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

Mälestuskilde Martin Lipust
Kõne Martin Lipu päeva jumalateenistusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus  

2. aprillil 2017

Täna tähistame juba 14. korda Martin Lipu päeva. 2. aprillil on, muide, vana 
kalendri järgi ka tema õige sünnipäevapäev.

Miks me seda päeva tähistame? Eks ikka seetõttu, et nii tekib aegade side, mis 
omalaadse ankruna lubab meil end tänapäeva mässavais vetes kindlamini tunda. Kui 
meenutame Martin Lippu, meie koguduse ajaloo ühte väljapaistvamat isiksust, siis 
julgustab see meidki olema ühiskonnas nähtavad ja rõhutama samu väärtusi, mis 

Nõo Püha Laurentsiuse kirik. 
Foto: MART JAANsoN

kunagi temale olulised olid. Peale selle annab see meile meeldiva kohustuse eesti ühiskonnale meelde tuletada, et Martin Lipp on oluline 
luuletajana kirjanduses ja muusikas, alusepanijana suguvõsauurimises, kirikuloolasena teoloogias ning kirikukujundajana sakraalarhi-
tektuuris.

Martin Lipu päev innustab meid tegema ka mõtterännakuid tagasi sellesse aega, mil ta meie koguduses oma igapäevast tööd tegi. 
oleme tänulikud meie headele koguduseliikmetele Mare ja Madis Kanarbikule, kelle vaev on meile kättesaadavaks teinud Lipu mälestus-
raamatu esimese osa ning loodame, et juba paari kuu pärast hoiame käes ka teist. oleme tänulikud Nõo kiriku meesansamblile, kes on 
võtnud kohuseks taaselustada Martin Lipu lauludeks valatud luulepärandit.

oleme samuti tänulikud meie heale koguduseliikmele Taime Põllule, kes on kristlikku kirjandust tutvustades juhtinud meid lähemale 
ka Martin Lipu ajastule. Möödunud aastal oli meie kiriku kooriruumis üleval Taime koostatud näitus Eestis asuvaist Laurentsiusele  
pühendatud kirikuist. Muuhulgas oli näitusel ka üks 1962. aastal välis-Eesti kirikus stockholmis ilmunud ajakirja Eesti Kirik number  
(nr 3), milles leidus huvitav mälestuskirjutis Martin Lipust.

Kirjutise autor on keegi A. Raudsepp. Pole teada, kellega on tegu. Tekstist selgub, et tema vanemad on maetud Nõo surnuaiale, kuid 
see märkus käib 1905. aasta kohta – niisiis on tegu inimesega, kes on olnud põline Nõo elanik üle 100 aasta tagasi, kuid seejärel siirdu-
nud välismaale.

Martin Lipu päeva puhul loen sellest kirjutisest mõned katked, mis annavad meile täiendavat aimu Martin Lipu isiksuse kohta.
„Ühe sõbra hiljutist 50. sünnipäeva pidades viisid mind mu mõtted 58 a. tagasi minevikku Nõo kiriklasse Tartumaal, kus kesksuvel 

1904. a. mul juhus oli esmakordselt  elus sellelaadilist pidulikku sündmust kaasa teha. Juubilariks oli väikese maakoguduse õpetaja 
Martin Lipp, tuntud peale Nõo terves Eestis lugupidava nime all: Nõo-Lipp. Põhjusi juubilari populaarsuseks oli mitu. Hingekarjasena ja 
jutlustajana oli ta kui eestlane kogudusele lähedam kui tollal valdavas enamuses ameteid pidavad saksasoost pastorid; Lipp’u keel ja stiil 
oli omane, ilus, pildirikas, moodne. Kui poeet evis ta, ränga poliitilise surve ajal tegutsev Eesti kindel rahvuslane, siis erilist poolehoidu; 
iseloomult vaikne, leplik, mitteahne — kõik see kindlustas talle koguduse sümpaatia. Kui apoliitilist tagasihoidlikku ja kultuuriliste 
huvidega isikut usaldasid Lipp’u ka kroonu ja kiriku võimukandjad.

Juubel kui niisugune algas kirikus. Rahvast tulvil. Palju võõraid nägusid, pastoreid, kaugemalt tulnud tervitajaid, saadikuid. Jutluse 
pidas keegi võõras. orelil esines endine köster-organist, tuntud muusikamees Aleksander sprenk-Läte. Tähtvere puhkpillide orkester 
mängis. Peale jumalateenistust kogunesid kutsutud külalised ruumikasse kirikla küüni, mis oli rohelusega dekoreeritud, laudade-
pinkidega varustatud. Algas tubli pidusöök, juhatatud sisse lühikese söömapalvega. Varsti algasid huvitavad õnnesoovid, lauakõned, 
mis mind kui noorukit otse imestuse ja aukartusega täitsid kõnelejate võimete suhtes: nii palju vaimukust, teravmeelsust, huumorit 
ja ladusust! Lust oli kogenematul noorel kuulda! oli õpetlik elamus.      à
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Mälestuskilde Martin Lipust
Algus vt lk 1
Enamik sõnavõtjaist olid muidugi juubilari ametivennad — elu-

kutselised kõnemehed. Elavamalt püsib meeles Kanepi (Võrumaa) 
praost Falki kuju ja sõnavõtt. Too imposantne (Lipp’u ülemus) 
oraator (tuntud eesti rahvusidee vastane) rääkis sulaselges 
L.-Eesti murrakus juubilarist kui „laululinnust“. Praostile kohe 
vastates nimetas Lipp teda ka osavasti, vaevaltmärgatava huumo-
riga, linnuks-kanepilinnuks (Falk tähendab eesti k. ‘kull’). Nii kestis 
huvitav lühikõnede duell hulk aega. Juubilari iseloomustati igast 
võimalikust küljest, kuid tähelepanu vääris, et kõnelejad oma 
eelkõnelejate mõtteid ei korranud. Lõppeks tuletas üks sõnavõt-
jaist meele ka proua Lippu ja tema teeneid käesoleva söömaaja 
serveerimisel. Proua asemel reageeris sellele juubilar, üteldes 
umbes nii: Mu naine tänab, et tema osa on ka tähelepanu ja tun-
nustust leidnud; kuid ta on juba vastanud kaunima kõnega, mida 
perenaine peab, ütledes: „Tulge sööma!“ (suur aplaus) ...

Martin Lipp jättis kehva tervisega inimese mulje. Pika talve 
jooksul, kui Nõo kivist kirik (ahjudeta) külm oli, esines Lipp seal 
tavaliselt ikka vildikud jalas, kindad käes (paremakäe sõrmeotsad 
paljad). Kartis üldse kangesti külma, vihma, tuuletõmbust; isegi 
jaanipäevastele surnuaia (2 km) jutlustele sõitis Nõo-Lipp ka 
säravalt ilusa ilma puhul silmatorkavalt varustatud igasuguste 
kaitsevahenditega võimaliku ilma muudatuste vastu. säärane 
liialdatud ettevaatus äratas muidugi maarahva heatahtlikku muiet 
ja huumorit oma õrna ja mugava hingekarjase arvel ...

oma vaimulikkude kohustuste kõrval kuulusid luteri usu pasto-
rite ülesannetesse noil aegadel ka koolides emakeeles antava 

usuõpetuse ja eesti keele revideerimine. Neid kohustusi, mäletan, 
täitis ka Lipp. Ta tegi seda kord aastas, harilikult kevadeti, sõites 
koolimajast koolimajasse, pidades seal ühtlasi ka rahvale palve-
teenistusi, võttes hädiseid vanu armulauale jne. Mäletan neid pidu-
likke visiite, olles Aru valla ministeeriumikooli õpilane. Õpetaja Lipp 
oli meile tuttav juba oma võistlematute õpikute — piibliloo, kate-
kismuse, kirikuloo, koraalide jne. kaudu. oli lahke ja südamlik. Kes 
raamatutest päheõpitud vastused vurinal ette võis kanda, sai kiita. 
Eesti keele „katsed“ piirdusid küll vaid lugemisoskuse proovidega 
nooremate laste poolt. Üks pisike poiss, mäletan, luges kord küll, 
kuid ei hääldanud „k“ tähte õieti. Revident soovitas tal suvel karja 
hoides tihti korrata üht ja sama: „Kuri karu, ära tule karja!“

sõidud ei meeldinud Lipp’ule. oli nn. kabineti inimene. Ristimisi 
toimetasid harilikult kooliõpetajad koha peal, matmisi — köster. 
Peale eestikeelsete jumalateenistuste tuli Lipp’ul harva, harilikult 
suvel, pidada kirikut ka käputäiele kihelkonna sakslastele nende 
keeles, ülemkihile, kadakasakstele jne. osavõtt neist oli vähene. 
Martin Lipp’u abikaasat mäletan ma vaevalt. Pidi olema kauni väli-
musega saksa orientatsiooniga daam ...

Martin Lipp suri 8. märtsil 1923 69-aastasena. Tänulik Nõo 
kogudus austas oma kauaaegset armastatud hingekarjase mäles-
tust, püstitades ta hauale soliidse rindkuju.

Hea mälestus ja austus püsib Martin Lipp’ust kui sümpaatsest 
ja väga siirast vaimuinimesest. Ta oli haruldaseks eestvõitlejaks ja 
lootuseks rahva kasvatuse ja kultuuri väljadel oma võimete, annete 
ja meetoditega kui vaimulik, poeet, praktiline keelemees, kultuuri-
ajaloolane.“

MART JAANsoN
Koguduse õpetaja

25. veebruaril 2017 saatsin Nõo kirikus ja surnuaial igaviku-
teele Maie Ankro. Matusetalituse lõpul luges üks proua Maiele kui 
oma klassiõele Luke koolis ilusa pika vaimuliku luuletuse. see 
luuletus ajendas mind prouaga juttu tegema ja selgus, et lugeja 
oli Linda Muutra (neiuna Kilk), kes on pärit Luke mõisast, kuid elab 

nüüd kaugemal. Palusin pr Muutrat saata see luuletus ka 
Rahutegija jaoks. Märtsi algul saingi temalt kirja, milles lisaks 
kalmistul loetud luuletusele „Igavikku“ oli veel üks luuletus ja üks 
hingehoidlik tekst. Tänumeeles avaldame järgnevalt need kaks 
luuletust ja teksti: ehk leiab mõni lugeja neist kosutust!

MART JAANsoN
Koguduse õpetaja

Ühest kohtumisest

IgavIkku   
Autor teadmata

Kõik inimesed lähevad sinna,
kuhu keeldumata tuleb kord minna:
igavikku, kaetud looride taha –
ükski ei jää minemata ega maha.

Miljonid eele on läinud juba.
Neil avati uks, anti minekuks luba.
Miljonid märgina inimsoole
tõttavad kiiresti lõpmatu poole,

kaovad kaetud looride taha —
ükski ei jää minemata ega maha.

Igavik — otsatu, tundmatu läte,
kuhu suunduvad teed,
kus sihi saad kätte,
kui lõpetad tee, mis alustud sinust,
kuhu saabud sa, süda, siin lahkudes elust.

seisata viivuks, lahenda eluküsimus ära:
mis on hing, igavik, Jumala sõna?
Kuis julged sa rännata eksiradu,
mille lõpptulemus — surm ja kadu?

Kellel süüdatud hinges kõik tuled põlema
võib pääseda kitsale teele siin tulema.
sääl pärivad rändurid õnnistust, tasu —
neil möödunud elust ja surmastki kasu.

Ent hirmus on hukkuda patumülkasse ruttu
ja lehena lennata ahastusuttu!
Kes teab, mil surmatunnid meid viivad
ja kuhu kannavad koltunud tiivad?
Igavikku, kaetud looride taha,
ükski ei jää minemata ega maha.
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LaS JuMaLa SÕNa PaNEB aSJaD PaIka
Igavesti, Issand, jääb püsima sinu sõna taevas. (Ps 119:89)

Dr Martyn Lloyd-Jones on kirjutanud: „Need on Vaim ja sõna 
— Vaim sõna kohal ja Vaim meie sees — kui loeme sõna.“

sa ütled: „see pole võimalik!“ Jumal ütleb: „Inimeste käes 
võimatu on Jumala käes võimalik.” (Lk 18:27)

sa ütled: „Ma olen kurnatud.“ Tema ütleb: „...kes ootavad 
Issandat, saavad uut rammu...“ (Js 40:31)

sa ütled: „Mitte keegi ei armasta mind.“ Tema ütleb: „Ma olen 
sind armastanud igavese armastusega...“ (Jr 31:3)

sa ütled: „Ma ei suuda edasi minna.“ Tema ütleb: „sulle piisab 
minu armust...“ (2Kr 12:9)

sa ütled: „Ma ei tea, mida teha.“ Tema ütleb: „Õpi teda tundma 
kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!“ (Õp 3:6)

sa ütled: „Ma ei saa sellega hakkama.“ Tema sõna ütleb sinu 
asemel: „Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.“ (Fl 
4:13)

sa ütled: „Asi pole seda väärt.“ Tema ütleb: „...küll me omal ajal 

ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!“ (Gl 6:9)
sa ütled: „Ma ei suuda endale andestada.“ Tema ütleb:  

„...andestage ..., nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.“ 
(Ef 4:32)

sa ütled: „Ma ei tule ots-otsaga kokku.“ Tema ütleb: „Küll mu 
Jumal täidab kõik teie vajadused...“ (Fl 4:19)

sa ütled: „Ma kardan.“ Tema ütleb: „Jumal ei ole meile ju and-
nud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.“ 
(2Tm 1:7)

sa ütled: „Ma ei tule toime.“ Tema ütleb: „Heida Issanda peale 
oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest...“ (Ps 55:23)

sa ütled: „Ma pole piisavalt tark.“ Tema ütleb: „Kui kellelgi teist 
jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt...“ (Jk 1:5)

sa ütled: „Ma olen nii üksi.“ Tema ütleb: „Ma ei hülga sind ega 
jäta sind maha!“ (Hb 13:5)

Billy sunday on öelnud: „Ma seisan Jumala sõnal ja kui see 
peaks mind alt vedama, lähen koos sellega.“ Las Jumala sõna 
paneb asjad paika!

OOTa!
Peeter Piirisild, Narva metodisti kiriku emeriitpastor

2 Kr 5:1: Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha 
kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone 
taevas.

Tuleb aeg ja tuleb minna.
Kõigil seisab ees see tee.
Kaduda meil tuleb sinna,
kuigi praegu elame.

Milline on siis see ase,
kuhu meil nii minna tuleb?

Mida saatus loota laseb,
kui see kord me silmad suleb?

Kas meil jätkub õnnist ootust
selle tuleviku jaoks?
Igaviku elu lootust,
et meil optimism ei kaoks?

Kas me valmis selle vastu,
kui kord lõpeb meie tee?
siis kui surm me ligi astub
hüüame: „Ehk oota veel!

Miks sa tulid nõnda vara,
tahan elada ju veel!
Meeldiv on maailma sära —
tahaks käia sellel teel.“

surm ei küsi meie tahet,
ajapikendust ei anna.
Ei ta tee siin mingit vahet,
kõiki igavikku kannab.

oleks rahulikku ootust
meile antud aastates,
kindlat tõotatud lootust
ajutise elu sees!

selleks jätkugu meil usku,
lootust Loojal’ seadmisel,
et Ta arm me sees ei kustuks
ruumi jätkuks headusel!

Kui me elu jätkub usus —
rahu asub südames,
tulevikuhirm ei rusu,
see kaob meie ridadest.

NÕukOgu
Jaan Aruväli
Marju Graf
Mart Jaanson
Madis Kanarbik
Heli Kruuse
Ingmar Laasimer
Laurits Leedjärv
Marju Liblik
Taime Põld
Rein soidla
Raili Värno

JuhaTuS
Madis Kanarbik (esimees)
Mart Jaanson
Raili Värno (aseesimees)

REvIDENT
Rein soidla

SINODISaaDIkuD
Jaan Aruväli
Mart Jaanson (ameti poolest)
Laurits Leedjärv

SINODISaaDIkuTE aSEMIkuD
Madis Kanarbik
Ingmar Laasimer

EELk Nõo koguduse juhtorganid aastaiks 2017–20
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Nõo koolide jõulukontsert 13.12.16. Imbi Pärtelpoeg Nõo 
Põhikooli poistekoori juhatamas. Foto: MART JAANsoN

w 2. detsembril tähistas Nõo kool oma 330. aastapäeva vastu-
võtuga Nõo muusikakooli saalis. Meie koguduse poolt käis koolile, 
mis kunagi on ju tekkinud kiriku rüpest, õnne soovimas õp Mart 
Jaanson.
w Teise advendipühapäeva, 4. detsembri jumalateenistusel 

teenis lauluga kaasa koguduse hea sõber segakoor Vega Tõraverest. 
Koori liikmeskonda kuulub ka meie koguduse liikmeid.
w 7. detsembri õhtul esinesid kirikus ilusa advendikontserdiga 

Konguta segakoor (dirigendid Ragne Lind ja Merilin seer) ja Luunja 
naiskoor Jõeõed (dirigent Anne Kasesalu-Roops). Ava- ja lõpu-
palvuse pidas õp Jaanson.
w 9. detsembri õhtul pidas Nõo kiriku meesansambel Meeri 

seltsimajas oma traditsioonilise advendikontserdi. seltsimaja 
väike hubane saal oli rahvast täis ja kohalikud perenaised pakkusid 
pärast kontserti kõigile head-paremat. suur tänu korraldajaile!
w Kolmanda advendipühapäeva, 11. detsembri jumalateenistuse 

järel avas Meeri kunstnik ja meie koguduse liige Helle-Maia sonn 
kirikus oma maalide näituse ning pakkus seejärel osavõtjaile kiri-
kukohvi. Näitus jäi vaadata uue aasta jaanuarikuuni ja pälvis palju 
kiidusõnu.
w 13. detsembril kogunesid kirikusse Nõo koolide esindajad ja 

nende pereliikmed ning külalised, et läbi viia traditsiooniline jõulu-
kontsert. sel korral kandis kontsert nime „Heade soovide aeg“. 
Ava- ja lõpupalvuse pidas õp Jaanson. 
w 16. detsembril oli Külaaseme külas meie hea koguduseliikme 

Kalju Õlleku kodus palju inimesi, täpsemalt 15. Tähistati Külaaseme 
piibliringi 10. aastapäeva. Piibliringi olid peale traditsiooniliste 
osalejate õnnitlema tulnud naaber-piibliringide esindajad Meeri ja 
Nõgiaru külast. Pidu oli väga meeleolukas. Aitäh Kaljule ja kõigile 
osalejaile nende 10 aasta osaduse eest!
w 17. detsembril esines kirikus ilusa kavaga Kapa-Kohila kam-

merkoor Raplamaalt. Kõrgetasemelist koori juhatas kiriku naabru-
ses Meeri tänaval üles kasvanud suurepärane muusik Vahur 
soonberg. Kahjuks oli kuulajaid vähem kui muusika väärinuks. 
w Neljanda advendipühapäeva, 18. detsembri jumalateenistusel 

sai leeriõnnistuse Arved Puistaja. Jumalateenistust kaunistas 
orelimängu ja lauluga Katre Kruuse.
w 18. detsembril esines Nõo kiriku meesansambel EELK Tallinna 

Peeteli koguduse aastapäeva-jumalateenistusel Peeteli kirikus. 
Pärast seda astuti üles ka Peeteli koguduse endise õpetaja Avo 
Üpruse nüüdses koguduses Harkujärvel.
w 19. detsembril pidas meie kogudus Nõo päevakeskuses  

jõulupidu. Peale tavapärase jõululaulude laulmise, viktoriini ja 
toiduosaduse jagas õp Jaanson ka oma suvise Colombia-reisi 
muljeid.
w 20. detsembril astus Nõo kiriku meesansambel üles Nõo 

päevakeskuse jõulupeol.
w 24. detsembril tähistas kogudus meie Issanda ja Õnnistegija 

sündimise eelõhtut tavapärase jumalateenistusega. Ja nagu alati 
sel puhul, oli ka nüüd kirikus väga palju inimesi. Laulsid koguduse 

KRooniKa 

segakoor ja Nõo laulustuudio lapsed Ragne Meieri juhatusel, orelit 
mängis Agnes Laasimer. oli tõepoolest hea osadus!
w Esimese jõulupüha, 25. detsembri jumalateenistust kaunis-

tasid lauluga Nõo kiriku meesansambel ja sopran Katre Kruuse. 
Pärast jumalateenistust pidas õp Jaanson jõulupalvuse ka Nõo 
hooldekodus. sealgi astus üles Nõo kiriku meesansambel.
w Aasta viimasel jumalateenistusel 31. detsembri õhtul tänati 

Jumalat vana aasta eest ja paluti Tema õnnistust ka uueks aastaks. 
Jumalateenistust kaunistas Nõo kiriku meesansambel ja pärast 
teenistust pakkus õp Jaanson kõigile käärkambri pliidil küpsetatud 
pannkooke.
w 1. jaanuaril võeti kirikus Jeesuse nimepäeva jumalateenistu-

sega vastu uus aasta. samal päeval hiljem pidas Nõo kiriku mees-
ansambel Tagametsas tenor Mati Koonukõrbi suvekodus oma tra-
ditsioonilise aastaalguse koosoleku ja teenis kontsert-palvusega 
sõmerpalu hooldekodus, kus veedab vanaduspäevi ka meie kogu-
duse liige Leida sepp.

vahur Soonberg koos kapa-kohila kammerkooriga 17.12.16 
lauluhoos. Foto: MART JAANsoN
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Luke noored (reas paremalt kolm esimest) kirikunoorte 
Talvepäevadel Põltsamaal. Foto: Plussmeedia

Nõo vallavanem Rain Sangernebo Iseseisvuspäeva jumalatee-
nistusel 24.02.17 kõnet pidamas. Foto: MART JAANsoN

w 5. jaanuaril tähistas meie kogudus koos Tartu Pauluse kogu-
dusega praost Harald Tammuri 100. sünniaastapäeva mälestuspal-
vusega Tartu Raadi kalmistul praost Tammuri haual. Palvuse viisid 
läbi Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets ja Nõo koguduse 
õpetaja Mart Jaanson. 8. jaanuari peajumalateenistusel avati meie 
kiriku kooriruumis ka näitus „Praost Harald Tammur 100“.
w Pärast 15. jaanuari peajumalateenistust tuli kokku meie 

koguduse täiskogu. Koosolekul valiti järgmiseks neljaks aastaks 
koguduse nõukogu. Valimised õnnestusid väga hästi. Kohal oli 30 
täiskogu liiget — huvitaval kombel täpselt sama palju kui neli 
aastat tagasi! Pärast täiskogu koosolekut pidas oma esimese 
koosoleku kohe ka uus nõukogu, kes valis enda hulgast juhatuse, 
juhatuse esimehe, aseesimehe, sinodisaadikud ja revidendi. Loo-
mulikult arutati ka 2016. aasta aruandeid ja 2017. aasta tegevus-
kavu ning muid küsimusi.
w 22. jaanuari peajumalateenistusel laulis huvitav külaline: 

Tartu Reiniku Kooli ja Nõo Põhikooli ühendpoistekoor Imbi Pärtelpoja 
juhatusel. Poiste laul kõlas kirikuvõlvide all väga uhkelt, suur tänu 
Imbile!
w 27. jaanuaril kirjutas õp Mart Jaanson alla lepingule, millega 

ehitusfirma oÜ Katusõkatja võttis kohustuseks teostada 15. april-
liks 2017 meie kiriku käärkambri siseremont. selle lehenumbri 
ilmumise ajaks on remont juba valmis ning võib öelda, et pärast u 
25 aasta tagust kiriku katuse vahetust on kiriku juures ära tehtud 
seni suurima mahuga remonditööd. Tänu olgu Jumalale!
w 3.–5. veebruarini toimusid Põltsamaal järjekordsed Kiriku-

noorte Talvepäevad. Meie kogudusest võttis neist osa 6 noort ja  
3 täiskasvanut, sh meie tublid pühapäevakooliõpetajad Marju  
Liblik ja Imbi Tanilsoo.
w 7. veebruaril jagas õp Jaanson eelmise suve Colombia-reisi 

muljeid ka Nõo päevakeskuses.
w 10. veebruaril võttis Tartu Ülikooli dotsent dr Alar Läänelaid 

meie kiriku altarifiguuridelt puiduproovi, et teha kindlaks kujude 
materjal. Pärast laboratoorset uuringut selgus mõne päeva pä-
rast, et apostlifiguurid, mis õp Martin Lipp tellis 1909. aastal 
hilisemalt kuulsalt eesti kujurilt Jaan Koortilt, on tehtud pärna-
puust.
w 11. veebruaril tähistas oma 95. sünnipäeva meie koguduse 

auväärne liige Endla soidla Meeri külast. soovime Endlale rahu ja 
rõõmu igasse tema uue eluaasta päeva!
w 14. veebruaril toimus uue aasta esimene piiblitund ka Luke 

raamatukogus. Enne seda olid uut aastat alustanud piibliringid 
kõigis meie ülejäänud kuulutuspunktides: Nõo hooldekodus, Meeri 
seltsimajas, Külaaseme külas ja Nõgiaru raamatukogus.
w 17. veebruaril koguneti kirikusse aasta esimesele Taizé-

õhtule. Tänu Jumalale, see igakuuline traditsioon on püsinud juba 
alates 2009. aastast, mil meie koguduse liige Katre Kruuse selle 
algatas!
w 24. veebruari keskpäeval toimus meie kirikus traditsiooni-

line Iseseisvuspäeva jumalateenistus. Teenisid EAÕK Nõo Püha 
Kolmainu koguduse preester stefan Fraiman ja õp Mart Jaanson. 
Päevakohase kõne pidas Nõo vallavanem Rain sangernebo. Laulsid 
meie koguduse segakoor ja Nõo laulustuudio lapsed Ragne Meieri 

juhatusel ning Nõo kiriku meesansambel. orelil musitseeris Agnes 
Laasimer. Täname Jumalat meie iseseisva riigi eest! 
w 1. märtsil algas õhtuse palvepäeva jumalateenistusega 2017. 

aasta Kristuse kannatusaeg. 3. märtsil toimus meie kirikus Taime 
Põllu eestvedamisel aga rahvusvahelise naiste palvepäeva oiku-
meeniline palvus. Mehed said samal ajal osaduses olla Nõo päeva-
keskuses.
w 3.–4. märtsil viibis Nõo kiriku meesansambel Järva-Jaani 

kaunis pastoraadis laululaagris. 4. märtsi varasel pärastlõunal 
anti pastoraadi saalis kohalikule rahvale ka kontsert. Meesansam-
bel tänab Järva-Jaani kogudust ja tema õpetajat Katrin-Helena 
Melderit lahke vastuvõtu eest! 
w 12. märtsi peajumalateenistusel teenis üle mõne aja jälle 

meie koguduse hea tuttav õp Diina Tuulik.

Nõo kiriku meesansambel 04.03.17 Järva-Jaani pastoraadis 
kontserti andmas. Foto: KATRIN-HELENA MELDER

à
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Arved Puistaja  11.12.16

Ristitud 
nõo Püha LauRentsiuse KiRiKus

Maetud
Koidula ott  03.12.16 Elva kalmistu
Maie Juust  04.01.17 Nõo kalmistu
Jaan Käos  21.01.17 Tartu krematoorium
Ivar Piir   21.01.17 Tartu krematoorium
Klaara Meltsas  29.01.17 Tartu krematoorium
Peeter Zeiger  08.02.17 Nõo kalmistu
Ergo Käos  11.02.17 Elva kalmistu
Maie Ankro  25.02.17 Nõo kalmistu
Gustav-Ülo Kaarna 18.03.17 Nõo kalmistu
Elly-Koidula Lepasoo 01.04.17 Elva kalmistu

Kristina Veidenbaum EELK Elva kogudusest
Toomas Pärn  EELK Paide Püha Risti kogudusest

eeLK nõo Kogudusse 
üLe tuLnud

Algus vt lk 4
w 17. märtsil pidas meie Valga praostkond Karula kirikus kor-

ralist sinodit. Meie kogudust esindasid sinodikoosolekul õp Mart 
Jaanson, Ingmar Laasimer ja Jaan Aruväli. Koosolekust tubli poole 
võtsid enda alla erinevad valimised, sest praostkonna juhtorganeil 
ja kirikukogu saadikuil oli täitunud 4-aastane valimisperiood. Vali-
miste tulemusena sai uueks Valga praostkonna praostiks meie 
koguduse õpetaja Mart Jaanson. Koosolek tänas senist praosti 
Vallo Ehasalu, kes on seda ametit pidanud 14 aastat järjest! Pärast 
koosolekut toimus Karula koguduse kauaaegse diakoni, nüüdse 
õpetaja Enno Tanilase introduktsiooniteenistus, mille viis läbi 
piiskop Joel Luhamets koos praostkonna vaimulikega. Karula kogu-
dusel on üle pika aja jälle täisvastutusega õpetaja!
w 19. märtsi peajumalateenistusel teenis kaasa uus vokaal-

ansambel Tõraverest stella Caeli, mille koosseisus laulab ka meie 
koguduse liige Laurits Leedjärv. Ansambel sai kavva valitud renes-
sansi- ja hilisromantismi aegsete keeruliste teostega vapralt 
hakkama.
w 24. märtsil tutvus meie kiriku kunstiväärtustega Eesti 

Kunstiakadeemia professor Anu Mänd koos fotograafiga. Külalised 
võttis vastu õp Mart Jaanson.
w 26. märtsil pärast peajumalateenistust toimus meie kogu-

duse kevadise leerikursuse esimene tund. Loodame, et Jumala 
abiga saame oma kogudusele uusi liikmeid!
w 1. aprillil tähistas meie koguduse hea sõber Tõravere sega-

koor Vega oma 30. sünnipäeva. sel puhul Nõo muusikakoolis 
toimunud pidulikule kontserdil tervitas koori kahe lauluga ka Nõo 

kiriku meesansambel ja lilled andis üle õp Jaanson.
w 2. aprilli peajumalateenistusel tähistati juba 14. korda meie 

koguduse legendaarse õpetaja Martin Lipu sünniaastapäeva. Esines 
Nõo kiriku meesansambel, kõneles õp Jaanson ja pärast teenistust 
pakkus meie koguduseliige, kondiiter Anne-Ly Juhkam suurepärast 
sefiiritorti. 
w 9. aprilli palmipuudepüha jumalateenistusel laulis meie 

koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel. Tuleb tänada Jumalat 
meie tubli koorijuhi ja pühendunud lauljate eest, sest koor kõlab 
ilusti ega näita väsimuse märke!
w 9. aprilli pärastlõunal toimus pidulik jumalateenistus Puhja 

kirikus. Piiskop Joel Luhamets seadis õpetajaametisse kogudust 
pikka aega teeninud diakon Tiit Kuusemaa. Jumalateenistusele 
järgnes hea osadus Puhja seltsimajas.

KRooniKa 

anne-Ly Juhkami valmistatud sefiiritort Martin Lipu päeval 
02.04.17 kirikusse sisenemist ootamas. Foto: ANNE-Ly JuHKAM

Arved Puistaja  18.12.16

LeeRitatud 
nõo Püha LauRentsiuse KiRiKus

LauLatatud

nõo Püha LauRentsiuse KiRiKus

Toomas ja Nataliia Pärn 17.01.17
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w 26. ja 27. mail 2017 tähistatakse Tartus EELK sajandat juube-
lit — 100 aasta möödumist esimesest kirikukongressist. Toimuvad 
mitmed üritused, millest on kutsutud osa saama kogu kirikurah-
vas. Täpsemalt palun vaadake veebilehelt http://www.eelk.ee/et/
vabaduse-teetahised/eelk-100/.
w Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise 

aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restau-
reerimise toetuseks. seisuga 12. aprill 2017 on annetusi ja toetusi 
kogunenud 6 938,98 eurot. sellest summast on kirikusse näituse-
siinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda veevarus-

teated 
tuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks arheoloogi-
listeks uuringuteks 3 060 eurot ning panga teenustasudeks 16,54 
eurot. Jääk on 2 946,60 eurot.

Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja 
kätte kui ka koguduse swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 
2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus).

Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
w Liikmeannetust 2017. aasta eest saab teha nii sularahas 

koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega 
(a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 sEB pangas, saaja: EELK Nõo 
Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). 
Annetussumma on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil teha oma 
liikmeannetus hiljemalt 31. detsembriks 2017!

Käesolev number ilmub kavandatust poolteist kuud hiljem ning seetõttu lisame järjepidevuse huvides ka juba möödunud märtsikuu 
ja aprilli esimese poole teated.

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

juMaLateenistused ja Muud Koguduse üRitused

ÕPETaJa vaSTuvÕTuaEg  
kiriku käärkambris 

kOLMaPÄEvaL ja REEDEL  
kl 9.30–11.30

T, 2. kl 15.30
R, 5. kl 19.30 
P, 7. kl 11.00 
T, 9. kl 16.00 
R, 12. kl 12.00 
P, 14. kl 11.00 

T, 16. kl 16.00 
K, 17. kl 12.00 
P, 21. kl 11.00 
N, 25. kl 18.00 
R–L, 26.–27. mai 
P, 28. kl 11.00 
T, 30. kl 15.30 

Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Piiblitund Luke raamatukogus
Piiblitund Külaaseme külas
Emadepäeva perejumalateenistus. 
Laulavad Nõo laulustuudio lapsed
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Jumalateenistus. Armulaud
Taevaminemispüha jumalateenistus. Armulaud
EELK juubelikongress Tartus
Jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus

MaI 2017

MÄRTS 2017
Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Armulauaga palvus Meeri seltsimajas
Piiblitund Luke raamatukogus
Jumalateenistus. Armulaud. 
Laulab vokaalansambel stella Caeli
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-palvus kirikus
Jumalateenistus
Kevadise leerikursuse algus
Piiblitund Nõgiaru raamatukogus

K, 1. kl 18.00 
P, 5. kl 11.00 
P, 12. kl 11.00 
K, 15. kl 12.00 
K, 15. kl 16.00 
P, 19. kl 11.00 

T, 21. kl 16.00 
R, 23. kl 12.00 
R, 23. kl 19.30 
P, 26. kl 11.00 
P, 26. kl 13.00 
T, 28. kl 15.30 

aPRILL 2017
Jumalateenistus. Armulaud. Martin Lipu päev. 
Laulab Nõo kiriku meesansambel
Palmipuudepüha jumalateenistus. Armulaud. 
Laulab koguduse segakoor
Piiblitund Luke raamatukogus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
suure Neljapäeva jumalateenistus. Armulaud.
suure Reede liturgiline jumalateenistus
I ülestõusmispüha jumalateenistus. Armulaud. 
Laulab koguduse segakoor
Armulauaga palvus Nõo hooldekodus. 
Laulab koguduse segakoor
II ülestõusmispüha jumalateenistus
Piiblitund Külaaseme külas
Taizé-õhtu kirikus
Jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud

P, 2. kl 11.00 

P, 9. kl 11.00 

T, 11. kl 16.00 
K, 12. kl 12.00 
N, 13. kl 18.00 
R, 14. kl 11.00 
P, 16. kl 11.00 

P, 16. kl 14.00 

E, 17. kl 18.00 
R, 21. kl 12.00 
R, 21. kl 19.30 
P, 23. kl 11.00 
P, 30. kl 11.00 
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Rahutegija EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht
Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

PaLju õnne ja juMaLa õnnistust teiLe KõigiLe!sünniPäevad

MÄRTS
Vilma Luksep Elva 01.03. 81
Anne sorgsepp Elva 02.03. 58
Tõnu Naudi Nõo 03.03. 70
Laine Henno Tartu 05.03. 85
Peet Paurson        Metsalaane 06.03. 67
Maie soonberg Luke 06.03. 82
Margus Värno Nõo 08.03. 41
Laine Põder Elva 10.03. 83
Karl Toots  Tallinn 10.03. 85
Taavi Hallik Tartu 11.03. 35
Aime Mägi  Meeri 11.03. 82
Mare Kanarbik Vissi 12.03. 55
Helju Mikkel Luke 13.03. 92
Rein Prost Käo 14.03. 71
Magnus urb Tallinn 15.03. 35
Eva Keernik Nõo 16.03. 73
Toomas Kangur Tartu 17.03. 50
Triin Põder Tartu 17.03. 36
urve Tõnnov Tartu 17.03. 79
Marge Allikas Nõo 20.03. 47
Aino Raud  Altmäe 20.03. 80
Anneli Avi  Peedu 20.03. 33
Raul Räisa Illi 21.03. 40
Heli Kruuse Nõo 22.03. 56
Piret Prost Elva 23.03. 40
Maarja Daniel Peedu 24.03. 31
Gunnar sannamees Nõo 24.03. 32
Raili Värno Nõo 26.03. 39
Maidu Allikas Nõo 28.03. 44

Mati Käärik Aiamaa 29.03. 62
Ene Naudi  Nõo 30.03. 63
Merry Aart Valga 31.03. 64
Mart Jaanson Märja 31.03. 51

aPRILL
Jane Pedmannson Tartu 04.04. 46
Maret Terav Rakvere 04.04. 87
Malle Roomet Meeri 06.04. 71
Maie Pau  Külitse 07.04. 68
Eve Aruväli Nõo 08.04. 56
Marje-Maret Kivari Karijärve 10.04. 74
olev Räisa Tallinn 11.04. 69
Marek sugul Elva 12.04. 40
Margus Lehesaar Nõo 14.04. 40
Miralda Lind Tartu 14.04. 80
Marta Ehrlich Pärnu 15.04. 86
Aila utsu-Püttsepp Peedu 16.04. 45
Helju Aav  Tartu 17.04. 83
Viive Terav Luke 19.04. 76
Marko Tiirmaa Voika 21.04. 43
Koit Viigipuu Melliste 21.04. 52
Ele-Riin Viinalass Luke 21.04. 33
Endla Tamm Meeri 23.04. 85
Tiina Ööpik Tartu 23.04. 55
Vello Napseppa Tartu 24.04. 56
Marju Arras Tallinn 25.04. 69
Margus Tõnnov Tartu 25.04. 81
Ragne sinimaa Viljandi 30.04. 31

MaI
Ave Kütt  Meeri 01.05. 33
Maire ulst  Nõo 01.05. 59
Muia Keerutaja Nõo 02.05. 69
Karl Kruuse Nõo 02.05. 30
Marina Karro Nõo 04.05. 61
Marike Tennosaar Nõo 05.05. 26
Ruth Veidenbaum Jõgeva 08.05. 42
Tõnis Kask Nõo 09.05. 38
Maimu Piir Nõo 10.05. 103
Anne Joosepson Nõo 12.05. 55
Kaidi Jürimäe Nõo 12.05. 29
Marju Raud Meeri 12.05. 71
Juta sannamees Nõo 12.05. 54
Tõnis otsa Tartu 15.05. 85
Toivo Põld  Peedu 15.05. 61
Kristina Veidenbaum Kääni 15.05. 28
Lea Kuimets Põlva 19.05. 86
olev sannamees Nõo 19.05. 56
Janno Kütt Meeri 20.05. 30
Maarja oja Visusti 20.05. 33
Viivi soonvald Meeri 22.05. 79
Ülo Tõnnis  Tartu 24.05. 86
Kaido Kubri  28.05. 37
Ene Paurson          Metsalaane 28.05. 63
Kadi ulst  Nõo 28.05. 35
Linda Trummal Tartu 29.05. 44
Marianne Viljamaa Nõo 29.05. 89

KontaKt
EELk NÕO PÜha LauRENTSIuSE kOguDuS, 
reg nr 80210421, Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa 

A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)

ANNETusED KIRIKu JA KÕRVALHooNE REsTAuREERIMIsEKs:
A/a nr EE11 2200 2210 5844 2062 
(saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)

JuhaTuSE ESIMEES Madis Kanarbik, tel 504 6570, 
e-post madis.kanarbik@gmail.com

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

Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

kIRIkuvaNEM Toivo saal, tel 745 5120 (kodus)

ORgaNISTID
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207
Katre Kruuse, tel 5560 6678
Ragne Meier, tel 526 5569

kOORIJuhT
Ragne Meier, tel 526 5569

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


