse kiriku külastajad midagi erilist, mis toob neid
kunagi tagasi Nõkku või, veelgi parem, juhatab Jumala juurde!
w 22. juunil võtsid Tartu restoranis La Dolce Vita koos

Tõnis Mägi meie kirikus kõnelemas. Foto: kai toom

õp Jaansoniga poolaasta kokku meie koguduse organistid Agnes
Laasimer, Margit Keeman, Katre Kruuse ja Ragne Meier. Nelja
peale on mängitud kõigil jumalateenistustel ja talitustel. Suur tänu
suure töö eest!
w Võidupühal 23. juunil tõi Kaitseliidu Elva malev kirikusse
Vabadussõjas langenute mälestustahvli juurde pärja ja läitis nende
kõrval küünlad. Palvesõnad ütles õp Jaanson.
w Sel aastal sattus jaanipäev, 24. juuni pühapäevale ja selle
päeva peajumalateenistusel mõeldi Ristija Johannese kuulutusele:
parandage meelt, sest taevariik on lähedal! Jumalateenistust kaunistas Kalju Õlleku soololaul.
w Tartu Ülikooli ajakirja Universitas Tartuensis 2018. aasta
juuninumbrist (nr 6) on lugeda, et teiste hulgas on Tartu Ülikooli
väikese medali ja tänukirja pälvinud meie koguduse juhatuse esimees, Rootsi Suursaatkonna aukonsul Tartus ja Lõuna-Eestis,
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esinduse Tartu filiaali juhataja
Madis Kanarbik. Palju õnne ja Jumala õnnistust Sulle, Madis, selle
suure tunnustuse eest!
w 1. juulil peeti Nõo kalmistul iga-aastast surnuaiapüha.
Jahedavõitu, siiski õnneks sademeteta ilm ei näinud inimesi
heidutavat ning koos õp Jaansoni ja Tartu vaskpillikvartetiga
kogeti head jumalateenistuslikku osadust. Muuhugas mälestati
kõiki neid, kes on igavikku läinud alates 2017. aasta surnuaiapühast. Surnuaiapühaks olid ilusti korda tehtud ka meie koguduse
tuntud õpetajate Martin Lipu ja Aleksander Kruusi ning kunagise
kiriku eestseisja Hans Wühneri perekonna hauad. Suur tänu selle
eest Anne-Ly Juhkamile, Siret Kiisile, Anne ja Jaan Saalile, Malle
Roometile ning Jaan Tohule!
w 1. juulil toimus EELK Valga koguduse pastoraadis Lai tn 5a
EELK Valga praostkonna noorsootöötegijate koosolek. Arutati
suvise noortelaagri üksikasju. Nõo kogudusest osalesid koosolekul
peale koguduse õpetaja Marju Liblik ja Imbi Tanilsoo.
w 5.–8. juulini toimus Palamusel üle-eestiline kristlik noortefestival JäPe. Meie kogudust esindasid noortejuht Imbi Tanilsoo ja
noor kristlane Elina Liblik. Transpordiga aitasid kaasa ka meie
koguduse nõukogu liige Ingmar Laasimer ja õp Jaanson.
à
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Algus vt lk 3
w 15. juuli peajumalateenistuseks oli välja kuulutatud leeri
mälestuspäev. Õnnistuse said 14 inimest, kellest ühel täitus
leeriõnnistamisest tänavu 65 aastat, ühel 62 aastat, kolmel 60
aastat, kahel 25 aastat, kahel 20 aastat ja viiel 10 aastat. Tänagem
Jumalat kõigi nende eest!
w 17.–19. juulil toimus RMK Soontaga telkimisalal juba 21. korda
EELK Valga praostkonna noortelaager. Jumal kinkis sel aastal
laagriks imelise ilma ja laagrilised tundisid Jumala hoidmist.
Meie kogudust esindasid selles laagris 6 noort ja 8 täiskasvanut,
teiste hulgas laagri peakokk Marju Liblik ja laagriülem õp Mart
Jaanson.
w 22. juuli peajumalateenistusel õnnitleti 85. sünnipäeva puhul
meie koguduse ustavat liiget ja Külaaseme piibliringi asutajatlahtihoidjat Kalju Õllekut. Ole hoitud ja õnnistatud, armas Kalju!
w 23.–24. juulil võttis meie kogudus ette bussiekskursiooni
EELK Tartu praostkonna põhjapoolsetesse kogudustese. Külastati
Kursi, Äksi, Maarja-Magdaleena, Palamuse, Jõgeva, Laiuse, Torma,
Avinurme, Lohusuu, Mustvee, Kodavere, Alatskivi ja Vara kirikuid.
Esimesel ekskursioonipäeval peeti südamlik palvus koos Nõo koguduse eestpalvekogudusega Maarja-Magdaleenas eesotsas õp Aivo
Prükiga. Maarja-Magdaleena kogudus pakkus meie 22-liikmelisele
reisiseltskonnale maitsva lõunasöögi. Ööbiti Torma külalislahkes
pastoraadis, kus pastor loci Mehis Pupart oskas kohalikust ajaloost palju huvitavat jutustada.
w 25. juulil algasid proovid uue koguperenäidendiga „Kabeli
juures kummitab“, mille on Eesti Kirjandusmuuseumi Nõomuistendite põhjal kirja pannud meie koguduse liige Juhani
Püttsepp. Näidendi lavastas Juhani koos Elva koguduse liikme
Kristiina Lõhmusega, osalisteks EELK Nõo ja Elva koguduste
liikmed, Peedu kooli, Tartu Waldorfkooli ja Elva Murumuna lasteaia
lapsed ning Elva vabatahtliku tuletõrjeühingu vetelpäästegrupi
„Märjad Käpad“ liikmed eesotsas njuufaundlandi koera Eikega.
Näidendit etendati Nõo kiriku lõunaukse ees 6. ja 7. augustil ja
mõlemat etendust saatis suur edu: ühtekokku vaatas etendust üle
300 inimese.
w 28. juuli hommikul saatis õp Jaanson meie kirikust palve ja
Jumala sõnaga teele kaks palverändurit. Arvutikoolitaja ja Nõo
Reaalgümnaasiumi vilistlane Henn Sarv koos abikaasaga asusid
jalgsi teele eesmärgiga jõuda mõne päeva pärast Vastseliina. See
plaan neil Jumala abiga ka teostus.
w 30. juulil sõitis seltskond Valga praostkonna esindajaid
Tallinna, et kohtuda Valga praostkonna Eschwege sõpruspraostkonna segakooriga (dirigent Susanne Voss), kes oli tulnud osalema
rahvusvahelisele koorifestivalile Europa Cantat. Koos uute ja
vanade tuttavatega veedeti söögilauas ja vanalinnas külaliskooride
esinemist kuulates mõnus õhtu. Meie kogudust esindasid õp
Jaanson, organist Margit Keeman ning koguduseliikmed Imbi ja
Tarmo Tanilsoo.

Leeri mälestuspäevalised pärast jumalateenistust.
Foto: Jaan Aruväli

Valga praostkonna noortelaagrist osavõtjad keha kinnitamas.
Foto: Mart Jaanson

Koguduse reisiseltskond Torma kirikuaias õp Mehis Pupartit
(paremal ääres) kuulamas. Foto: Mart Jaanson

w 1. augustil kutsus meie koguduse ja Külaaseme piibliringi
liige Marje Kivari piibliringi liikmed enda juurde Karijärvele külla.
Koos tehti väike matk Karijärve äärde, mille kosutavad vood pakkusid paarile osavõtjale kuumal päeval meeldivat jahutust.
w 4. augustil tähistas Luunjas oma 90. sünnipäeva meie koguduse liige ja Meeri külas hästituntud Elsa Saag. Palju Jumala rahu
ja valgust Sinu järgnevaisse päevadesse, Elsa!
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w 6.–11. augustini pidas meie kogudus traditsioonilist kuulutusnädalat. Toimus neli palvust/jumalateenistust ja kaks kontserti.
Külas olid õp Patrik Göransson Tallinna Rootsi-Mihkli kogudusest, õp Aivo Prükk koos koguduseliikmetega Maarja-Magdaleena kogudusest ja piiskop Tiit Salumäe koos abikaasaga
Haapsalust. Kahjuks ei saanud tulla Vormsi koguduse õpetaja
Ants Rajando, kuid selle asemel toimus meeleolukas Vormsiõhtu: meie koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik kõneles
Vormsi saare ajaloost ja tänapäevast ning kokkutulnud laulsid
õp Jaansoni juhtimisel Vormsilt pärit rahvakoraale.
Koguduse nimepäeval 10. augustil toimus armulauaga
jumalateenistus, millel kasutati piiskop Salumäe palvel meie
kiriku uut nn käsiraamatu-liturgiat. Laulis Nõo kiriku meesansambel.
Muusikaga rõõmustasid sel kuulutusnädalal publikut ka
orelikunstnik Marju Riisikamp soolokontserdiga ning sopran
Ludmilla Kõrts ja orelikunstnik Kadri Ploompuu lauludest ja
orelipaladest kombineeritud kavaga. Eesti Vabariigi 100. juubeli
puhul kõlas mõlemal kontserdil üksnes eesti muusika. Meie
koguduse muusikutest esinesid kuulutusnädalal Katre Kruuse
laulu ja orelimänguga ning Margit Keeman, kes saatis orelil
nimepäeva jumalateenistust.
Loomulikult kuulus kuulutusnädala õhtute kavva ka kirikukohv, mis võimaldas külalistega paremini tuttavaks saada ja
augustiõhtuid nautida. Eriti meeldejääv oli meie koguduse liikme
Anne-Ly Juhkami valmistatud koguduse nimepäeva tort, mida
kaunistas suhkruvaabast kirikufoto.

w 12. augustil toimus juba kaheksandat korda Hans Wühneri
päev. Kell 11.00 alanud peajumalateenistusel meenutas Hans
Wühnerit jutluses õp Jaanson. Kell 14.00 aga algas Keeri külas
Piiskop Tiit Salumäe meie kiriku kantslis jutlustamas.
Kuusikute talus rahvapidu, mille muutis eriti meeleolukaks
Foto: Mart Jaanson
Torma puhkpilliorkester eesotsas dirigent ja klarnetist Kristi
Talistuga. Esinesid aga ka Nõo kiriku meesansambel ja Meeri
seltsimaja naisansambel Elurõõm. Õp Jaanson pidas päevakohase kõne ja eesti pillikooride ühe alusepanija, Torma mehe
Adam Jakobsoni raamatust „Talurahva südamerõõmust“ (1857)
luges katkendi Ingmar Laasimer. Loomulikult pakuti maitsvat
kalasuppi, mille olid valmistanud meie koguduse liikmed Anne ja
Jaan Saal, ning võileibu, mille autoreiks olid Meeri seltsimaja
naisringi Elurõõm liikmed.
Esimest korda olid Keeril külas ka Hans Wühneri pikaaegse
tööpiirkonna Tarvastu kihelkonna esindajad. Päev lõppes kell
17.00, mil Nõo kiriku meesansambli laulu toel süüdati küünlad
Hans Wühneri perekonna haual Nõo kalmistul. Suur tänu perekond Kuusikule ja kõigile teistele, kes on aidanud Hans Wühneri
pärandit säilitada ja tutvustada!
Torma puhkpilliorkester koos oma dirigendi Kristi Talistuga
w 23. augustil külastas meie kirikut kunstiteadlane Anu
(ees paremalt teine) Hans Wühneri päeval esinemas.
Mänd koos fotograafiga, et pildistada kirikus asuvaid kirikuriistu
Foto: Madis Kanarbik
ja interjööridetaile. Külalised võttis vastu õp Jaanson.
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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).
september
P, 2. kl 11.00
P, 9. kl 11.00
T, 11. kl 14.00
P, 16. kl 11.00
K, 19. kl 12.00
R, 21. kl 12.00
R, 21. kl 19.30
P, 23. kl 11.00
P, 30. kl 11.00
P, 30. kl 13.00

Jumalateenistus. Armulaud. Kooliminejate õnnistamine
Jumalateenistus. Teenib õp Maarja Sokk
Piiblitund Nõo hooldekodus
Jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Jumalateenistus. Armulaud
Sügisese leerikursuse algus kirikus

oktoober
P, 7. kl 11.00
E, 8. kl 11.00
P, 14. kl 11.00
K, 17. kl 12.00
R, 19. kl 12.00
R, 19. kl 19.30
P, 21. kl 11.00
P, 28. kl 11.00
K, 31. kl 18.00

Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõo hooldekodus
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Usupuhastuspüha jumalateenistus

november
P, 4. kl 11.00
P, 11. kl 11.00
T, 13. kl 14.00
P, 18. kl 11.00
K, 21. kl 12.00
R, 23. kl 12.00
R, 23. kl 19.30
P, 25. kl 11.00

Jumalateenistus. Armulaud
Isadepäeva perejumalateenistus
Piiblitund Nõo hooldekodus
Jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris
KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kell 9.30–11.30,
alates 06.09.18 ka NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00
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Ristitud 11. augustil
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus

Leeritatud 10. juunil
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus

Arabella Tennosaar

Anna-Paulina Huttunen
Emma Huttunen

Maetud
Õie Zirk			
Kris Pügi			
Marianne Viljamaa		
Toivo Kuusk			
Johannes Bamberg		
Arnold Soidla			
Malle Kiisk			

12.06.18		
28.06.18		
16.07.18		
27.07.18		
28.07.18		
03.08.18		
10.08.18		

Tartu Uue-Jaani kalmistu
Nõo kalmistu
Nõo kalmistu
Elva kalmistu
Rõngu kalmistu
Nõo kalmistu
Elva kalmistu

Teated
 Meie koguduse sügisene leerikursus algab pühapäeval, 30. septembril 2018 kell 13.00 kiriku käärkambris.
Edasised tundide toimumisajad lepitakse kokku ühiselt. Oodatud on nii noored kui ka vanad!
 EELK lauluraamatukomisjon ja EELK Kirikumuusika Liit paluvad kõiki huvilisi osalema 26.–26. oktoobril 2018
Tartu Pauluse kirikus toimuval Kirikumuusikute konverentsil ja EELK Lauluraamatukonverentsil. Konverentsile
saab registreeruda aadressil http://www.eelk.ee/km_konverents/ .
 Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks.
Seisuga 29. august 2018 on annetusi ja toetusi kogunenud 8 912,38 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 21,90 eurot. Jääk on 4 914,64 eurot.
Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele
nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus).
Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 Liikmeannetust 2018. 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 2018!
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Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!

Sünnipäevad
SEPTEMBER
Merje Alttoa
Tartu 03.09.
Ragne Meier
Nõo
04.09.
Meeri Pennar Tartu 06.09.
Tarmo Tanilsoo Laguja 06.09.
Indrek Idvand Manilaid 07.09.
Priit Sannamees Nõo
10.09.
Tiiu Soidla
Elva
11.09.
Aino Mäll
Vissi 12.09.
Martin Poobus Tartu 12.09.
Liivi Novek
Tallinn 15.09.
Madis Kanarbik Vissi 15.09.
Kaire Kask
Nõo
15.09.
Raivo Trummal Voika 16.09.
Kersti Soidla
Tartu 17.09.
Raili Unt		
Tartu 20.09.
Made Vares
Järiste 20.09.
Keivo Kõiv
Nõo
21.09.
Katrin Rekand Tartu 23.09.
Eiko Esimel
Elva
24.09.
Tuuli Niininen		
24.09.
Eda Jaanson
Märja 27.09.
Marko Tiisler Nõo
29.09.
Edoardo Narbona Kuressaare
			
30.09.
OKTOOBER
Elfriede Joonas Nõo
01.10.
Kadri Pau
Voika 02.10.
Aita Rossi
Luke 02.10.

45
32
37
29
26
28
68
83
38
46
56
40
46
38
47
48
24
41
40
48
46
40
43
84
68
58

Kalju Vaiksaar Tartu
Malle Einmaa Roosi
Signessa Kalmus Vissi
Raivo Uibopuu Luke
Helju Reitkam Meeri
Raimo Tennosaar Tartu
Kaarel Salumäe Elva
Janar Saviir
Nõo
Marju Graf
Peedu
Katre Meos
Tartu
Lennar Sild
Tartu
Enn Avi		
Nõo
Aino Tamm
Kolga
Emma Huttunen Valga
Meeri Tassa
Elva
Marju Liblik
Luke
Elise Pillaroo Valga
Toivo Saal
Aiamaa
Rauno Tartes Tartu
Vallo Avi		
Lähte

02.10.
03.10.
03.10.
04.10.
05.10.
05.10.
07.10.
09.10.
11.10.
13.10.
13.10.
17.10.
18.10.
21.10
23.10.
26.10.
27.10.
29.10.
29.10
30.10.

83
80
48
64
89
28
35
37
61
40
48
70
86
17
45
63
31
60
28
59

NOVEMBER
Elsa Pullinen
Nõo
Mall Zeiger
Meeri
Ester Viinalass Luke
Juta Kaarna
Tartu
Lauri Linamägi Tartu
Eve-Mall Kivisaar Tartu

02.11.
02.11.
03.11.
04.11.
04.11.
06.11.

94
84
65
87
40
80

Sirje Prüüs
Ulila 08.11.
Liisi Sirk		
Elva
09.11.
Margus Irv
Vasalemma
			
10.11.
Ilme Ahas
Vissi 11.11.
Anneli Lunts
Järva-Jaani
			
13.11.
Helle Avi		
Lähte 17.11.
Endel Kraav
Nõo
17.11.
Jüri Aliste
Meeri 18.11.
Meedy Männiste Aiamaa 19.11.
Viivi Joala
Meeri 20.11.
Ketlin Pekko
Tartu 22.11.
Toomas Pärn Elva
22.11.
Kadri Sirk
Elva
22.11.
Arved Puistoja Rõhu 23.11.
Alise London
Nõo
25.11.
Anne Jürimäe Nõo
26.11.
Maret Soonberg Nõo
26.11.
Liidia Susi
Aiamaa 26.11.
Alar Viinalass Luke 26.11.
Koit Koppel
Tartu 27.11.
Vilma Pant
Vahessaare
			
27.11.
Ludmilla Timm Nõo
27.11.
Uno Sild		
Tartu 28.11.
Kuldar Kellamäe Tõrvandi 30.11.
Katri Kiir
Kohtla-Järve
			
30.11.

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
KIRIKUMEES 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
PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJA
Imbi Tanilsoo, tel 525 6607

Rahutegija EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom
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