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

SeitSe pilku tänule
Nii Vanas kui ka Uues Testamendis räägitakse väga palju 

tänust. Näiteks saame 1. Ajaraamatust teada, et kuningas 
Taavet seadis prohvetid Heemani ja Jedutuuni ning teised 
nimeliselt valitud laulujuhatajad Seaduselaeka juurde 
Issandat tänama ainult selle eest, et tema heldus kestab iga-
vesti (1Aj 16:41). Ja 2. Ajaraamat räägib sellest, kuidas Juuda 
kuningas Joosafat läks moabite ja ammonlaste vastu sõja-
käigule nii, et sõjaväe ees pidid käima lauluga Issanda kiitjad 
ja ütlema: „Tänage Issandat, sest tema heldus kestab iga-
vesti!“ (2Aj 20:21) Seega tänati vanas Iisraelis Issandat nii 
rahu- kui ka sõjaajal. Näib, et see oli inimese tähtsaim üles-anne siin elus.

Võib isegi öelda, et inimesest polegi muud kasu kui et ta Issandale tänu avaldab. Sest Ps 30:10 ütleb Taavet: „Mis kasu on 
mu verest, kui ma lähen hauda? Kas põrm hakkab sind tänama? Kas ta kuulutab sinu ustavust?“ Jah muidugi, Issand soovib 
inimeselt ka igapäevast tööd, kuid sellele tööle peab eelnema ja järgnema tänu. Ning eks ole töö isegi ju ainult Issanda kii-
tuseks.

Ka Uus Testament paneb lugejale alati südamele, et tuleb tänulik olla. Nt Fl 4:6: „Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused 
saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.“ Või Kl 3:15: „Ja teie südameis valitsegu Kristuse 
rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud!“ Või sama kirja 4. peatükk (Kl 4:2): „Palvetage püsivalt, valvake 
tänupalves!“

Võib-olla tundub mõnele, et tänapäeval on tänulikkust vähe järele jäänud, liiati Jumala vastu. Inimesed ei oska ega taha 
mitte kedagi mitte millegi eest tänada, võtavad iseenesestmõistetavalt kõike head, mis neile elus osaks langeb.

Ma ei tea, kas see on nii või mitte. Kindel on see, et Kristuse kogudus teab: Jumalat tuleb tänada. Ja teeb seda alati.
Mille eest siis Jumalat tänada, peale selle, et tema heldus kestab igavesti? On õige, et Jumalale tuleb avaldada tänu kõige 

loodu eest, mida me oma elus kasutada saame. 1Tm 4:4 on öeldud: „Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole 
taunitav, mida võetakse vastu tänuga.“ Toon järgnevalt välja Jumala tänamiseks seitse põhjust, mida pakub meile Piibel.

ESITEKS tänagem Jumalat selle eest, et ta on meid vabastanud patu orjusest.
Paulus ütleb Rm 6:17j: „Aga tänu Jumalale, et te olite küll patu orjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele 

õpetusele, millesse teid on juhatatud, ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks.“
Iga inimene ihkab vabadust, kuid alati ta ei tea, mida see tähendab. Inimene võib arvata, et ta on vaba — ta omab poliitilist 

vabadust ja isikuvabadust. Kuid tegelikult ei saa ta olla muud kui ori. Tal on võimalik ainult valida kahe isanda vahel: patu ja 
Jumala vahel. Kui inimene ei oma elus sidet Jumalaga, siis on ta patu ori. Kui aga inimene on tänu Jeesuse Kristuse lunastus-
tööle patu võimust vabaks saanud, siis on ta Jumala ori. Kuhugi vahepeale — nt iseenda peremeheks — jääda ei saa, see pole 
lihtsalt võimalik.                                                                                                                                                        

Aga tänu Jumalale, ta ei taha meid, kes usume Kristusesse, nimetada mitte orjadeks, vaid Jeesuse Kristuse kaaspärijaiks. 
Ef 2:19 seisab: „Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.“  à

EELK Valga praostkonna sinodisaadikud koos peapiiskopiga 
tema ametiaja viimasel sinodil Rannu kiriku ees. 
Foto: TIIT KUUSEMAA
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Algus vt lk 1
Kallis taevane Isa! Kingi meile oma Püha Vaimu, et suudaksime 

kõiki oma töid ja toimetusi teha ainuüksi Sind tänades! Anna meile 
tänumeelt nii rõõmus kui ka mures! Täname Sind selle eest, et oled 
andnud meie eest surma oma Poja Jeesuse Kristuse, et me ei 
peaks enam iialgi orjama pattu, vaid tohiksime olla Sinu lapsed, 
Kristuse kaaspärijad! Seda palume Jeesuse nimel, aamen!

TEISEKS tänagem Jumalat selle eest, et ta meid kasutab.
2Kr 2:14 on kirjutatud: „Aga tänu olgu Jumalale, kes meid 

Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis 
paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna.“

Olen kohanud inimesi, kes suhtuvad kriitiliselt Jumalasse ja 
Pühakirja seetõttu, et nad pole kogenud ei enda ega endale 
teadaoleva maailma elus Jumala tegusid, Jumala kätt. Neile on ehk 
mulje jäänud, et Jumal suhtub maailma ja nendesse ükskõikselt.

Samamoodi võiksid mõelda ülikoolilõpetajad, kes on aastaid 
palehigis õppinud, kaitsnud oma lõputöö või kraaditöö, kuid leiavad 
pettumusega, et ühiskond ei vajagi nende teeneid. Neile ei pakuta 
erialast ja meelepärast tööd. Ja nad hakkavad tegema muud tööd 
või registreerivad end hoopis töötuks.

Jumal aga pole kunagi inimeste vastu ükskõikne nagu võib olla 
ühiskond ülikoolilõpetajate või töötute vastu. Jumal kutsub inimest 
ristimises ja hiljem leeriõnnistamises oma riigi töötegijaks. 
Erinevalt maistest tööandjatest on Jumalal alati tööd pakkuda. 
Jumala pakutav töö arvestab detailideni inimese võimeid ja vaja-
dusi. Koguduses on iga inimese jaoks koht: kellele laulja, kellele 
lauluraamatute jagaja koht; kellele haigete külastaja, kellele talgu-
töö tegija koht; kellele õpetaja, kellele Piibli lugeja, kellele palve-
taja koht. Nõnda ei jäta Jumal meid iialgi töötuks.

Jumala pakutavat tööd ei tule karta. See „ei murra konti“. 
Jeesus õpetab ju Mt 11:30: „... minu ike on hea ja minu koorem on 
kerge!“ Töö, mida pakub Jumal, on inimesele alati õnnistuseks.

Jumal ei põlga kedagi oma töötegijana ära. Paulus ütleb 1Tm 
1:12: „Ma olen tänulik Kristusele Jeesusele, meie Issandale, kes on 
mu teinud vägevaks sellega, et ta oma teenistusse pannes on 
pidanud ustavaks mind, endist Jumala teotajat ja tagakiusajat ja 
julmurit.“ Eks ole ka paljud kristlased, kes on usklikuks saanud 
täiskasvanuna, töötanud enne seda Jumala vastu, nagu kord 
Saulus. Aga nii nagu Jumal tegi Saulusest Pauluse, on ta igast 
Jumala teotajast, tagakiusajast ja julmurist vorminud enda riigile 
ustava ja vajaliku töötegija ning teinud temast ustava majapidaja 
oma saladustele.

Ja pole vaja mõelda, et Jumal kasutab meid nagu orje — sun-
niviisiliselt ja ilma töötasuta. Jumal maksab kõigile oma kutsutuile 
palka ühepalju, arvestamata seda, kuna inimene Jumalariigi tööle 
on asunud — kas esimesel või üheteistkümnendal tunnil. Esimesel 
tunnil kutsutud ei pea aga üheteistkümnendal tunnil palgatuile 
kadedad olema, sest tasu on kõigile ühtviisi kuninglik: igavene elu.

Kallis taevane Isa! Me täname Sind selle eest, et Sa pole jätnud 
meid patu ülekohtuse valitsuse meelevalda, vaid oled meid kutsu-

nud Jumalariigi töötegijaiks! Me täname Sind, Jeesus Kristus, et 
Sinu koorem on kerge ja Sinu ike on hea! Me täname Sind, Püha 
Vaim, et Sina annad meile vajalikud anded ja pühendumuse, et 
tohime rahus ja rõõmus täita neid ülesandeid, milleks meid on 
kutsutud! Püha Kolmainu Jumal, juhata meid meie taevalikult 
väärikas ametis ka tänasel päeval! Seda palume Jeesuse nimel, 
aamen!

KOLMANDAKS tänagem Jumalat selle eest, et ta on meile 
andnud usukaaslased.

Paulus ütleb 1Ts 3:9: „Mis tänu me võiksime küll Jumalale anda 
teie pärast kogu selle rõõmu eest, millega me rõõmustame teie üle 
oma Jumala palge ees?“ Nõnda ütleb apostel Paulus oma kirjas 
Tessaloonika kogudusele, keda ta väga armastab ja kelle eest ta 
südamest Jumalat tänab. Paulus on õnnelik, et tal on nõnda palju 
vendi ja õdesid Kristuses.

Kujutagem ette olukorda, mil meid saadetakse linna, kus me 
mitte kedagi ei tunne ja meile antakse mahukas töö, mida peame 
tegema täiesti üksi. See võtaks meilt ära igasuguse julguse ja 
töötahte!

Eks ole Jumalariik siin maailmas samuti omamoodi linn. Selle 
piirid on küll nähtamatud, kuid nad on selgesti tajutavad: ühel  
pool piiri on Jumala austajad ja teisel pool neid pole. Õnneks on 
Jumal seadnud nii, et selles nähtamatute piiridega linnas on alati 
elanikke.

Kui oleme kutsutud tegema Jumalariigi tööd, siis ei pea me 
kartma üksindust. Paulus ütleb Gl 3:28: „Ei ole siin juuti ega kreek-
last, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te 
kõik olete üks Kristuses Jeesuses.“ Püha Vaim seob kõik Jumala 
linna elanikud õdedeks ja vendadeks Kristuses. Nad ei pea üksteist 
võõrastama. Isegi keelebarjäärid ei sega neid üheskoos Jumalat 
teenimast ja austamast.

Ka ei pea me Jumalariigis tööd tegema kunagi üksinda. Meie 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ülesanne on Jumala sõna kuu-
lutada ja sakramente jagada. Selleks tööks on alati leidunud ini-
mesi — nii ilmikuid kui vaimulikke —–, kes jagavad omavahel ära 
kõige erinevamad tööd ja teostavad neid Jumala abiga. Kui keegi 
nende hulgast väsib, siis võtab tema töö üle keegi teine. Nõnda ei 
lähe Jumalariigis mitte kellegi elutöö kunagi raisku. On see ju 
tehtud mitte kaduvaks, vaid kadumatuks otstarbeks.

Mõnedel aegadel on usklikke rohkem, mõnedel vähem. Põhjuseid, 
miks see nii on, teab ainult Jumal. Kuid oluline on see, et me ei jää 
kunagi üksi. Meie usukaaslased toetavad meid siis, kui meie hing on 
ehmunud või majas on puudus. See on Jumala plaan, et tema kut-
sutud ei pea kartma üksindust!

Kallis taevane Isa! Me täname, et me ei pea siin kaduvas maa-
ilmas iialgi tundma üksindust. Alati oled Sina meie lähedal. Ja seal, 
kus kaks või kolm on Sinu Poja Jeesuse nimel koos, seal on Jeesus 
nende keskel. Me täname, et meil on alati võimalik leida toetust ja 
abi oma usukaaslastelt, kui oleme puuduses või hingeahastuses! 
Seda palume Jeesuse nimel, aamen!

SeitSe pilku tänule
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NELJANDAKS tänagem Jumalale selle eest, ta on meile 
andnud ülemused ja oma riigi.

Apostel Paulus ütleb 1Tm 2:1: „Ma kutsun siis üles anuma, pal-
vetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, 
kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja 
rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses.“

Rahvana, kes on pidanud elama aastasadu ülemvõimu all ja kes 
on endale kord vabaduse välja võidelnud vere hinnaga, ei meeldi 
meile, eestlastele, ülemused. Meil on kombeks mõelda, et ülemust 
ei saagi armastada ja riigivalitsust tuleb kogu aeg kritiseerida. 
Muidu hakkavad nad end järsku oma koha peal liiga mugavalt 
tundma!

Ometi kutsub apostel Kristuse kogudust, lisaks eestpalvetele 
kõigi inimeste eest, palvetama ka nende inimeste eest, kes teisi 
juhivad. Sellise mõtteviisi aluseks on kindel teadmine, et juhile on 
tema ameti andnud Jumal. Maailmaajalugu tunneb muidugi ka hir-
muvalitsejaid, kes on valitsenud ainult vägivalla ja verevalamise 
abil. Kuid sellised valitsejad ei jää püsima. Püsima jäävad need, kes 
mõistavad, et neile on nende meelevald antud ülalt.

Mulle tuleb ikka meelde jutt viimasest vene keisrist Nikolai 
Teisest, kes siis, kui enamlased tema ja ta perekonna pärast  
oktoobrirevolutsiooni kinni võtsid, suhtus toimuvasse rahulikult ja 
kindlalt. Ta teadis, et oma meelevalla valitsejana on ta saanud 
Jumalalt. Ja vaid Jumal on see, kes selle jälle ära võtta saab.

Nõnda siis, kui näeme, et meie juhtide ja ülemuste töö läheb 
hästi, siis tänagem nende eest Jumalat  ja palvetagem nende eest, 
kui nad satuvad raskustesse. Ja kui neil on midagi meie vastu, siis 
katsugem end läbi, kas me ehk tõesti pole nende pahameele kui-
dagi ära teeninud. Sest ka apostel Paulus ütleb Rm 13:3: „Ülemused 
ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei 
taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head, ja sa saad tema käest 
kiitust.“

Kallis taevane Isa! Õpeta rahvajuhte nende töös nägema Sinu 
andi, ja meid, kes täidame nende ülesandeid, nägema nende 
juhitöös Sinu õnnistust. Täname Sind, Issand, et tohime elada oma 
demokraatlikus riigis, kus meid juhivad meiega samakeelsed ja 
-meelsed inimesed! Seda palume Jeesuse nimel, aamen!

VIIENDAKS tänagem Jumalat selle eest, et ta annab meile 
kõike meie igapäevaste vajaduste kohaselt.

Jh 6:11 on öeldud: „Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja 
andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest, niipalju kui 
nad tahtsid.“

Kui meie Õnnistegija Jeesus Kristuski, kelle sõna peale kuvas 
viigipuu ja taltus tormine järv, pidas vajalikuks tänada Issandat 
toiduandide eest, siis veelgi enam peaksime seda tegema meie, 
kelle usk pole sinepiivakesegi suurune.

Ühest küljest harjub inimene kiiresti uute oludega ja unustab 
paremate päevade tulles endised viletsused. Teisest küljest ei 
unusta mitte keegi, kes on kord tundud puudust toidust ja joogist, 
seda viletsat olukorda ning austab alati igapäevast leiba.

See on aga vaid pool teed tõeni. Olles tundnud puudust toidust, 
võime küll end paremail päevil ümbritseda küllusega ja lasta mitte 
raisku minna ülejääkidel. Kuid me peame mõistma, et meie täis 

kõht pole mitte toidu enda, vaid selle kinkija — Jumala — teene. 
Mitte toitu ei tule austada, vaid teda, kes on selle toidu meile 
kinkinud.

Jeesus ütleb Mt 6:26: „Pange tähele taeva linde: nad ei külva 
ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks 
teie ole palju enam väärt kui nemad?“ Taeva linnud tänavad Loojat 
kombel, mida meie ei mõista. Kuid Jumal on meie, inimeste jaoks 
seadnud selge viisi, kuidas seda teha. Ega ilmaasjata pole meie 
usuisa Martin Luther kirjutanud söögipalveid, mida iga söögikorra 
jaoks kasutada.

Samuti nagu toidu ja joogi, annab Jumal meile ka muu, mida 
igapäevaeluks vajame. Jällegi meenutades Lutheri kateksimust: 
„Mina usun, et Jumal on mind koos muu looduga loonud, andnud 
mulle ihu ja hinge, silmad, kõrvad ja kõik ihuliikmed, mõistuse ja 
kõik meeled ning hoiab neid siiamaani, lisaks sellele riietuse ja 
jalavarjud, söögi ja joogi, majajavaldused, naise ja lapsed, põllud, 
kariloomad ja kogu vara; hoolitseb iga päev külluslikult selle ihu ja 
eluvajaduste ning peatoiduse eest, varjab kõigi ohtude eest ning 
hoiab ja kaitseb kõige kurja eest, ja seda kõike pelgalt isalikust 
jumalikust heldusest ja halastusest, sõltumata minu mistahes 
teenetest ja väärilisusest. Kõige selle eest võlgnen ma tänu ja kii-
tuse talle, selle eest teenin ma teda ja olen talle kuulekas.“

Kallis taevane Isa! Õpeta mind tänama Sind ka kõige lihtsamate 
asjade eest, mis tunduvad mulle mu elus nõnda iseenesest-
mõistetavad! Tänan Sind toidu ja joogi eest, mida meie rahval on 
praegusel ajal külluses. Lase selles muretuses näha Sinu armas-
tavat kätt ja ära lase meid unustada aegu ja kohti, kus ikka valitseb 
puudus. Anna meile palvevaimu palvetada puudustkannatajate eest 
ja tähelepanelikkust, et aitaksime neid sellega, mis on meie või-
muses! Ja kui me ise peaksime nägema raskeid aegu, siis anna 
meile alandlikku meelt, et võiksime ka puuduses näha Sinu õpeta-
vat ja armulist kätt! Seda palume Jeesuse nimel, aamen!

KUUENDAKS tänagem Jumalat meie vanemate eest.
Paulus ütleb 1Tm 5:4: „Aga kui kellelgi lesknaisel on lapsi või 

lapselapsi, siis need õppigu esmalt ise kohtlema jumalakartlikult 
oma peret ja tänulikult tasuma, mis nad on võlgu oma vanematele; 
sest see on meelepärane Jumala silmis.“

See apostli sõna puudutab küll ainult lesknaise perekonda, kuid 
kehtib kõigi suhete kohta lapse ja tema vanemate vahel. Pole 
juhuslik, et apostel mainib siin esimeses järjekorras jumalakartust 
ja alles seejärel võlga, mis lastel on oma vanemate ees.

Iga laps on ju oma vanemate ees võlglane, kuid mõni laps tun-
nistab seda, mõni aga mitte. Mõni laps on selle võla pärast nördi-
nud või pahane ja teeb oma vanemad selle eest lausa süüdlaseks.

Jumalakartus aga laseb asju näha õiges valguses. Vanemate ja 
laste suhted on vahel pingelised. Näiteks puberteedieas, mil las-
tele tunduvad kõik vanemate nõudmised ebaõiglaste ja tüütutena. 
Pinged võivad tekkida ka siis, kui vanemad soovivad suunata oma 
lapse elukäiku – kas siis oma säästude või elutarkuse varal. Ja 
lõpuks võivad pinged tekkida siis, kuid vanemad või ka üksi jäänud 
ema või isa vajab elatanuna rohkem vaeva ja hoolitsust, vahel 
lausa ööpäevaringset põetamist.

See kõik on elu osa ja nende katsumuste kaudu õpetab Jumal 
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21. detsembril 2013 toimus meie kirikus Nõo kiriku meesansambli heategevuskontsert, millega meie kogudus alustas 
annetuste kogumise aktsiooni Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimiseks. 2014. aasta veebruari lõpu 
seisuga on vastavale pangaarvele (vt allpool) annetusi kogunenud 1 710,46 eurot  ja sularahana 100 eurot. Täname südamest 
kõiki annetajaid!

Nagu käesoleva aasta märtsikuu Rahutegijast lugeda võis, on koguduse juhatus ulatusliku restaureerimisprojekti järgmise 
etapina kavandanud meie kiriku käärkambri remondi. Siiski püütakse enne vajaliku remondisumma kogunemist teha ka muid 
töid. Ühest sellisest, kõrvalhoone restaureerimiseks ettevalmistamise talgutest saab lugeda juba käesoleva lehenumbri 
kroonikaosast. Vahepeal on aga saadud ka 700 euro suurune toetus Muinsuskaitse programmi „Pühakodade säilitamine ja 
areng 2014–2018“ raames. Kuna selle programmi eesmärgiks on tõsta Eesti pühakodade kasutusväärtust, tuli meie koguduse 
juhatus koos heade abilistega mõttele kohandada meie keskaegse kiriku saal kunstinäituste korraldamiseks. See võimaldaks 
tõsta meie kiriku külastatavust ka väljaspool jumalateenistusi ning sedakaudu pöörata laiemat tähelepanu vajadusele kirik ja 
kõrvalhoone restaureerida. Loodame, et Jumala abiga meie plaan ka teostub.

Annetuste tarbeks on aga endiselt avatud pangaarve järgmiste rekvisiitidega:
Saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Arvelduskonto number Swedbankis: EE11 2200 2210 5844 2062

Kui Sulle on oluline Nõo kiriku minevik, olevik ja tulevik, siis palun tee ka oma annetus!

jätkub annetuSte kogumiSe aktSioon nõo püha 
lauRentSiuSe kiRiku ja kõRvalhoone ReStauReeRimiSekS

lapsi nende endi tulevikuks. Ajaks, mil nad on ise lapsevanemad ja 
tajuvad pingeid suhetes omaenda järeltulijatega. Paulus ütleb 1Tm 
6:6: „Ent jumalakartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab 
sellest, mis tal on.“ Jumal on inimlapsel käskinud austada oma isa 
ja ema ning võtta tänuga vastu seda, mida neil on anda olnud.

Kallis taevane Isa! Tänan Sind oma vanemate eest! Ilma nen-
deta poleks mul olnud lapsepõlverõõme, võimalust õppida ja ise-
seisvaks eluks valmistuda. Ilma nendeta poleks ma toime tulnud 
oma pere esimeste aastate igapäevaste vajaduste rahuldamisega. 
Ilma nendeta poleks ma saanud osa oma eelkäijate traditsiooni-
dest ja õppinud tundma nendega seotud paiku. Issand Kristus, aita 
ka neid, kelle vanemad või üks vanemaist on nende õrnas eas ajast 
igavikku kutsutud ja nad on ilma jäänud vanemlikust hoolitsusest. 
Aita rahu leida ka neil, kelle vanemad on teinud neile ülekohut ja 
neil, kes on käitunud oma vanematega hoolimatult ja kahetsevad 
seda. Lase meil tänasel päeval mõelda ja palvetada oma vanemate 
eest või pidada nende mälestust kalliks! Seda palume Jeesuse 
nimel, aamen!

SEITSMENDAKS tänagem Jumalat igavese elu eest.
Hb 12:28 on kirjutatud: „Olgem siis tänulikud, et me saame 

kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle 
meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega.“

Meie igapäevane elu on tihti seotud ohtude ja hirmudega. Kui 
meie endi riigis ja ühiskonnas valitseb rahu, siis tunneme muret 
selle pärast, mida inimesed peavad kannatama teistes riikides — 
lähedal või kaugel. Me oleme mures iseendi ja oma laste pärast 

keset igapäevast liiklust, kardame kuritegevuse ohvriks lange-
mast. Meid kurvastavad, häirivad ja muudavad ärevaks kõikumised 
harjumuspärastes asjades ja traditsioonides. Me oleme mures 
oma väiksese rahva püsimajäämise pärast, kas siis negatiivse iibe, 
traditsioonilise peremudeli hääbumise või rahvastiku väljarände 
tõttu.

Ometi ütleb apostel Paulus Rm 8:18: „Sest minu arvates ei 
vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, 
mida meile ilmutatakse.“ See tulevane kirkus on kuningriik, mille 
kohta Hb autor ütles: see ei kõigu. See tulevane kirkus, kõikumatu 
ja igavene olemine koos Jumalaga, on meile ilmutatud juba nüüd, 
läbi usu, lootuse ja armastuse, mis on ilmunud Jeesuses Kristuses. 
Kuid praegu on see meile ilmutatu siiski veel poolik ja me igatseme 
jõuda kord täiusele.

Kallis taevane Isa! Täname Sind patu orjusest vabastamise 
eest, selle eest, et sa meid juba praegu oma riigi töös kasutad; 
selle eest, et meil on ustavad usukaaslased; selle eest, et meil on 
võimekad juhid ja oma riik; selle eest, et meil on igapäevane toit ja 
jook ning vanemate hool; ja selle eest, et me võime selles kõikuvas 
maailmas loota kõikumatule Jumalariigile. Aga me täname Sind ka 
palju muu eest, mida Sa meile meie elus annad ja millele me ei 
oskagi mõelda. Anna meile oma Püha Vaimu, et peaksime usus, 
lootuses ja armastuses selle maise elu võitluses ikka vastu — kuni 
võiduka lõpuni! Seda palume Jeesuse nimel, aamen!

EELK Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson
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w 7. märtsi õhtul toimus meie kirikus rahvusvahelise naiste 
palvepäeva oikumeeniline palvus, millest võttis osa üle kolme-
kümne naise. Ürituse eestvedajaks oli meie koguduse liige Taime 
Põld. Samal ajal pidas Nõo päevakeskuses seitse meest oma pal-
vetundi.
w 15. märtsil osales seitse meie koguduse liiget EELK Mis-

jonikeskuse korraldatud Misjoni ja käsitöö päeval Elva koguduse 
pastoraadis. Omalaadsel üritusel õpiti muuhulgas seda, kuidas 
valmistada kohvipakist rahakotti ja ajalehtedest korvi. Misjonär 
Kirsti Malmi juhtimisel toimus ka vaimulik osa.
w Viimastel kuudel on meie kiriku käärkambris igal kolmandal 

neljapäeval toimunud raamatutund, mille läbiviijaks on olnud Taime 
Põld. Märtsis ja aprillis olid teemaks Rooma kirikud. Taime palus 
neil kordadel appi Agnes Laasimeri, kellega koos oli ta märtsis 
külastanud Rooma linna. Roomat külastasid ka Taime abikaasa 
Toivo ja Agnese abikaasa Ingmar.
w 21. märtsil toimus Elva koguduse pastoraadis veel teinegi 

praostkondlik üritus. Meie praostkonna lastel ja lastetöötegijail oli 
külas EELK Laste- ja noorsotöö ühenduse tegevjuht Triin Salmu. 
Triinu huvitasid meie kogemused ja tulevikunägemused, sest kavas 
on koostada EELK LNÜ uus arengukava. Meie kogudusest osales 
sellel üritusel kolm täiskasvanut ja kaks last.
w 29. märtsil korraldas Nõo kiriku meesansambel meie kirikus 

salvestussessiooni. Kui Jumal lubab, siis näeb lähema aasta ilma-
valgust meesansambli neljas kompaktplaat, millel sedapuhku kõlab 
valik kirikulaule.
w 6. aprillil peeti kirikus traditsioonilist Martin Lipu päeva. 

Pärast peajumalateenistust, millel laulis Nõo kiriku meesansam-
bel, toimus kõnekoosolek. Viimasel võtsid sõna Eesti Genealoogia 
Seltsi Tartu osakonna juhataja Mall Pendin, Eesti Kirjandusmuu-
seumi direktor Janika Kronberg ja Eesti Lipu Seltsi esimees 
Trivimi Velliste. Pärast kõnekoosolekut aeti mõnusat juttu ja joodi 
kirikukohvi.
w 12. aprillil toimus talgupäev koguduse maatükil Raudtee 

tänav 2a. Vihmasabinas alanud töö võttis järjest hoogu ning koha-
letulnud koguduseliikmed koos osavõtliku naabriga puhastasid 
võsast ja raiest jäänud okstest märgatava osa Raudtee tänava 
äärsest maast. Suur tänu kõigile osalejaile!
w 17. aprillil, Suurel Neljapäeval toimus Nõo hooldekodus tava-

pärase piiblitunni asemel armulauaga palvus, mille viis läbi õp 
Mart Jaanson koos koguduseliikmeist abiliste Marju Libliku ja Aita 
Rossiga. Pärast palvust joodi ühiselt kirikukohvi.
w Ülestõusmispühal, 20. aprillil rõõmustas kogudus peajuma-

lateenistusel Kristuse ülestõusmisest. Ülevust lisas koguduse 
segakoor Katre Kruuse juhatusel, orelil saatis Margit Keeman.
w 26. aprillil osales meie koguduse segakoor Tartu Pauluse 

kiriku krüptis 22. juunil toimuva EELK Suure-Jaani laulupäeva eel-
proovis. Dirigendid jäid ühendkooriga igati rahule.
w 2. mail sai koguduseliikmete ja vallavalitsuse ühistöös korda 

Tartu ja Meeri tänava nurk. Maatükk puhastati võsast ja oksad 

kRoonika 

põletati.
w 7. mail esines Meeri seltsimaja naisansambel Elurõõm  

õp Mart Jaansoni muusikalisel juhatusel Elva hooldushaiglas. Vai-
muliku osa pidas õp Jaanson. Hooldushaigla elanikud ja töötajad 
jäid esinemisega väga rahule ja kutsusid külalisi edaspidigi külla.
w 10. mail toimus Valga praostkonna lõunaotsas Karula kirikus 

meie praostkonna laulupäev. Oli palju ilusat muusikat, seda nii 
koori kui ka instrumentide esituses. Meie kogudust esindas sega-
koor Ragne Meieri juhatusel. Meie kooriga ühines ka koori ammune 
sõpruskollektiiv EELK Tartu Peetri kiriku kammerkoor.
w 10. mail täitus sada aastat meie koguduse liikme Maimu Piiri 

sünnist. Nõos elav juubilar on imetlusväärses vormis, mida tõen-
dab fakt, et ta osales omal jalal 25. mai peajumalateenistusel.  
20. mail aga sai juba saja ühe aastaseks Lukel elav koguduseliige 
Marta-Johanna Viks. Ka tema saab endiselt suures osas üksi hak-
kama. Südamlikud õnne- ja õnnistussoovid Teile, Maimu ja Marta!
w Emadepäeval, 11. mail oli perejumalateenistuseks nimetatud 

peajumalateenistusel kirikus samuti palju muusikat. Esinesid Nõo 
muusikakooli flöödiõpetaja Lande Kitse õpilased (kontsertmeister 
meie organist Margit Keeman) ja Meeri seltsimaja ansambel Elu-
rõõm. Teenis õp Mart Jaanson. Kirikuliste hulgas oli tavalisest 
rohkem peresid.

Nõo ja Tartu Peetri koguduse ühendkoor Karula kirikus esinemas. 
Foto: TIIT KUUSEMAA

Talgulised õp Martin Lipu hauaplatsi korrastamas. 
Foto: Mart Jaanson

à
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ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30.

Ehkki alljärgnevas kavas on jumalateenistused paigas, võib ürituste osas tulla muutusi ja lisandusi. Jälgigem siis teateid nii Nõo Valla 
Lehes kui kirikus. Aga lõpuks ütleb ju apostel: “Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.” (Jk 4:15)

jumalateeniStuSed ja muud koguduSe üRituSed

P, 3. kl 11.00 
P, 3. kl 17.00 
E–P, 4.–10.08.14 kl 18.00 
P, 10. kl 11.00 
R, 15. kl 19.30 
P, 17. kl 11.00 
P, 17. kl 14.00 
P, 24. kl 11.00 
P, 31. kl 11.00 

Kirgastamispüha jumalateenistus. Armulaud.
Näidendi „Metsast leitud kirik“ etendus kirikuaias.
EELK Nõo koguduse kuulutusnädal (vt täpsemalt teadetest).
Koguduse nimepäeva jumalateenistus. Armulaud.
Taizé-õhtu kirikus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Hans Wühneri päev Keeri külas (vt täpsemalt teadetest).
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Kooliminejate õnnistamine. Armulaud.

AUGUST

JUUNI
Jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik.
Eesti lipu 130. sünnipäeva tähistamine kirikuaias ja kirikus (vt täpsemalt teadetest).
EELK Valga praostkonna lastepäev kirikuaias.
I nelipüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor.
II nelipüha jumalateenistus.
Kolmainupüha jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud.
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas.
Piiblitund Nõo hooldekodus.
Jumalateenistus Külaaseme külas. Armulaud.
Taizé-õhtu kirikus.
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik.
Surnuaiapüha jumalateenistus Nõo kalmistul.

P, 1. kl 11.00 
K, 4. kl 12.00 
L, 7. kl 13.00 
P, 8. kl 11.00 
E, 9. kl 18.00 
P, 15. kl 11.00 
K, 18. kl 12.00 
N, 19. kl 16.00 
R, 20. kl 12.00 
R, 20. kl 19.30 
P, 22. kl 11.00 
P, 29. kl 11.00 

JUULI
Jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik.
Leeri mälestuspäeva jumalateenistus. Armulaud.
Taizé-õhtu kirikus. 
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik.
Näidendi „Metsast leitud kirik“ etendus kirikuaias.

P, 6. kl 11.00 
P, 13. kl 11.00 
R, 18. kl 19.30 
P, 20. kl 11.00 
P, 27. kl 11.00 
N, 31. kl 19.00 

Algus vt lk 5
w 23. mail peeti Rannu kirikus ja rahvamajas maha EELK Valga 

praostkonna sinod. Nõo kogudusest osalesid sellel õp Mart Jaan-
son ning sinodisaadikud Ingmar Laasimer ja Laurits Leedjärv.

w 24. mail toimus veel üks talgupäev, sedapuhku Nõo surnu-
aial. Korrastati Martin Lipu ja Hans Wühneri haudu. Suur tänu 
kõigile talgulistele!
w 31. mailgi tuldi kokku talguteks, nüüd aga tavapäraseks 

hiliskevadiseks kirikukorrastamiseks. Laoti ümber ka kuuris ja 
selle ümbruses asuvaid küttepuid, et valmistada pinda eesolevaks 
kuuri restaureerimiseks.

kRoonika 
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w EESTI LIPU 130. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE NÕO KIRIKUAIAS JA KIRIKUS 4. JUUNIL 2014
    kl 11.45 Nõo vallamaja ja Nõo kooli eest alustavad liikumist rongkäigud Nõo kiriku aeda.
    kl 12.00 Sõnavõtud, esinemised ja ühislaulmised kirikuaias.
    kl 12.40 EV peaministri nõuniku ja ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho kõne „Eesti riik luules“ kirikus, 
                laulab Nõo kiriku meesansambel.

w 22. juunil kell 18.00 toimub Suure-Jaani Muusikafestivali raames EELK Suure-Jaani vaimulik laulupäev, millest võtab osa ka 
meie koguduse segakoor. Tulge teiegi kuulama!
w Meie kogudus osaleb ka sel aastal üle-eestilises projektis “Teeliste kirikud”. Ühisel jõul püüame oma kiriku külalistele avatuna 

hoida 1. juulist kuni 30. augustini teisipäevast reedeni kell 10.00–15.00 ja laupäeval kell 11.00–15.00. Kallid koguduseliikmed! Palun 
valige võimalusel ka oma suvest vähemalt üks päev, mil saate kirikut valvata ja andke oma valikust teada koguduse õpetajale.
w 18.–24. juulil toimub EELK Valga praostkonna bussireis Kesk-Saksamaale Eschwege sõpruspraostkonda. Reisi maksumus on  

150 eurot. Kui olete huvitatud reisil osalemisest, siis võtke palun ühendust koguduse õpetajaga.
w Käesoleval aastal täitub kümme aastat õp Mart Jaansoni esimesest leeriõnnistamisest Nõo koguduses. Sellega seoses on 

pühapäeval, 13. juulil kell 11.00 algavale peajumalateenistusele ja sellele järgnevale piknikule kirikuaias (halva ilma korral kirikus) 
oodatud kõik, kes on aastatel 2004–2014 saanud leeriõnnistuse Nõo koguduses. Samuti on sellele üritusele oodatud kõik need, kelle 
leeriõnnistamisest täitub 2014. aastal ümmargune arv aastaid — 70, 60, 50, 25 vms. Kallid endised leerilapsed, palun võtke eelnevalt 
koguduse õpetajaga aegsasti ühendust!
w Neljapäeval, 31. juulil kell 19.00 ja pühapäeval, 3. augustil kell 17.00 etendub meie kirikuaias eelmisel suvel välja tulnud näidend 

„Metsast leitud kirik“. Näidendi autor on meie koguduse liige Juhani Püttsepp, lavastaja Andri Viinalass, produtsent Viivi Kütt. 
Esinevad Nõo näitlejad koos koguduseliikmete ja koguduse segakooriga.

w EELK NÕO KOGUDUSE KUULUTUSNÄDAL 2014
    E, 04.08.14 kl 18.00 Jumalateenistus. Jutlustab EELK Järva praostkonna vikaarõpetaja Andres Tšumakov.
    T, 05.08.14 kl 18.00 Kirikukontsert Suvised viiuli mängud. Esinevad Kristel Eeroja-Põldoja jt. Sissepääs tasuta.
    K, 06.08.14 kl 18.00 Kirikukontsert Suvehelid VIII. Esinevad Elke Unt (orel), Lande Kits (flööt), Maimu Kaarde (oboe) ja 
                                 Elle Fuchs (fagott). Sisspääs tasuta.
    N, 07.08.14 kl 18.00 Jumalateenistus. Jutlustab EELK Suure-Jaani koguduse õpetaja Kristi Sääsk.
    R, 08.08.14 kl 18.00 Jumalateenistus. Jutlustab EELK Lääne-Harju praostkonna praost ja Hageri koguduse õpetaja
                                 Jüri Vallsalu.
    L, 09.08.14 kl 18.00 Jumalateenistus. Jutlustab EELK Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja Aivo Prükk.
    P, 10.08.14 kl 11.00 Koguduse nimepäeva jumalateenistus. Armulaud.

w III HANS WÜHNERI PÄEV PÜHAPÄEVAL, 17. AUGUSTIL 2014
   kl 14.00 Keeri külas perekond Kuusiku talu õuel esinevad Meeri seltsimaja ansambel Elurõõm ja Nõo kiriku meesansambel. 
                Peetakse kõnesid.

w EELK Nõo koguduse 2013. aasta aruannet saab lugeda koguduse veebilehelt www.eelk.ee/noo.
w Liikmeannetust 2014. 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“).

teated 

Kerten Klassen 31.05.14 Nõo Püha Laurentsiuse kirik

RiStitud

maetud
Justine Tulu  22.03.14  Nõo kalmistu
Ene Ubaleht  22.03.14  Nõo kalmistu

Eino Toom  26.03.14  Nõo kalmistu
Ilme Padar  05.04.14  Nõo kalmistu
Uno Oona  12.04.14  Nõo kalmistu
Helleriine Jüriado 22.05.14  Nõo kalmistu
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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
KOGUDUSE ÕPETAJA Mart Jaanson, tel 745 5195 (kantseleis), 
749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee

kontakt
Koguduse veebilehekülg www.eelk.ee/noo

KIRIKUVANEM Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus)

ORGANISTID
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207
Katre Kruuse, tel 5560 6678

KOORIJUHT
Ragne Meier, tel 526 5569

PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJAD
Imbi Tanilsoo, tel 525 6607
Marju Liblik, tel 5837 7550

palju õnne ja jumala õnniStuSt teile kõigile!Sünnipäevad
JUUNI
Maire Jakobson Voika 02.06. 62
Ivo Laidmäe Nõo 02.06. 38
Pille Park  Külitse 02.06. 30
Margus Tilga Rapla 03.06. 58
Eleri Visnapuu Aiamaa 03.06. 40
Eva Kuslap Nõo 05.06. 28
Katriin Karro Luke 06.06. 22
Maili Klassen Tartu 07.06. 35
Liidia Aruväli Nõo 08.06. 62
Elliada Peensalu Nõo 09.06. 91
Anne Urb  Tallinn 12.06. 57
Kalju Toss Haage 13.06. 76
Jaan Aruväli Nõo 15.06. 56
Mihkel Kalpus Luke 15.06. 73
Helgi Kangro Luke 18.06. 79
Nelli Pello Tartu 18.06. 30
Heino Laius Meeri 19.06. 83
Rasmus Põld Tartu 20.06. 35
Madli Vares Järiste 20.06. 19
Inger Kraav Nõo 21.06. 73
Veiko Klassen Tartu 22.06. 38
Meelis Mondonen Voika 22.06. 52
Virge Arru Rõhu 23.06. 31
Eino Paurson     Metsalaane 24.06. 93
Helle-Maia Sonn Meeri 26.06. 71
Juhan Tobro      Metsalaane 30.06. 67

JUULI
Hele-Mall Kuusik Keeri 01.07. 81
Uno Lainemäe Tartu 01.07. 76
Aino Sorgsepp Elva 01.07. 84
Sirle Kiviaru Ulila 02.07. 23
Hiie Viigipuu Melliste 02.07. 43

Elli Kork  Tartu 03.07. 79
Helle-Kai Kruus Tallinn 04.07. 68
Silvi Liblik Luke 07.07. 38
Leita Liivak Luke 07.07. 77
Kristiina Kalju Nõo 08.07. 17
Katre Kruuse Nõo 09.07. 29
Maie-Liia Lall Nõo 09.07. 77
Rein Soidla Meeri 09.07. 60
Julius Pau Voika 10.07. 28
Eda Jagomann Tallinn 11.07. 35
Maia Plado  12.07. 81
Mai Maser Puhja 16.07. 76
Tiiu Praakle Tigase 16.07. 76
Kerli Räisa Illi 18.07. 37
Jaan Saal Meeri 20.07. 77
Paul Trei  Meeri 21.07. 59
Jane Mägi Nõo 22.07. 31
Eva Poom Nõo 23.07. 73
Helmi Rätsep Elva 23.07. 79
Kalju Õllek          Külaaseme 23.07. 81
Varje Arru Rõhu 24.07. 59
Virve Erm Nõo 25.07. 77
Tiina Otsing Luke 25.07. 53
Viktor Mondonen Voika 27.07. 76
Maarja Pennar Tallinn 28.07. 34
Ele-Mall Paulson Elva 28.07. 74
Taimi Mõrd Nõo 29.07. 73
Liidia Soidla Meeri 29.07. 59
Kalmer Prost Elva 30.07. 42
Margus Maal Nõgiaru 31.07. 45

AUGUST
Riita Irv           Vasalemma 01.08. 41
Jakob Laius Meeri 01.08. 81
Helmi Rähni Elva 02.08. 75

Hille Kaupmees  Külaaseme  04.08. 75
Virve Kellamäe Järiste 04.08. 79
Liilia Lambinen Nõgiaru 05.08. 81
Siiri-Liisi Läänesaar Tallinn 06.08. 34
Merje Lüüsi Reola 06.08. 46
Rait Kivimets Keila 07.08. 42
Eha Näkki  Luke 07.08. 75
Laurits Leedjärv Tõravere 09.08. 54
Elsa Saag Tartu 09.08. 86
Anne Saal Meeri 09.08. 74
Tiina Visla Elva 09.08. 40
Ester Jääskeläinen  Kuopio 12.08. 45
Maret Lukk Rahinge 13.08. 84
Virve Brett Nõo 14.08. 87
Elvi Kokk  Nõgiaru 14.08. 80
Koidula Kütt Nõo 14.08. 75
Taime Põld Elva 14.08. 59
Tea Kivimaa Nõo 18.08. 57
Ilme Saal  Meeri 18.08. 85
Marju Domaškina Tallinn 19.08. 53
Eldur Henno Adavere 19.08. 86
Rasmus Rekand Tartu 20.08. 36
Endla Kõrts Karijärve 21.08. 91
Annikki Aruväli Torino 22.08. 29
Leili Padar Tartu 22.08. 80
Jaan Pau  Voika 23.08. 73
Hilma-Marsella Uutma Tartu 23.08. 81
Moonika Mehin  24.08. 31
Piret Suur Uuta 26.08. 42
Leili Zeiger Elva 26.08. 83
Salme Valdmaa Elva 26.08. 72
Sinaida Lints Tartu 27.08. 81
Rauno Ilves  28.08. 25
Katrin Kasumets Elva 28.08. 28
Silver Soidla Meeri 30.08. 34


