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

TULGE, MINGEM ÜLES ISSANDA MÄELE!
Kolmekuningapäeva jutlus Mi 4:1–4 alusel

Aga viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab 
kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest 
ning rahvad voorivad ta juurde. Ja paljud paganad lähevad 
ning ütlevad: “Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi 
Jumala kotta, et ta õpetaks meile oma teid ja et võiksime 
käia tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruu-
salemmast Issanda sõna!” Ja tema mõistab kohut paljude 
rahvaste vahel ning noomib vägevaid paganaid kaugete 
maadeni. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid 
sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi 
enam sõdima. Siis istuvad nad igaüks oma viinapuu all ja 
oma viigipuu all, ja keegi ei hirmuta neid, sest vägede 
Issanda suu on kõnelnud.

Täna tähistame kolmekuningapäeva nende kolme 
idamaa tähetarga mälestuseks, kes saabusid Petlemma 
austama juutide vastsündinud kuningat Jeesust. Milles 

                                                                                                             seisneb selle sündmuse tähtsus?
Kõigepealt selles, et juutide kuningas sai tähtsaks paganate jaoks. Need kolm kuningat olid ju juutide seisukohast paganad ehk 

inimesed, kellele Jumal polnud ilmutanud oma tahet Moosese käsuõpetuse kaudu. Need kolm kuningat ei teeninud Iisraeli Jumalat, vaid, 
kuna nad arvatavasti pärinesid Pärsiast, teenisid dualistliku religiooni, zoroastrismi jumalat. Seega juutide seisukohast ebajumalat.

Juudid olid tol hetkel aga Rooma riigi alamad ja poliitiliselt täiesti tähtsusetu rahvas. Neil oli seljataga kuulsusrikas ajalugu: selliste 
võimsate kuningate nagu Taavet ja Saalomon valitsemisaeg. Kuid nüüd oli see kuulsus juba sajandeid tagasi hääbunud. Juutidel oli küll 
religioosne kujutlus, et kunagi tuleb Messias, Taaveti sarnane kuningas, ja taastab Iisraeli endise hiilguse. Kuid selline kujutlus võis 
võõraste rahvaste jaoks olla sarnane eestlaste kujutlusega, et Kalevipoeg tuleb kord põrguväravast tagasi eesti põlve uueks looma 
(loodan, et see võrdlus pole kohatu, sest juutide jaoks oli ja on lõpuaja kuningas ikkagi tähtis usuobjekt, erinevalt Kalevipojast eestlaste 
jaoks).

Aga nüüd tulevad kaugelt võõra rahva hulgast ja võõrast jumalat kummardavad ülikud (vahel on neid nimetatud ka kuningateks, 
millele tõepoolest viitavad neil kaasas olnud hinnalised kingitused) ja otsivad üles ühe loomasõime pandud lapse. Kõike seda ainult 
sellepärast, et taevased märgid on neid veennud: see laps on maailma ja seega ka nende endi jaoks väga tähtis.

Kolm idamaa tarka tegid selle teoga reaalsuseks juutide enda prohvetite kuulutused. Ühe neist kuulutustest, prohvet Miika oma, 
lugesin jutluse aluseks: „Ja paljud paganad lähevad ning ütlevad: „Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta 
õpetaks meile oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna!““ Me ei tea, kas 
kolm idamaa tarka niimoodi ütlesid, kuid nad tulid evangelist Matteuse teate järgi esmalt tõepoolest Jeruusalemma, suundudes alles 
seejärel Petlemma. Küllap mõtlesid nad umbes nii: Jeruusalemm on juutide religioosne pealinn ja juutide kuningas peab elama just 
pealinnas. Omast kohast oligi neil ju õigus, sest hiljem Jeesus kuningana Jeruusalemma ka läks.

Kolm tähetarka, Bütsantsi mosaiik u aastast 565. Foto internetist
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Maetud

TULGE, MINGEM ÜLES ISSANDA MÄELE!
Algus vt lk 1
Need zoroastristidest tähetargad loobusid seega pidamast omaenda 

mina ning omaenda rahvast, kultuuri ja religiooni maailma nabaks ja olid 
kindlad, et olulised asjad toimuvad kusagil mujal — nimelt Palestiinas. 
Nõnda olid nad esimesed paganatest palverändurid Pühale Maale. Pärast 
neid algas palverändurite liikumine, mis teatud perioodidel kahanes, 
vahel aga kasvas. Püha Maa nimel peeti koguni ristisõdu. Ja tänapäeval 
sõidab Iisraeli arvatavasti rohkem turiste kui kunagi varem. Ehkki osa 
turiste on huvitatud just Iisraeli mererandadest ja muudest turismi-
võludest, arvan siiski, et enamust sinnasõitvatest inimestest tõmbab 
just see, mille kohta prohvet Miika ütleb: sest Siionist lähtub Seadus ja 
Jeruusalemmast Issanda sõna! Pärast seda, kui käisin 2011. aastal 
Iisraelis, ei saa minagi lahti mõttest, et just Iisrael on maakera kesk-
punkt. Mitte Tartu Toomemägi, nagu mulle u 30 aastat tagasi meeldis 
mõelda.

Prohvet Miika ütleb: „Ja tema mõistab kohut paljude rahvaste vahel 
ning noomib vägevaid paganaid kaugete maadeni.“ Kes on see tema? 
Kristlaste jaoks muidugi Jeesus Kristus! Eks ole ju koos evangeeliumiga 
tunginud maailma Tõde, mis toob valge ette vale. Jeesus ütleb Jh 16:8–11 
Püha Vaimu kohta: „Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu 
kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: patu kohta, et nad ei usu minusse; 
õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja teie ei näe mind enam; kohtu 
kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud.“ Evangeeliumi valgus 
on tõesti tunginud kõikjale maailma ega lase inimestel segamatult elada 
oma pattulangenud loomuse järgi. Evangeelium seab inimesed küsimuse 
ette: kas tahad Issandat põlata ja hukkuda või armastad Teda ja elad 
igavesti?

Prohvet ütleb: „Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid 
sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima.“ 
Kas võib see käia meie maailma kohta, kus sõda tõuseb sõja järel? Või on 
see juba ettekuulutus taevasest Jeruusalemmast? Siiski on evangeeliumi 
valgus seda patust maailma palju õpetanud. Kuidas muidu seletada 
rahuvalvemissioone, desarmeerimist, võidurelvastumise piiramist, vastu 
astumist mõne riigi sõjalisele agressioonile? Kuidas muidu seletada 
vanade kristlike maade tolerantsust sisserändajate vastu? Tänapäeva 
maailmas ei saa sõda pidada rahumeeli ja karistamatult, ei saa keerata 
selga abi vajavale võõrale, sest ligimesearmastus on liiga paljude 
inimestele oluline. Selle kõige allikaks on evangeelium.

Prohvet ütleb veel, et „Siis istuvad nad igaüks oma viinapuu all ja 
oma viigipuu all, ja keegi ei hirmuta neid, sest vägede Issanda suu on 
kõnelnud.“ Tõepoolest, kui seada oma elu Jumala seaduste järgi, siis on 
võimalik rahulikult elada ka tänapäeva maailmas. Rahulikult selles 

mõttes, et Issand kingib oma rahvale rahu ka siis, kui ümberringi möllab 
kuri ja kaos. Jeesus ütleb ju Jh 14:27 jüngritele: „Rahu ma jätan teile, oma 
rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie 
süda ärgu ehmugu ega mingu araks!“ Kui usume Kristusesse, on meil 
Kristuse rahu. Ja ma usun, et see rahu hingas ka kolme idamaa targa 
peal, kui nad Jeesuse sõime ees põlvitasid.

Olen nüüd pikalt rääkinud kolme tähetarga retke ühest olulisest 
tähendusest, selle tähtsusest paganate jaoks. Kuid ma ei saa mainimata 
jätta ka tähendust, mis seostub meie jutluse aluseks oleva prohvetisõna 
algusega: „Aga viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kind-
lana kui mägede tipp“.

Võime jällegi küsida, kas selle Issanda koja mäe all mõeldakse tae-
vast Jeruusalemma või ikka veel maist. Jeruusalemma tempel on praegu 
teatavasti olematu ja algsest templimüürist on olemas ainult mõned 
kivid, mida nimetatakse Nutumüüriks. Küll aga seisab kindlana juba  
4. sajandist peale pidevalt tegutsev Petlemma Sünnikirik, millega on 
tähistatud Jeesuse sünnipaik. See vana kirik seisab seal tänu kolmele 
targale! Nimelt nägid Pärsia islami väed sinna kirikusse tungides 
freskodel tuttavaid riideid: need olid kolme tähetarga kujutised. Just 
seetõttu olevat nad jätnud selle kiriku hävitamata, ehkki teistele krist-
laste pühakodadele nad ei halastanud.

Nõnda võib öelda, et Petlemmas on mälestusmärk kolmele targale, 
kes polnud targad ainult teadustes, vaid kellele Jumal oli ilmutanud ka 
tarkust, mille kohta Piibel ütleb, et see on Jumala kartus. Ja niikaua, kuni 
Jeesus Kristus väes tagasi tuleb, koguneb igal aastal just Petlemma suur 
rahvahulk tähistama meie Õnnistegija sündi. Jumal on hoidnud seal oma 
kirikut ja usun, et ta hoiab seda kuni aegade lõpuni.

Jumal hoiab ka seda kirikut mille liikmed meie oleme. Ristiinimestena 
pole meil tarvis karta võõraid rahvaid, ka paganaid, sest Jeesus Kristuse 
vastu nad ei saa. Paganad võivad tekitada rahutusi, nagu me oleme näi-
nud ka tänapäeva maailmas. Kuid sellega peab tegelema ilmalik võim ja 
kristlane kui ilmaliku riigi kodanik peab riiki selles aitama.

Jumala riigi kodanikena tuleb meil aga jääda ustavaks lõpuni — usta-
vaks Jumalale ja armastavaks ligimesele. Et meie kristlikule maale tul-
nud mittekristlased leiaksid meie usu kaudu alati eest Jeesuslapse, kel-
lele avaldame austust meie ja õpetame seda tegema ka kõiki teisi. Siis 
tohime loota, et ka meie kohta käivad Jeesuse sõnad Jh 14: 3: „Ja kui ma 
olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid 
kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.“ Aamen.

Mart Jaanson
EELK Nõo koguduse õpetaja

Ristitud Nõo Püha LauReNtsiuse kiRikus
Klara Pekko 02.09.2018                 Hanna Sofia Smidt 30.09.2018

Aili Savo 29.09.18 Tartu Raadi kalmistu
Virve Rebane 06.10.18 Tartu krematoorium 
                                        (õp Kristjan Luhamets)

Arne Roos  12.10.18 Nõo kalmistu
Elmar Liivak  18.10.18 Nõo kalmistu
Salme Koppel  02.11.18 Nõo kalmistu
Virve Brett  11.11.18 Nõo kalmistu
Endla-Rosalie Pensa    24.11.18 Nõo kalmistu
Elliada Peensalu           08.12.18  Simuna kalmistu (õp Enn Salveste)
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Vaimulikud ja Nõo kiriku meesansambel Valga Jaani kirikus 22.09.18. 
Foto: PRIIT PuRKEN, MTÜ Eesti Eruohvitseride Kogu arhiiv

kRooNika 
w 2. septembri peajumalateenistusel õnnistas õp Mart Jaanson kõiki 

soovijaid, kes tundsid end seotud olevat algava kooliaastaga. Peapiiskopi 
tervituskirja koolirahvale luges ette ja jutlustas Tartu Ülikooli 
usuteaduskonna üliõpilane Alo Saarest.
w 6. septembril oli meie kiriku kantselei esimest korda avatud ka 

neljapäeva õhtul. Nii on see hakanud olema igal neljapäeval kell 16.00–
18.00, et kantseleisse saaksid tulla ka need, kel pole seda võimalik teha 
kolmapäeva või reede ennelõunal.
w 9. septembril oli õp Mart Jaanson koos Nõo kiriku meesansamb-

liga kutsutud Harjumaale Nabalasse sealse vennastekoguduse palvemaja 
92. aastapäevale. Õp Jaanson pidas piiblitunni ja Nõo kiriku meesansam-
bel teenis kaasa lauluga. Üritus oli väga meeleolukas, andes ühtlasi aimu 
tänase vennastekoguduse elujõust Eestis. Meie kirikus teenis sel päeval 
peajumalateenistusel EELK Valga praostkonna vikaarõpetaja Maarja 
Sokk.
w 10. septembril toimus meie koguduse sügisese leerikursuse esi-

mene tund. Seekordse leerikursuse teeb eriliseks asjaolu, et tunnid 
toimuvad kolmes paigas: meie kirikus, Tartu külje all praeguse Kambja 
valla Õssu külas ja Tartu valla Vedu külas. Loodame, et kõik leerilapsed 
saavad Jumala abiga kokku 23. detsembril toimuval leeriõnnistamisel 
meie Nõo kirikus!
w 16. septembri peajumalateenistusel mälestati 1944. aasta suur-

põgenemisel hukkunuid. Laulis meie hea koguduseliige Kalju Õllek. 
Jumalateenistuse lõpus õnnitleti meie koguduse pikaaegset juhatuse 
esimeest Madis Kanarbikku tema 56. sünnipäeva puhul. Rohket õnne ja 
Jumala õnnistust Sulle uueks eluaastaks, Madis! Pärast jumalateenistust 
joodi ühiselt ka kirikukohvi.
w 19. septembril toimus Meeri seltsimaja piibliringi esinemine 

kogunemine selle liikme Malle Roometi juures kodus, sest seltsimaja oli 
remondi tõttu suletud.
w 21. septembril peeti sügishooaja esimene piiblitund Külaaseme 

külas Kalju Õlleku kodus.
w 22. septembril osalesid õp Mart Jaanson Valga praostkonna 

praostina ja Nõo kiriku meesansambel Valgas Riigivanemate mälestus-
jumalateenistusel, mille eestvedaja oli Konstantin Pätsi Muuseum. Oli ilus 
ja ülev päev! 
w 26. septembril korraldas Meeri seltsimaja piibliring eesotsas 

Anne Saali ja Malle Roometiga meie koguduse piibliringide piduliku 
avamise. Elva lähedal Waide motellis oli kaetud pidulaud. Tervitussõnad 
ütles õp Mart Jaanson, piiblitunni prohvet Aamose raamatu põhjal pidas 
EELK Elva koguduse õpetaja ja Valga praostkonna abipraost Vallo 
Ehasalu. Kokku võttis üritusest osa 21 inimest. Piduliku hooaja avamisüri-
tusega pöörati tähelepanu ka asjaolule, et sel sügisel möödub 10 aastat 
piibliringi avamisest Meeri seltsimajas. Suur tänu kõigile eestvedajaile ja 
toetajaile!
w 26. septembril kogunes Nõo muusikakooli meie koguduse sega-

koor, et alustada meie armastatud dirigendi Ragne Meieri juhtimisel uut 
lauluhooaega.
w 29. septembril külastas meie kirikut rühm Tartu Katoliku 

Hariduskeskuse palverändureid, kes olid võtnud ette tee Tartust Nõkku. 
Külalised võttis vastu õp Jaanson.
w Pärast 30. septembri peajumalateenistust avas meie koguduse 

nõukogu liige Taime Põld kirikusaalis oma koostatud näituse „Inglid kirjan-
duses, kunstis ja argipäevas“. Näitus oli üleval mõned nädalad ja pälvis 
suurt heakskiitu.

w 1. oktoobril esines Rahvusvahelise Muusikapäeva puhul meie kiriku 
Walcker-orelil meie koguduse organist Katre Kruuse. Alguspalve pidas 
õp Jaanson.
w 5. oktoobril läks lahti hooaeg ka meie koguduse pühapäevakoolis. 

Nõo päevakeskuses tegi tunni meie koguduse liige ja Valga praostkonna 
üks aktiivsemaid noorsootöötegijaid Imbi Tanilsoo. Samal ajal pidas 
kõrvalruumis täiskasvanute piiblitunni õp Mart Jaanson. 
w 6. oktoobril pani Viljandi Fotoring meie kirikusse üles järjekordse 

fotonäituse „Lihtsalt üks nägu“, mis kätkes endas sarja eri inimeste 
portreid tumedal taustal. Näitust sai vaadata 23. novembrini.
w 8. oktoobril pidas õp Jaanson armulauaga palvuse Nõo hoolde-

kodus, kus on vaimulikud üritused meie koguduse korraldusel toimunud 
iga kuu, ka suvekuudel. Hooldekodu kristliku töö eestvedaja on sealne 
elanik Aita Rossi. Suur tänu Sulle, Aita, ja rohket Jumala õnnistust selle 
töö jätkamiseks!
w 14. oktoobri peajumalateenistusel peeti meie kirikus lõikustänu-

püha. Laulis koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel ja altariruum oli 
kaunistatud sügisandidega. Pärast jumalateenistust jõid kirikulised 
üheskoos kirikukohvi.
w 17. oktoobril kogunes Meeri seltsimaja piibliring piiblitundi pidama 

jälle Malle Roometi koju, sest seltsimaja remont polnud veel lõppenud. Oli 
hea osadus!
w 28. oktoobri peajumalateenistusel teenis meie kogudusele hästi-

tuttav õpetaja Diina Tuulik.

Meie koguduse pühapäevakoolilapsed tunnis 02.12.18.
Foto: IMBI TANILSOO
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Algus vt lk 3
w 30. oktoobril toimus piiblitund jälle ka Nõgiaru külas. Kevadel pidi 

sealne piibliring lõpetama oma kogunemised raamatukogus, sest valla-
valitsus müüs hoone uuele omanikule. Raamatukogule leiti aga uued 
ruumid Tartu tn 2 korrusmaja korteris ja, nagu selgus, on tegemist väga 
hubase kooskäimiskohaga ka piibliringile. Palju tänu ja Jumala õnnistust 
raamatukogu juhatajale ja meie koguduse liikmele Sigrid Piirile, kes 
lubab piibliringi raamatukogus lahkelt tegutseda!
w 31. oktoobril toimus meie kirikus usupuhastuspüha jumalateenis-

tus. Jutlustas õp Mart Jaanson ja oreli taga teenis Agnes Laasimer. 
Pärast jumalateenistust pakkus kirikulistele ja proovi kogunenud kogu-
duse segakoori liikmeile kirikukohvi koguduse kirikuteenija Toivo Saal, 
kes oli jõudnud 60. eluaastani. Rohket Jumala õnnistust Sulle, Toivo!
w 2. novembril andis meie koguduse segakoor koos Nõo kiriku mees-

ansambliga Maarja-Magdaleena Rahvamaja saalis kontserdi „Sügise 
valgus“. Juhatasid Ragne Meier ja Margus Liiv. Meie kogudus on olnud 
kirikuaasta 2017/18 jooksul Maarja-Magdaleena kogudusega palveosa-
duses ja seda külaskäiku võib pidada möödunud ilusa aasta lõpuüri-
tuseks. Kindlasti jätkuvad meie koguduse suhted Maarja-Magdalena 
koguduse, sealse õpetaja Aivo Prüki ja tema perega ka edaspidi! 
w 4. novembril kogunesid Elva koguduse pastoraati Valga praost-

konna noorsootöötegijad, et jagada muljeid suvisest noortelaagrist 
Soontagal ja teha plaane tulevikuks. Meie kogudusest võtsid sellest 
koosolekust osa õp Mart Jaanson ning meie noorsootöötegijad Marju 
Liblik ja Imbi Tanilsoo.
w 16. novembril esitles õp Mart Jaanson Tartu Linnamuuseumis oma 

raamatut „Eesti muusika 100 aastat“, mis ilmus EV100 raamatusarjas 
kirjastuses Post Factum.
w 21. novembril kogunes Meeri seltsimaja piibliring jälle oma armsas 

seltsimajas, mis oli suve jooksul läbi teinud põhjaliku noorenduskuuri. 
Meie kogudus on väga tänulik seltsimaja praegusele perenaisele Anneli 
Saarojale, kes on meie koguduse kristlikku tööd seltsimajas alati toeta-
nud!
w 24. novembril kohtus Valga praostkonna esindus Puhjas meie 

praostkonna koguduste noorsootööd toetava Soome misjoniseltsi Kylväjä 
esindajatega. Meie kogudust esindasid õp Jaanson ja Imbi Tanilsoo.
w 25. novembri peajumalateenistusel peeti surnute mälestuspüha. 

Mälestati kõiki ajast igavikku läinuid, kes on kirikuaastal 2017/18 kantud 
meie koguduse matuseraamatusse. Laulis koguduse segakoor Ragne 

Meieri juhatusel.
w 26. novembril algas meie kiriku saalis osaline seinte renoveeri-

mine, mida teostab OÜ Deckol. Kiriku pikihoone lääneotsa rõdualune on 
ajutiselt kileseinaga kaetud, et soojapuhurite abil hõlbustada lubikrohvi 
kuivamist. Remont kestab plaani järgi 2018. aasta lõpuni, kuid lõpeb 
loodetavasti siiski varem.
w 28. novembri keskpäeval helistas kirikuteenija Toivo Saal meie 

kiriku tornikella Vabadussõja alguse puhul 100 aastat tagasi, mälestades 
sellega kõiki Vabadussõjas hukkunuid. Õhtul toimus kirikus aga Nõo kiriku 
meesansambli Maapäeva kontsert, mis oli pühendatud lisaks eelmainitud 
sündmusele ka 101 aasta möödumisele Eesti Maapäeva otsusest kehtesta-
da ennast Eesti territooriumil kõrgeimaks riigivõimuorganiks. Ansambel 
laulis isamaalisi laule ja selle liikmed lugesid vahepalaks katkendeid  
õp Martin Lipu raamatu „Minu elumälesused“ II osast.
w 1. detsembril tähistas Nõo kohvikus Soolo oma 90. sünnipäeva 

meie koguduse auväärne liige Alise London. Nädal enne seda koguneti 
samas meie koguduse liikme Ludmilla Timmi 80. sünnipäeva puhul. Palju 
rõõmu ja Jumala rahu teie päevadesse, Alise ja Liidi!
w 2. detsembri peajumalateenistusel rõõmustati Kristuse tulemis-

aja alguse üle. „Tule, Issand Jeesus!“ (Ilm 22:20)
w 7. detsembril toimus Meeri seltsimajas advendikontsert. Juba 

teist aastast järjest esinesid sellel koos Nõo kiriku meesansambel ning 
Meeri külas elava viiulipedagoogi ja -kunstniku Kristel Eeroja-Põldoja 
õpilased, samuti teised H. Elleri nim Tartu muusikakooli õpilased. Kõik 
kohad Meeri seltsimaja saalis olid täis ja kohalviibijaile jäi toimunust 
helge mälestus.

Meie koguduse segakoor koos vastuvõtjatega Maarja-Magdaleena 
Rahvamajas 02.11.18. Foto: MADIS KANARBIK

kRooNika 

w 26. novembril algas meie kiriku saalis osaline seinte renoveeri-
mine, mida teostab OÜ Deckol. Kiriku pikihoone lääneotsa rõdualune on 
ajutiselt kileseinaga kaetud, et soojapuhurite abil hõlbustada lubikrohvi 
kuivamist. Remont kestab plaani järgi 2018. aasta lõpuni, kuid lõpeb 
loodetavasti siiski varem.
w Laupäeval, 15. detsembril kell 13.00 algab Karula kirikus Lüllemäel 

EELK Valga praostkonna advendikontsert "Jõulurõõmu ootuses". Valga 
praostkonna teiste kirikumuusikute ja külalisesinejate kõrval võtab üri-
tusest osa ka meie koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel. Kontsert 
on tasuta.
w Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise akt-

sioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise 

toetuseks. Seisuga 6. detsember 2018 on annetusi ja toetusi kogunenud 
9142,16 eurot. Sellest summast on kirikusse näitusesiinide paigal-
damiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanalisat-
sioonitrassi rajamiseks vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3060 
eurot ning panga teenustasudeks 21,90 eurot. Jääk on 5 144,42 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 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!

teated 
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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  kell  9.30–11.30,
alates 06.09.18 ka NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00

VEEBRUAR 2019
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piiblitund Meeri seltsimajas
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Iseseisvuspäeva jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus

P, 3. kl 11.00 
P, 10. kl 11.00 
T, 12. kl 14.00 
K, 13. kl 12.00 
R, 15. kl 12.00 
R, 15. kl 19.30 
P, 17. kl 11.00 
P, 24. kl 11.00 
T, 26. kl 15.30 

DETSEMBER 2018
I advendi jumalateenistus. Armulaud
Pühapäevakoolitund Nõo päevakeskuses
Advendikontsert Meeri seltsimajas. Esinevad viiulikunstnik Kristel Eeroja-Põldoja, tema viiuliõpilased ja teised H. Elleri nim 
Tartu muusikakooli viiuliõpilased ning Nõo kiriku meesansambel
II advendi jumalateenistus. Armulaud. Laulab Tartu Postimaja naiskoor Linda
Nõo kiriku meesansambel teenib kaasa ja annab advendikontserdi Rannu Püha Martini kirikus
EELK Valga praostkonna advendikontsert “Jõulurõõmu ootuses” Karula kirikus Lüllemäel
III advendi jumalateenistus. Armulaud
Nõo koolide advendikontsert kirikus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Armulauaga jumalateenistus Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
IV advendi jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus. Laulab koguduse segakoor
I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud. Laulavad koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel
Armulauaga jõulupalvus Nõo hooldekodus. Laulab Nõo kiriku meesansambel
II jõulupüha jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud

P, 2. kl 11.00 
P, 2. kl 13.00 
R, 7. kl 19.00 

P, 9. kl 11.00 
P, 9. kl 14.00 
L, 15. kl 13.00 
P, 16. kl 11.00 
E, 17. kl 18.00 
K, 19. kl 11.00 
R, 21. kl 12.00 
R, 21. kl 19.30 
P, 23. kl 11.00 
E, 24. kl 16.00 
T, 25. kl 11.00 
T, 25. kl 14.00 
K, 26. kl 11.00 
P, 30. kl 11.00 
E, 31. kl 18.00 

T, 1. kl 11.00 
P, 6. kl 11.00 
T, 8. kl 14.00 
T, 8. kl 15.30 
P, 13. kl 11.00 
K, 16. kl 12.00 
P, 20. kl 11.00 
R, 25. kl 12.00 
R, 25. kl 19.30 
P, 27. kl 11.00 
T, 29. kl 15.30 

uusaasta jumalateenistus. Armulaud
Kolmekuningapäeva jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Jumalateenistus
Laulu- ja piiblitund Meeri seltsimajas
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus

JAANUAR 2019
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PaLju õNNe ja juMaLa õNNistust teiLe kõigiLe!süNNiPäevad
DETSEMBER 2018
Risto Räisa uderna 01.12. 44
Anneli Laanemets Tartu 02.12. 45
Ellen Jüri  Lepiku 03.12. 85
Raimond Soidla Elva 03.12. 70
Ruth Maal  Nõgiaru 07.12. 43
Kretel Tamm Nõo 07.12. 43
Linda Langsepp Õssu 08.12. 32
Hedvig-Irlanda Vokka Tartu 08.12 89
Kadi Laan  Elva 09.12. 47
Lembit Räisa Luke 10.12. 77
Niina Kamenik Nõgiaru 12.12. 92
Helmi Kamenjuk Puiatu 12.12. 93
Tarmo Otsing Luke 13.12 33
Õnne Reile Puhja 13.12 54
Aleksei Mikli Tallinn 17.12. 44
Anna Trei  Meeri 17.12. 57
Tiina Sirge Rahinge 18.12. 61
Helgi Mondonen Voika 19.12. 83
Cleelia Pärtelpoeg   Soinaste 20.12. 30
Hele Reile  Puhja 20.12 77
Kalev Laidmäe Elva 21.12. 76
Sirje uibopuu Luke 21.12. 57
Heli Leedjärv          Tõravere 24.12. 59
Hilja Avald Nõo 25.12. 95
Kalev Juhkam Nõo 25.12. 76
Madis Jürimäe Nõo 25.12. 34
Peeter Kalliver     Külaaseme 25.12. 74
Kalju Soonvald Meeri 25.12. 88
Silvia Veidenbaum  Nõo 25.12. 74
Kalle Koger Kolga 26.12. 60
Mihhail Kravtšenko  Elva 27.12. 30
Merike Seire         Tõrvandi 27.12. 41
Viljar Mägi Nõo 28.12. 42
Sigrid Smidt Nõo 28.12. 29
Sigrid Kägo Vara 29.12. 44
Lilian Volmer Nõgiaru 29.12. 75

Madis Pärtelpoeg Soinaste 30.12. 32
Aime-Elfriede Kraak ulila 31.12. 92
Alice Tiisler Nõo 31.12. 38

JAANUAR 2019
Vaike Arik            Palumäe 01.01. 80
Riina Luik  Nõo 02.01. 70
Saima Tiirmaa-Oras Voika 02.01. 42
Aare Ööpik Tartu 02.01. 61
Markus Pau Voika 03.01. 31
Armand Jürgenson Kolga 04.01. 43
Leida Sepp           Sõmerpalu 04.01. 92
Christina Värno Nõo 05.01. 19
Reelika Soidla Meeri 08.01. 33
Rosine-Elfride unt Vahessaare 09.01. 88
Maria Härmas Tartu 10.01. 39
Margus Mondonen  Voika 12.01. 50
Imbi Tanilsoo Laguja 12.01. 59
Oliver Orrin Tartu 13.01. 44
Kai Räisa  uderna 13.01. 40
Agnes Laasimer Nõo 14.01. 69
Katrin Sööt Elva 15.01. 35
Juhan Valdmaa Pärnu 18.01. 65
Juhan ubaleht Paide 19.01. 77
Silver Alttoa Tartu 21.01. 46
Jane Bigler Šveits 22.01. 46
Eda Raitar Tartu 22.01. 85
Eleri Saarik Kabina 22.01. 26
Margit Keeman Voika 24.01. 51
Ilme Prost Reola 25.01. 71
Aire Killõ  Nõo 26.01. 43
Greta Koppel Tallinn 27.01. 41
Elle Mägi  Elva 27.01. 69
Eda Kirspuu           Järvselja 29.01. 52
Kärri Toomeos-Orglaan Tartu 30.01. 44
Eha Pill  Rõhu 31.01. 67
Anita Prüüs ulila 31.01. 49

VEEBRUAR 2019
Marek Toom        Vahessaare 01.02. 43
Ave Sugul  Elva 02.02. 43
Evi Toomits Nõo 02.02. 83
Reino Meensalu Tartu 03.02. 37
Valentina Kallas Luke 04.02. 81
Salme Ainso Nõo 05.02. 81
Sirje Kangro  06.02. 44
Ingmar Laasimer Nõo 07.02. 69
Kadri Koppel Paide 08.02. 34
Edgar Otsing Luke 08.02. 56
Liivia Valgerist Nõo 08.02. 79
Anu ubaleht Paide 09.02. 47
Kadri Jürgenson Kolga 10.02. 37
Kersti Kaasik Nõgiaru 10.02. 72
Anne-Ly Juhkam Nõo 11.02. 49
Endla Soidla Meeri 11.02. 97
Endla Laius Meeri 13.02. 81
Katrin Kask Nõo 14.02. 44
Heleni Mäe Nõo 14.02. 35
Aino Rääbis Luke 16.02. 42
Juhani Püttsepp Peedu 17.02. 55
Marek Tiits Tallinn 17.02. 39
Annike Tolmats Tartu 17.02. 26
Marje Meensalu Tartu 19.02. 31
Helga Oksfort Kolga 19.02. 85
Anna-Paulina Huttunen Valga 22.02. 19
Sigrid Piiri Nõgiaru 20.02. 63
Koidu Avi  Nõo 21.02. 66
Kristina Räkk       Hellenurme 22.02. 46
Indrek Mäe Nõo 23.02. 37
Malle Sild  Tartu 23.02. 71
Merle-Kairit Toom Vahesaare 24.02. 38
Aili Mürk  Tamme 25.02. 78
Evi Prost  Käo 27.02. 66
Indrek Soidla Meeri 27.02. 36
Astrid Luts Tartu 28.02. 85

Rahutegija EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht
Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

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

KIRIKUTEENIJA 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

koNtakt


