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

JUMALA ÕIGUS
Jutlus 11. pühapäeval pärast kolmainupüha,
28. augustil 2022 Otepää Maarja kirikus
Rm 3:21–28: Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks
Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid,
see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise
kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on
pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse Michelangelo „Aadama loomine“ (u 1512,
õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on foto veebilehelt https://et.wikipedia.org/wiki/Aadama_loomine)
Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta
kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks
igaühe, kes usub Jeesusesse. Kus on nüüd kiitlemine? See on välistatud. Millise seaduse läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei, vaid usu seaduse läbi. Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata.
Kui küsida, milline sõna sellest kirjakohast lugejale või kuulajale enam meelde jäi, siis arvan, et üks kandidaate oleks sõna
„õigus“ koos oma grammatiliste variatsioonidega „õige“ ja „õigeks mõistma“.
Mis on siis „õigus“, kreeka algkeeles δίκη või sellest tuletatud δικαιοσύνη? Eesti Keele Instituudi „Sõnaveeb“ annab kaks tähendust: 1. riigis seadustega kehtestatud õigusnormid, mille järgimist riik tagab; 2. kellegi arusaamade või tegude tõene või õige olek,
mida harilikult tõendavad või kinnitavad mingid asjaolud (nt seadus, tõsiasjad).
Ütleksin lihtsamalt: õigus on inimese heaolu taotlemine seaduste abiga. Näiteks on meil riigikodanikena või lepingupartneritena mingid õigused, millega saame oma heaolu taotleda teatud riigis. Inimestena on meil inimõigused, mis lubavad meid oma
heaolu taotleda üle riigipiiride. Vahel räägitakse ka tugevama õigusest, mille puhul võib küsida, et millistele seadustele siis see
põhineb. Küllap evolutsiooniseadustele, mis eeldab, et tugevamal on loomulik õigus nõrgem välja tõrjuda!
Tihti lisatakse õigustele tasakaalustamiseks juurde ka kohustused. Nt riigikodanikena või lepingupartneritena on meil lisaks
õigustele ka kohustused. Inimestena on meil kohustused oma ümbritseva ees: Piibliski kõneldakse ju palju ligimesearmastusest,
tänapäeva ilmalikus meedias ka keskkonnahoiust. Evolutsiooniseaduste puhul vist küll õiguste kõrval kohustusi pole. Kui on, siis
– nii küüniliselt kui see ka ei kõla – on see kohustus nõrgemale mitte halastada.
Igal juhul lähtuvad need eelnimetatud „õiguse“ (ja seda tasakaalustavad „kohustuse“) definitsioonid inimesest. Õigused ja
kohustused huvitavad meid nii palju, kui need mõjutavad meie inimlikku elu.
Pean tunnistama, et olen oma elus õiguste ja kohustuste peale päris palju mõelnud. Nähes seda, mida teised inimesed minu
ümber teevad, küsin ma endalt tihti, kas ka minul on õigus seda või teist teha või omada. Või millised on elus minu kohustused.
Näiteks on paljudel inimestel oma maja. Eestis on vist isegi selline ütlus, et iga mees peab oma elu jooksul ühe maja ehitama.
2021. aasta rahvaloendusest selgus samuti, et praegu on Eestis eramaju 14 % rohkem kui 10 aastat tagasi.
Mõtlen, et olen juba kõrgemas keskeas mees, aga oma maja mul pole. Mitte seetõttu, et ma pole piisavalt jõukas või ei suuda
majaehitust korralda, vaid terve teadliku elu on mul olnud selline imelik tunne, et mul polegi õigust maja omada. Riigiseaduste ja
kirjutamata seaduste järgi mul see õigus muidugi on, kuid mingi sisetunne ütleb, et ma pean leppima selle korteriga, kus ma elan.
Võiks ka öelda, et mu kohustus on olla rahul oma töö ja elutingimustega. Nii palju kui ma muudele võimalustele ka mõtleksin, ei
oska ma olemasolevas olukorras mitte midagi muuta.
Või teine näide. Olen enne oma teoloogilist haridust õppinud muusikat, lõpetanud muusikakõrgkooli heliloomingu erialal.
Minu kõrgkoolidiplomile on kirjutatud helilooja-pedagoog. Olen vahel mõelnud, et mõned minu omaaegsed kaasüliõpilased
tegutsevadki heliloojatena ja küll võib niisugune elu tore olla: täidad muudkui tellimusi ja püüad end loominguliselt erksana hoida
(ehkki ka see on raske töö). Aga ise olen alati tundnud, et mul pole õigust heliloojaks hakata ja et minu kohus on teha midagi
muud. Ning ma teengi midagi muud, olen kirikuõpetaja!
Tõin need kaks näidet – isiklikust elust seetõttu, et olla võimalikult tõepärane (endasse mittepuutuvast näidete toomine ju
poleks seda!) –, et näidata: peale inimesest lähtuvate õiguste ja kohustuste on olemas ka mingid muud õigused ja kohustused, mis
pole kehtestatud inimese heaoluks ja selle tasakaalustamiseks, vaid hoopis millekski muuks. Ka need kuuluvad inimesele tunnetatava maailma juurde, kuid pole loodud inimese jaoks, vaid selleks, et see maailm õigesti toimiks. Need õigused ja kohustused
kuuluvad n-ö loomiskorra juurde.
à
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Jumala õigus
Algus vt lk 1
Kuuldud kirjakohas, Uue Testamendi
kirjas roomlastele kõneleb Paulus Jumala
õigusest. „Jumala õigust“ peetakse teoloogias keeruliseks terminiks, mida üheselt selgitada ei saagi. Asja muudab veel keerulisemaks see, et Paulus kõneleb oma Uue
Testamendi kirjades Jumala õigusest üheksas kohas, kuid pole täpselt aru saada, kas
ta mõtleb selle all iga kord ühte ja sama asja
või mitte.
Nt saksa piibliteadlane Otto Kuss pakub
välja kolm võimalust, kuidas mõiste „Jumala
õigus“ tähendust mõista. Mina toon neist
kolmest siinkohal välja vaid ühe, mis tundub mulle minu eelneva jutu taustal kõige
sobivam.
„Jumala õigus“ on Jeesuse Kristuse läbi
toimunud õndsusteo tagajärg inimeses.
Selle õndsusteo on teinud Jumal ja see ei
tulene mitte mingilgi määral inimesest. See
on Jumala kingitus ja sellisena justnimelt
Jumala õigus, mitte inimese õigus. Samas
on iga kingitus ka kingituse saaja oma. Ja
seetõttu on Jumala õigus ka inimese õigus,
mille ta on saanud usus Kristusesse.
Paulus ütleb meie kirjakohas: Jumala
õigus „tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma
jäänud Jumala kirkusest...“ Selle väite eeldus on niisiis see, et kõik inimesed on patused ja neil pole mitte mingeid õigusi.
Sellised õigused, mis nad omavahel oma
patususes kokku lepivad, neil muidugi on,
aga need ei pruugi kokku langeda Jumala
õigusega.
Niisiis see, et riik või hea tava lubavad
meil maja ehitada, või diplom lubab meil
omandatud erialal töötada, või inimõigused lubavad meil elada, süüa ja puhata, või
tugevama õigus lubab suuremal kallale
tungida väiksemale – see ei tähenda mitte
midagi. Sest nii, nagu inimene on selles
maailmas kaduv, on kaduvad ka need õigused, mis inimesed on välja mõelnud.
Jumal on aga oma suurest halastusest

kinkinud meile oma õiguse, mis on meile
teatavaks saanud Jeesuse Kristuse läbi.
Usus temasse on meil õigus teha kõike.
Väljaspool teda aga mitte midagi.
Nüüd võib mõni küsida, kas ka Jumala
õiguse juurde kuuluvad kohustused?
Kindlasti kuuluvad, kuid mitte selles mõttes
nagu eeltoodud inimlike õiguste puhul.
Jumalal pole suveräänse valitsejana mitte
kellegi ees kohustusi, tal on ainult õigused.
Jumal küsib ju Iiobilt Ii 38:4: „Kus olid sina
siis, kui mina rajasin maa?“ Mitte ükski inimene ei saa Jumalale midagi ette heita ega
temalt midagi nõuda.
Jumala õiguse juurde kuuluvad kohustused selles mõttes, nagu mõne inimliku
hinnalise kingituse juurde: kui isa või ema
kingib meile mõne perekonnareliikvia, siis
on meie kohus seda hästi hoida, et see säiliks ka meie järeltulijateni. Kui Jumal on
kinkinud usus Jeesusesse Kristusesse meile
oma õiguse, siis peame me tegema seda,
mida ta tahab, et me teeksime.
Mis on siis see, mida Jumal meilt tahab?
Esiteks on see kirjas Piiblis. Kümmet
käsku teame me arvatavasti kõik, aga Piiblis
leidub tegelikult ka muu eluks vajalik. Mina
isiklikult pean küll ütlema, et Piibel on suutnud vastata kõigile mu küsimustele, mis mu
elus on tekkinud. Piiblist oma elu jaoks
vajaliku ammutamine käib muidugi Püha
Vaimu toel, sest ilma temata on Piibel nagu
iga teinegi raamat. Alles Püha Vaim, kelle
Jumal meile usus Jeesusesse Kristusesse
kingib, õpetab meid Piiblist teada saama
seda, mida Jumal meilt tegelikult tahab.
Teiseks tahab Jumal, et me elaksime
tema loodud maailmas nii, nagu tema meile
meie anded ja koha on andnud. Jeesus
ütleb ju ka Jh 17:15 ülempreesterlikus palves oma jüngrite eest oma taevasele Isale: „
Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest.“
Meie elu kristlastena kulgeb maailmas ja
teiste inimeste keskel ning igaühel meist on
selles elus oma ülesanded. Siiski ütleb usuisa Martin Luther, et iga usklik on preester,
kelle ülesandeks on kuulutada evangeeliumi sellel kohal ja ametis, kus ta on. Ta ei pea
selleks olema ordineeritud kirikuõpetaja,
kes saab palka palvetamise ja piiblilugemi-

se eest. Ta võib teha oma igapäevast tööd
firmajuhi, poemüüja või korvpallurina ja
ikka olla evangeeliumikuulutaja.
Jumala õigus, mis on meile kingitud,
juhib meid eluolukordadesse, mida me
poleks osanud arvatagi. Nagu Paulus ütleb
Ef 3:20: Jumal võib meis tegutseva väega
„korda saata palju rohkem, kui oskame
paluda või isegi mõelda.“ Ja see vägi on
Jeesuse Kristuse armastus, mis on meisse
tulnud usu läbi ning mis avaldub meis Püha
Vaimu tööna.
Võib veel küsida, kas siis Jumala õigus,
mille usus Kristusesse kingituseks saame, ei
saaks meid sundida teistele väevõimuga
oma tahet peale suruda? Oli ju hitlerliku
Saksamaa sõdurite rihmapandlale kirjutatud „Jumal on meiega“ ja Putini Venemaa
agressiivne ideoloogia „Russki Mir“ toetub
mh ka õigeusule. Kas polnud/pole see
samuti omamoodi Jumala õiguse väljendus?
Siiski mitte! Kui Jumala õigus ilmneb
Jeesuse Kristuse armastuses ja avaldub
Püha Vaimu viljades milleks on Gl 5:22j järgi
„armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus,
headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus“, siis
ei saa Jumala õiguse väljenduseks olla inimeste vägivald teiste inimeste vastu.
Paulus lõpetab meie kirjakoha olulise
lausega: „Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest
sõltumata.“ Niisiis käib Jumala õiguse juurde veel üks lisaväärtus, mida inimese õigusel pole ega saagi olla: Jumala õigus toob
kaasa õigeksmõistmise Jumala ees. Oluline
on, et selleks õigeksmõistmiseks vajalik
õigus on justnimelt Jumala õigus ja mitte
inimese õigus, et inimene ei muutuks oma
usus uhkeks. Inimene ei saa panna seda
kingitust, mille ta on Jumala käest saanud,
tööle mingiks muuks otstarbeks, vaid saab
seda kasutada ainult sihtotstarbeliselt, igavese elu taotlemiseks.
Olgem siis Jumala ees õiged tema kingitud õiguse läbi ning kiitkem ja tänagem
Teda selle kingituse eest alati!
Aamen.
MART JAANSON
EELK Nõo kogduse õpetaja

Talvest sügiseni
Kallis lugeja!
Viimase Rahutegija ilmumisest septembris 2021 (nr 60) on möödunud aasta. Minult
on küsitud, kas leht enam ei ilmugi ja sama
küsimuse olen selle aja jooksul korduvalt
esitanud ka enesele. Siiski olen sellele küsimusele alati vastanud eitavalt: loomulikult
leht ilmub, see on ainult aja küsimus!
Võiks ju otsida põhjusi, millest selline
paus pärast Rahutegija regulaarselt kvartaalset ilmumist alates 2006. aastast on tingitud.
Kas mängisid rolli mu suurenenud töökohustustused, kriisiajastu paine, vajadus
pärast 60. lehenumbrit veidi tagasi vaadata
või veel midagi muud – seda on raske öelda.

Siiski on mul siiani säilinud veendumus, et
Rahutegija sarnast sõnumilehte on Nõo
kogudusele tarvis, sest see võimaldab hoida
korrastavat pilku minevikul ja anda koguduse tegemistest teada tema liikmete laiemale
ringile.
Seega on Sinu ees, armas lugeja,
Rahutegija väljaanne nr 61–64, et väljakujunenud numeratsioonisüsteemi säilitada. Ei
tundu mõttekana panna selles lehenumbris
tagantjärgi kirja möödunud kuude kirikuteateid ja nimetada sünnipäevalapsi. Viimase
pärast palun vabandust ja soovin kõigile
sünnipäevalastele detsembrist 2021 kuni
augustini 2022 tagantjärgi rohket õnne ja

Jumala õnnistust!
Siiski on käesolevas lehenumbris tavalise
tihedusega ära toodud kõik aasta jooksul
toimunud ettevõtmised ja talitused, mida
ühes maakoguduses ju polegi teab mis
palju.
EELK Nõo koguduse sõnumilehe
Rahutegija tegijad vaatavad igal juhul lootusrikkalt tulevikku (kuidas üks ristiinimene
teisiti saakski!) ja soovivad kõigile Rahutegija
nr 61–64 lugejale meeldivaid hetki lehe seltsis!
MART JAANSON
EELK Nõo koguduse õpetaja
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Kroonika
w 23. septembril lõpetas OÜ Navator
klaasseina paigaldamise meie abihoone
varjualuse tagaküljele. Nüüd saavad suvekohviku külastajad kohvi kõrvalt silmata
ajaloolist kiviaeda ja selle tagant paistvat
vaadet.
w 25. septembril osales meie kogudus
kolmandat aastat järjest toimuval üle-eestilisel Maal elamise päeval. Õp Mart Jaanson
koos koguduse tuumikuga tutvustasid
huvilistele kirikut ja tema ajalugu, pidasid
palvuse. Osa võis saada ka Agnes Laasimeri
orelipooltunnist ning piibli- ja kirikuteemalisest viktoriinist.
w Pärast 26. septembri peajumalateenistust toimus kirikus ja kiriku lähedal õues
kolm õnnistamistalitust. Esiteks õnnistas õp
Mart Jaanson kiriku interjööri lääneseinas
kaks trepialust, mis on pärast uuenduskuuri
saanud uue otstarbe: edelanurgas on nüüd
stiilse puitseinaga varjatud panipaik ja loodenurgas muuseumiala, kus on eksponeeritud keskaegsed sillusekivid. Pärast trepialuste õnnistamist siirdusid kirikulised õue kiriku
parklasse, kus õp Jaanson õnnistas kogudse
uue mikrobussi Volkswagen Transporter.
Buss sai endale hellitusnimeks Valge Wälk.
Seejärel liiguti tagasi kirikuaeda, kus õp
Jaanson õnnistas ka äsjavalminud puukuuri.
Õnnistamistalituste lõpetuseks nauditi abihoone kohvikus torti ja teed.
w 3. oktoobril andis Avo Linsi õp Mart
Jaansonile koguduse arhiivi tarbeks üle
materjale oma perekonnaarhiivist: vanema
Piibli, lauluraamatuid, laululehti ja enne II
maailmasõda välja antud vaimulikku kirjandust.
w 26. septembri pärastlõunal kohtus õp
Mart Jaanson Meeri seltsimajas Naiskodukaitse Tartu malevkonna Tamme jaoskonna
esindajatega. Lauldi õp Jaansoni „Tamme
jaoskonna laulu“ (sõnad Silvi Tenjes), mis oli
selle organisatsiooni poolt varem tellitud.
w 5. oktoobril puhastasid koguduse
nõukogu liige Jaan Aruväli ja õp Mart
Jaanson tõstuki abil kiriku kooriosa katuse
sadeveerenne.
w 7. oktoobril tunnustasid Nõo vallavanem Rain Sangernebo ja vallavolikogu esimees Krista Kvarnström Nõo kultuurimajas
aasta õpetaja tiitli saajaid. Teiste hulgas
pälvisid tunnustuse ka meie koguduse liikmed Heli Leedjärv (Nõo valla aasta klassiõpetaja) ja Helen Luigla (Nõo valla aasta
tugispetsialist). Palju õnne ja Jumala õnnistust tunnustatuile!
w 7. oktoobril algas meie koguduses
järjekordne sügisene leerikursus, mis jõudis
lõpule kahe leerilapse õnnistamisega IV
advendi jumalateenistusel 19. detsembril.
w 9. oktoobri õhtul toimus Nõo vallas
järjekordne Valguse festival. Ehkki kirikuhoones seekord festivali ettevõtmist polnud, pakkusid meie kirik ja kirikuaed üllatavat silmailu. Suur tänu korraldajaile!
w 10. oktoobri lõikustänupüha jumalateenistusel laulis meie koguduse segakoor

Ragne Meieri juhatusel. Nagu ikka, oli kiriku
altar kaunistatud sügisandidega. Pärast
jumalateenistust joodi kooriruumis kirikukohvi.
w 17. oktoobri peajumalateenistusel teenis esimest korda meie kirikus noor diakon
Robert Bunder, kes asus alates 1. juunist
2022 tööle EELK Valga praostkonna diakonina Rannu koguduses.
w 22. oktoobril toimus kirikus igakuine
Taizé-palvus. Need palvused on pühapäevaste ja pühade jumalateenistuste kõrval
ainsad ettevõtmised, mis on toimunud läbi
aasta iga kuu, mõnel kuul, kui Taizé-palvus
on ka mõne suurema ettevõtmise osa, lausa
kaks korda. Suur tänu kavade koostajale
Katre Hödemannile ja kõigile osalejaile!
w 29.–30. oktoobrini toimus Laulasmaal
EELK kirikumuusikute konverents. Meie
kogudust esindasid seal Agnes Laasimer ja
õp Mart Jaanson.
w 30. oktoobril ja 6. novembril peeti kirikuaias lehekoristustalguid, osales üle kümne
koguduseliikme. Ära tehti väga suur töö, sest
kirikuaia puude „lehesaak“ pole mitte väike.
Palju tänu kõigile talgulistele!
w 14. novembri isadepäeva jumalateenistusel astus pärast mõnda aega jälle üles
meie koguduse naiskoor Tasakaal, keda
juhatas Ragne Meier. Naiskoorile sekundeeris Nõo kiriku meesansambel.
w 16. novembril alustas kiriku käärkambris meie koguduse liikme, kirikumuusik Katre
Hödemanni juhtimisel osadusgrupp, mille
eesmärk oli umbes tunni jooksul jagada elukogemusi ja arutleda elu- ning usuküsimuste üle. Osadusgrupp kogunes kuni maikuuni
2022 iga kuu kolmandal teisipäeval ja arutluse alla võeti sellised teemad nagu kannatlikkus, väärtus, üksildus, teenimine, pettumus,
andestus ja puhkus. Kui muidu koguneti
meie kiriku käärkambris, siis viimane osadusgrupi tund 17. mail toimus Jaan ja Liidia
Aruvälja külalislahkes kodus Voika külas.
Osadusgrupi liikmed kohtusid veel ka 25.
juunil hooaega kokku võtval matkal Ahja jõe
äärsel Roiupalu matkarajal. Aitäh Katrele
ja kõigile osalejaile suurepärase osaduse
eest!
w 19. novembril kiriku käärkambris toimunud Nõo kiriku meesansambli proov oli
eriline: esimest korda laulis ansamblis bariton Jaan Aruväli juunior. Jaan on meesansamblile truuks jäänud ka järgnevatel kuudel!
w 21. novembri surnutepüha jumalateenistusel anti muuhulgas üle EELK lauluraamatukomisjoni tänukirjad neile autoreile,
kelle laule on lauluraamatukomisjon konkursikorras valinud uude, 2025. aastal ilmuma pidavasse EELK lauluraamatusse.
Tänukirjad pälvisid meie koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik ja õp Mart
Jaanson.
w 22. novembril toimus Tartu Peetri kirikus EELK Tartu praostkonna avatud sinodikoosolek, kus oli arutluse all piiskopkondade moodustamine EELK-s. Meie kogudust
esindasid sellel koosolekul praost Mart
Jaanson ning sinodisaadikud Jaan Aruväli ja
Helen Luigla.

Õp Mart Jaanson katusekõrgusel.
Foto: JAAN ARUVÄLI

Leerilapsed Beti Laasi (vasakul) ja Käty
Karpelin koos õp Mart Jaansoniga pärast
leerijumalateenistust. Foto: MADIS KANARBIK

Meie „valgustroopiline“ kirikuaed.
Foto: MART JAANSON

Osadusgrupp Ahja jõe ääres.
Foto: JAAN ARUVÄLI
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Kroonika
Algus vt lk 3
w 23.–26. novembrini toimus meie kiriku interjööri rõdualuste seinte garantiiremont. Töid teostas OÜ Vennad Ehitus.
w 28. novembril pärast I advendi jumalateenistust toimus Nõo aleviku kivilinna
keskväljakul esmakordselt pärast 1990. aastaid Nõo valla korraldatud advendiküünla
süütamise tseremoonia. Kõneles ja palvuse
pidas õp Mart Jaanson, osales meie koguduse liikmeid. Advendiküünla süütas ametist lahkuv vallavanem Rain Sangernebo
koos õp Mart Jaansoniga.
w 5. detsembri II advendi jumalateenistusel laulis üle mõne aja jälle segakoor Vega
Marje Metsise juhatusel.
w 7. detsembril osales õp Mart Jaanson
ametist lahkuva Nõo vallavanema Rain
Sangernebo vastuvõtul Nõo kultuurimajas.
w 11. detsembril toimus Laatre Püha
Laurentsiuse kirikus EELK Valga praostkonna muusikaline advendijumalateenistus
„Jõulurõõmu ootuses“. Osales ka Nõo koguduse segakoor.
w 12. detsembri III advendi jumalateenistust kaunistas lauluga meie koguduse
segakoor Ragne Meieri juhatusel. Samal
päeval kell 14.00 osaleti lauluga ka jumalateenistusel Rannu Püha Martini kirikus.
w 13. detsembril toimus meie kirikus
iga-aastane Nõo koolide advendikontsert.
Kõne ja palvuse pidas õp Mart Jaanson.
w 15. detsembril kogunes kaheksa inimest koos õp Mart Jaansoniga Meeri seltsimajja piibli- ja laulutundi. Õp Jaanson pidas
piiblitunni, lauldi jõululaule ja söödi jõululõunat. Ettevõtmisel osales piibliringide liikmed Meerilt, Nõost ja Külaasemelt. Selline
tava tuua Meeri seltsimajja kokku varem
eraldi tegutsenud piibliringide liikmeid on
kestnud terve aasta. Osadus on olnud suurepärane, aitäh korraldajaile ja osavõtjaile!
w 17.–23. detsembrini rajati meie kirikuaia müüritise välisküljele peavärava lähedusse kolm istepinki, millest igaüks sai hiljem ka
mälestusplaadi. Pingid pühendati kolmele
meie koguduses tegutsenud olulisele isikule:
õp Martin Lipule, heliloojale ja dirigendile
Eduard Tubinale ning heliloojale ja laia ampluaaga muusikategelasele Aleksander Lättele. Pinkide paigaldamine algas arheoloogiliste uuringutega, mida juhtis kogudusele hästi
tuttav luuarheoloog Martin Malve. Pingid
paigaldas OÜ Brevell.
w 24. detsembri jõuluõhtu jumalateenistusel osales tavalisest veidi vähem kirikulisi,
kuid siiski rohkem kui esimesel pandeemia-aastal 2020. Laulis meie koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel, klaveril saatis
Veli Lahtmets. Kogu teenistust saatis orelil
Margit Keeman.
w 25. detsembri I jõulupüha jumalateenistusel laulis, nagu juba tavaks saanud, Nõo
kiriku meesansambel.
w 26. detsembri II jõulupüha jumalateenistusel teenis meie koguduse hea sõber õp
Diina Tuulik. Alates sellest jumalateenistu-

sest asendas õp Tuulik kõp Jaansonit kogu
aasta jooksul reeglina neljandal pühapäeval,
kuna alates detsembrist 2021 hooldab õp
Jaanson Valga praostkonna praostina ka
Otepää kogudust ja viib seal nimetatud
pühapäevadel läbi armulauaga jumalateenistusi.
w 30. detsembril kogunesid meie koguduse kirikumuusikud Agnes Laasimer, Margit
Keeman, Katre Hödemann ja Ragne Meier
koos õp Mart Jaansoniga tavapärasele poolaastakoosolekule. Vaadati tagasi möödunud
poolaastale ja tehti plaane algavaks. Ühtlasi
nauditi head osadust ja maitsvat toitu.
w 31. detsembri vana-aastaõhtu armulauaga jumalateenistusega saadeti ära 2021.
aasta. Nagu ikka, söödi pärast jumalateenistust kirikukohvi kõrvale käärkambri pliidil
küpsetatud pannkooke, mille autor oli õp
Mart Jaanson.
w 3. jaanuaril 2022 helistas koguduse
juhatuse esimees Madis Kanarbik kirikukelli
Vabadussõja lõpu 102. aastapäeva puhul.
Kaitseliidu pärja ja küünlad meie kiriku
Vabadussõja mälestustahvli juurde tõi Elva
malevkonna liige Heldur Lepisk.
w 5. jaanuari õhtul pidas meie kogudus
Nõo muusikakooli hubases saalis jõulupidu.
Muuhulgas laulis koguduse segakoor Ragne
Meieri juhatusel ja kõik said nautida headparemat ühiselt jõululaualt.
w 18. jaanuari osadusgrupi tunni ja 19.
jaanuari Meeri seltsimajas toimunud piibli- ja
laulutunniga algas meie koguduse väikeringide töö ka 2022. aastal. Kui osadusgrupi
tund läks juulist suvepuhkusele, siis Meeri
seltsimajas koguneti ka augustis.
w 30. jaanuaril kogunes meie koguduse
nõukogu kiriku käärkambrisse korralisele
aastakoosolekule. Võeti vastu lõppenud
2021. aasta majandus- ja tegevusaruanded
ning tehti plaane alanud 2022. aasta kohta.
w 9. veebruaril külastas meie kirikut Nõo
lasteaia Krõll Särakrõllide rühm koos õpetajate Helen Luigla ja Anita Tammega. Külalised
võttis vastu õp Mart Jaanson.
w 18. veebruari keskpäeval toimus Tartu
Peetri kirikus Ene Tamme (neiuna Irene
Armilde Engman, nime eestistamise järel
Laanes, 14.01.1923–12.02.2022) matusetalitus, millest võttis osa ka meie koguduse liikmeid. Kaks mälestuslaulu laulis ka Nõo kiriku
meesansambel. Ene Tamm sündis Sutlepas,
lahkus 1944. aastal koos perekonnaga Rootsi
ja siirdus sealt 1951. aastal Kanadasse, kus
elas Torontos. 2010. aastal asus ta elama
Tartusse ja veetis seal oma elu lõpuaastad.
Ene Tamm tutvus õp Mart Jaansoni perekonnaga 2005/2006. aastal, mil õp Jaanson teenis Kanadas eesti kogudusi. 2006. aasta
kevadel, Nõo kiriku meesansambli Torontoreisi ajal tutvus pr Tamm ka teiste meie koguduse liikmetega ja see tutvus süvenes hiljem
Eestis veelgi. Jääme Ene Tamme mäletama
oma tegudes Jumalat ja ligimest armastava
inimesena, kes hindas kõrgelt eestlust, maailma kultuuripärandit ja muusikat. Olgu kõigeväeline Issand Sinu hoidjaks igavesti!
w 22. veebruaril ja 1. märtsil osales õp
Mart Jaanson Nõo kultuurimajas Nõo valla
arengukava (kuni 2039) seminaridel.

Nõo koolide kontsert meie kirikus.
Foto: MART JAANSON

Ühendatud piibliringide liikmed Meeri
seltsimajas jõulukingitusi jagamas.
Foto: MART JAANSON

Eduard Tubina pink meie kiriku ees.
Foto: MART JAANSON
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Kaitseliitlane Heldur Lepisk auvalves.
Foto: MART JAANSON

Leerilapsed Kristina Luhtaru (vasakul) ja
Kristel Linde koos õp Mart Jaansoniga
5. juunil pärast leerijumalateenistust

Talgulised kirikuaeda koristamas.
Foto: MART JAANSON
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w 23. veebruaril tunnustati Nõo kultuurimajas Nõo valla 2021. aasta tublimaid tegusid ja inimesi. Nõo valla tänukirja pälvisid
meie kogudusega seotud inimestest Margit
Keeman, Liivia Valgerist ja „Suvesupp lastele
2021“ meeskond (sh õp Mart Jaanson, AnneLy Juhkam ning Ragne ja Mait Meier). Aasta
Teo 2021 (Kalju Aigro 100. sünniaastapäevaks püstitatud mälestussammas-purskkaev) eest pälvis tunnustuse ka meie koguduse liige ja Rahutegija toimetaja-küljendaja
Kai Toom.
w 24. veebruari päevatõusul kell 7.22
toimus meie kiriku esisel lipuplatsil esimest
korda rahvuslipu heiskamise tseremoonia.
Laulsid meie koguduse segakoor Ragne
Meieri juhatusel ja Nõo kiriku meesansambel. Kõneles ja palvuse pidas õp Mart
Jaanson. Sõna võtsid ka Nõo vallavolikogu
esimees ja Nõo Reaalgümnaasiumi direktor Jaanus Järveoja ning Nõo raamatukogu direktor Karin Evik. Kirikuaia kohvikus pakkus kehakinnitust Anne-Ly Koogikoda.
Järgnes päevakohane oikumeeniline
jumalateenistus, millel teenisid õp Mart
Jaanson ja EAÕK munkpreester Orenti
Kampus, kõnelesid Karin Evik ja Kaitseliidu
Tartu maleva Elva malevkonna pealik
diakon Marko Tiirmaa. Ka kirikus laulsid
meie koguduse segakoor ja Nõo kiriku
meesansambel. Orelit mängis Katre Hödemann.
w 2. märtsi õhtul palvepäeva jumalateenistusel palvetati Ukrainas puhkenud sõja
Ukraina jaoks võiduka lõppemise eest ja
koguti annetusi Ukraina rahva toetuseks.
Laulsid meie koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel.
w 5. märtsil toimus Rõngu koguduse
pastoraadis oikumeeniline naiste palvepäev,
millest võttis osa teiste hulgas naisi ka meie
kogudusest. Palvepäeval oli eraldi programm ka meestele ja ka sellest võttis lisaks
praost Mart Jaansonile osa ka teisi meie
koguduse mehi.
w Meie 9. märtsi õhtul toimunud segakoori proovis seisis esimest korda ametliku
koorijuhina koori ees Kärri Toomeos-Orglaan,
kes asendab lapsepuhkusele siirdunud
Ragne Meierit kuni k.a 9. oktoobrini, lõikustänupühani.
w 17. märtsil alustas kiriku käärkambris
tööd kevadine leerikursus. Leerikursuse läbis
algusest lõpuni üks leerilaps, kuid kursuse
vältel lisandus neid veel, nii et 5. ja 19. juunil
toimunud leeripühadel said õnnistuse neli
uut koguduseliiget.
w 19. märtsil leidis Nõo raamatukogu
direktori Karin Eviku eestvedamisel aset uus
algatus: kultuurilooline hommik. Meie kirikut ning Eduard Tubina ja Aleksander Lätte
seoseid Nõoga tutvustas huvilistele õp Mart
Jaanson. Loodame, et selline tore algatus
saab ka jätku!
w 3. aprilli peajumalateenistusel peeti
meie kirikus Martin Lipu päeva. Päevakohase kõne pidas õp Mart Jaanson, laulis Nõo koguduse ansambel (lisaks Nõo
kiriku meesansambli liikmeile ka meie
koguduse teenekaim kirikumuusik Agnes

Laasimer). Jumalateenistusele järgnes
kirikukohviosadus Anne-Ly Juhkami valmistatud tordiga.
w 4.–12. aprillil osales meie kogudus
Eesti Toidupanga korraldatud toiduabi kogumise aktsioonis Ukraina sõjapõgenike heaks.
Koguduseliikmete ja teiste vabatahtlike
abiga täideti 24 banaanikasti 19 kaubakategooria toodetega.
w 6. aprillil külastasid meie kirikut Elva
valla esindajad eesotsas vallavanem Priit
Värviga. Külalised võttis vastu õp Mart
Jaanson.
w 7. aprillil tänas õp Mart Jaanson Nõo
vallamajas Meeri seltsimaja lahkuvat perenaist Anneli Saaroja võimaluse eest korraldada Meeri seltsimajas kristlikku tööd
ning andis talle üle EELK Nõo koguduse
tänukirja.
w 10. aprilli palmipuudepüha ja 17. aprilli I ülestõusmispüha jumalateenistust
kaunistas lauluga meie koguduse segakoor Kärri Toomeos-Orglaane juhatusel.
17. aprilli pärastlõunal osales meie segakoor ka I ülestõusmispüha jumalateenistusel
Rannu Püha Martini kirikus.
w 20. aprillil osalesid meie koguduse
segakoori proovis esimest korda uued lauljad, alt Kadri Tamm ja bass Aigar Paiso.
w 30. aprillil peeti meie kirikuaias koristustalguid. Kümmekond koguduseliiget seadis eriti heasse korda kirikuaia kirdenurga,
kus asub kiriku abihoone ja kohviku varjualune.
w 5. mail toodi kirikuaia idamüüritise
taha 2022. aasta esimene autokoorem küttepuid. Hiljem lisandus veel üks koorem. Algas
u kaks ja pool kuud kestnud talguprojekt,
mille käigus katsetati, kuidas mahuvad vajalikud talvepuud ära augustis 2021 kirikuaeda
valminud puukuuri. Selgus, et puukuur täidab tõepoolest igati koguduse vajadusi!
Puude ladumisel osales palju koguduseliikmeid, kellele suure töö eest veel suurem
tänu!
w 8. mai emadepäeva jumalateenistust
kaunistas lauluga alles pool aastat vana EELK
Otepää koguduse ansambel, milles lisaks
Otepää kirikumuusikuile Heivi Truule ja
Ingrid Tigasele laulavad ka Kärri ToomeosOrglaan ja praegune Otepää koguduse hooldajaõpetaja Mart Jaanson.
w 11. mail toimus Sangastes EELK Valga
praostkonna sinod. Meie kogudust esindasid
praost Mart Jaanson ning sinodisaadikud
Helen Luigla ja Jaan Aruväli.
w 12. mail esitles meie koguduse nõukogu liige, astrofüüsik dr Laurits Leedjärv
Tõravere observatooriumis oma mälestusteraamatut „Teekond tähtede poole“. Oma
head laulusõpra Lauritsat tervitas sel puhul
lauluga ka Nõo kiriku meesansambel.
w 14. mail võtsid meie koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel Kärri
Toomeos-Orglaane juhatusel osa Viljandi
Jaani kirikus toimunud Koraalimaratonist.
Meie koguduse muusikud olid ette valmistanud „Kiriku laulu- ja palveraamatu“ laulud nr
68–81. Klaveril saatsid Agnes Laasimer ja
õp Mart Jaanson.
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Põrandameistrid Jaan Aruväli ja Toivo
Põld tööhoos. Foto: MART JAANSON

Saksa külalised koos piiskop Hofmanniga
(ees paremal) lõunat nautimas.
Foto: MART JAANSON

Dr Aivar Põldvee kirikus loengut pidamas. Foto: MART JAANSON

Meie koguduse segakoor Hargla kirikus.
Foto koguduse arhiivist

w 24. mail valmis kiriku abihoone kohviku varjualuses väga ilus ja kvaliteetne
betoonplaatidest põrand. Selle paigaldasid
meie koguduse nõukogu liikmed Jaan
Aruväli ja Toivo Põld. Kohviku ümbruse korrastamisel lõid kaasa ka teised koguduse
liikmed ja sõbrad. Südamlik tänu kõigile!
w 26. mai taevaminemispüha jumalateenistust kaunistas muusikaga noor viiuldaja
Mia-Maria Lorenz. Teda saatis klaveril vanaema Agnes Laasimer.
w 28. mai koristustalguil seadis kümmekond tublit koguduseliiget kirikusaali korda
suvehooajaks. Suur tänu kõigile abilistele!
w 2. juunil külastasid meie kirikut kui
Valga praostkonna keskust Saksamaa
Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku piiskop prof dr Beate Hofmann koos saatjatega.
Külalised võttis vastu Valga praostkonna
praost Mart Jaanson koos abipraost Vallo
Ehasaluga. Pärast kiriku käärkambris toimunud nõupidamist pakkus Anne-Ly Juhkam
kirikuaia kohvikus külalistele maitsva lõunasöögi.
w 3. juunil avas Anne-Ly Koogikoda meie
kiriku abihoone varjualuses juba teist suve
järjest kohviku, mis jäi peamiselt nädalavahetustel avatuks kuni 28. augustini.
Esimeste külastajate hulgas oli ka Nõo vallavanem Maano Koemets.
w 4. juunil tähistati Nõo surnuaial õp
Martin Lipu haual, meie kiriku esisel lipuplatsil ja kirikus Eesti lipu 138. ja Eesti lipulaulu
100. sünnipäeva. Palvuse ja kõne pidas õp
Mart Jaanson, sõna võtsid Nõo vallavolikogu
esimees ja Nõo Reaalgümnaasiumi direktor
Jaanus Järveoja ning EELK Kambja koguduse
õpetaja ja EELK kantsler Andrus Mõttus.
Kirikus pidas ajaloodoktor Aivar Põldvee
põneva loengu „Vennad Kilgid, Nõo köstrid
ja koolmeistrid Rootsi ajal“. Laulsid Nõo kiriku meesansambel ja meie koguduse segakoor Kärri Toomeos-Orglaane juhatusel.
Avatud oli ka kirikuaia suvekohvik. Oli
imeilus päev!
w 10. juuni õhtul avas meie kogudus
oma keskaegse kiriku uksed „Kirikute öö“
raames. Viie tunni jooksul sai osaleda palvustel, kuulata Nõo kiriku meesansamblit ja
orelimuusikat (Katre Hödemann, Agnes
Laasimer, Mart Jaanson). Ka sel õhtul oli avatud kirikuaia suvekohvik.
w 11. juunil toimus Hargla kirikus EELK
Valga praostkonna laulupäev. Kahe iseseisva
lauluga ja ühendkooris osales ka meie koguduse segakoor Kärri Toomeos-Orglaane
juhatusel.
w 14. juunist 13. augustini osales meie
kogudus 2022. aasta „Teeliste kirikute“ projektis. Meie koguduse liikmed ja sõbrad
hoidsid kirikut avatuna teisipäevast pühapäevani. Suur tänu kõigile abilistele!
w 14. juunil toimus pärast pikemat tervishoiukriisist tingitud pausi jälle piiblitund ka
Nõo hooldekodus. Õp Mart Jaansoni võtsid
vastu meie koguduse liige, sealse piibliringi
juht Aita Rossi ja veel seitse hooldekodu
elanikku. Alates sellest kohtumisest on piiblitunnid võinud jätkuda tavapärase regulaarsusega kord kuus.
w 15. juunil pidas meie koguduse sega-

koor kirikuaia suvekohvikus oma hooaja
lõpupidu.
w 20. juunil kohtusid õp Mart Jaanson ja
meie koguduse juhatuse esimees Madis
Kanarbik Nõo vallamajas esimest korda
ametlikult Nõo vallavanema Maano Koemetsaga. Meie koguduse esindajad tutvustasid uuele vallavanemale kirikut ja kogudust, vallavanem aga visandas oma nägemuse kiriku ja kohaliku omavalitsuse koostööst. 20. juulil tegi vallavanem vastukülaskäigu kirikusse. Teda võttis vastu õp Mart
Jaanson.
w 21. juunil kogunesid meie koguduse
kirikumuusikud kiriku käärkambrisse tavapärasele poolaastakoosolekule. Võeti kokku
möödunu, peeti plaane ja oldi heas toiduosaduses.
w 26. juunil toimus Nõo kalmistul iga-aastane surnuaiapüha. Teenis õp Mart Jaanson
ja jumalateenistust saatis Tartu puhkpilliansambel Jaan Tilgari juhatusel. Nagu ikka,
osalesid pühal liikmeannetuste kogujaina ka
koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik
ja aseesimees Raili Värno.
w 3. juuli peajumalateenistusele järgnes
meie kirikuaia suvekohvikus huvitav kohtumine. Oma vahetusõpilase aastast USA-s
Vermonti osariigis kõneles meie koguduse
liige ja Nõo Reaalgümnaasiumi õpilane Sofia
Nikitina.
w 4.–6. juulini toimus Võrtsjärve ääres
Limnoloogiakeskuse lähedal Petserikülas
EELK Valga praostkonna XXV noortelaager.
Meie koguduse kaudu osales laagris üheksa
noort ja kuus täiskasvanut.
w 17. juuli peajumalateenistusel peeti
meie koguduse iga-aastast leeri mälestuspäeva. Osales 14 leeri mälestuspäevalist,
kelle leeriõnnistamisest oli möödunud
65–10 aastat. Teenis õp Mart Jaanson, orelit
mängis Ragne Meier.
w 24. ja 31. juuli peajumalateenistustel
teenis meie kogudust üle mõne aja jälle EELK
Valga praostkonna vikaarõpetaja Maarja
Sokk.
w 26. juulil pidas õp Mart Jaanson Nõo
muusikakooli pargis palvuse, millele järgnes
sealsete II maailmasõjas hukkunud inimeste
haudade avamine ja sinna 1950. aastail paigutatud vastava nõukoguliku monumendi
eemaldamine. Töid teostasti Nõo vallavalitsuse eestvedamisel. Mõne tunni jooksul said
tööd tehtud ja endisest mälestusrajatisest oli
saanud sile plats.
w 29.–31. juulini toimus meie koguduse
iga-aastane bussiekskursioon, sedapuhku
Saaremaale. Koguduse segakoor eesotsas
dirigent Kärri Toomeos-Orglaanega oli külla
kutsutud meie koguduse selleaastasele eestpalvekogudusele Ansekülas. 29. juulil vaadati ringi Muhumaal, kus kauneid paiku tutvustas meie koguduse nõukogu liige, Muhu
juurtega Helen Luigla. Osaleti ka mälestuspalvusel õp Martin Körberi haual Kudjape
kalmistul ja kontsertpalvusel Kuressaare
Laurentiuse kirikus. Mõlemad reisiööd veedeti Püha koguduse territooriumil. 30. juulil
võttis meie reisiseltskond Salme kultuurimajas osa XI kaasaegsest Anseküla laulupäevast, kus tervituslaule esitas ka meie kogu
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duse segakoor. Õhtupoolikul külastati
Kihelkonna kirikut, mida tutvustas pastor loci
Rene Reinsoo. Reisi viimasel päeval 31. juulil
võeti osa Anseküla koguduse õpetaja Anu
Konksu põhikoguduse Jämaja jumalateenistusest Jämaja kirikus. Ka seal teenis kaasa
meie segakoor. Pärast külalislahket vastuvõttu Jämaja pastoraadis ja põgusat Sõrvemaa
muuseumi külastust asuti koduteele. Suur
tänu kogu reisiseltskonnale, vastuvõtjaile ja
AS Hansa Liinide bussijuhile Eero Metsvahile!
w 3. augustil töötasid Nõo kirikuaias neli
Nõo õpilasmaleva liiget, puhastades heinast
kirikuaeda viivaid teeradu. Samal päeval
külastas kirikut ka rühm soome noori Laahist.
Kõik noored võttis vastu õp Mart Jaanson.
w 8.–13. augustil toimus meie kirikus
traditsiooniline kuulutusnädal. See algas 8.
augustil uudse ettevõtmisega: koguduse
juhatuse esimees Madis Kanarbik ja õp Mart
Jaanson reklaamisid algavat kuulutusnädalat Nõo tankla parklas. Samal õhtul esinesid
kirikus IRMOS Ensemble Itaaliast koos eesti
orelikunstniku Marju Riisikampiga. Kontserte
oli kuulutusnädalal veel: 11. augustil esines
kirikus vanamuusikaansambel Rondellus
ning 12. augustil duo Natalja Viiksaar (flööt)
ja Svetlana Kekiševa (orel). 9. augusti õhtusel
jumalateenistusel jutlustas meie kirikus EELK
Lääne praostkonna praost Kaido Saak ja 10.
augusti koguduse nimepäeva jumalateenistusel eestpalvekoguduse Anseküla hooldajaõpetaja Anu Konks. Nimepäeva jumalateenistusel oli külas ka EELK Nissi koguduse
organist ja Martin Körberi Seltsi juhatuse
esimees Jaan Vaidla, samuti õp Anu Konksu
abikaasa ja veel üks Anseküla koguduse
esindaja. 13. augusti õhtul toimus kirikus aga
Taizé-palvus. Kõigil õhtuil oli kirikuaias avatud Anne-Ly Koogikoja kohvik. Kuulutusnädal õnnestus suurepäraselt, tänu Jumalale
ja kõigile osalistele!
w 13. ja 14. augustil peeti XII Hans
Wühneri päeva. 13. augusti üritus oli Valga
praostkonna korraldatud ja selle raames
külastati bussiekskursiooniga Hans Wühneri
kirikuõpetajaist poegade teenimispaiku
Valgas (Richard Wühner) ja Karulas (Theodor
Wühner). 14. augustil aga meenutati Hans
Wühnerit peajumalateenistusel meie kirikus,
pärastlõunasel rahvapeol Keeri külas (laulis
Nõo kiriku meesansambel, mängis Tartu
puhkpilliansambel, Meeri Elurõõm pakkus
kehakinnitust) ja sellele järgnenud küünalde
süütamisel Nõo surnuaias.
w 15. augustist kuni 3. septembrini viibis
õp Mart Jaanson puhkusel. Teda asendas
EELK Valga praostkonna vikaarõpetaja Diina
Tuulik.

Rahutegija

Meie koguduse reisiseltskond hommikustamas Püha koguduse juhatuse esimehe
Aivar Kalle kohvikus Nõges Pihtla külas. Foto: MART JAANSON

Hans Wühneri päeval Keeril Kuusikute taluõuel. Foto: MART JAANSON

Sofia Nikitina (paremal laua otsas)
Ameerika-muljeid jagamas. Foto: MART
JAANSON

Õp Mart Jaanson ja Madis Kanarbik Nõo
tanklas kuulutusnädalat reklaamimas.
Foto koguduse arhiivist

ß Leeri mälestuspäevalised pärast jumalateenistust. Foto koguduse arhiivist

Meie koguduse segakoor hooaja lõpupidu pidamas. Foto: MART JAANSON

8

Rahutegija

Ristitud

Leeritatud

Käty Karpelin		
18.12.21
Kristofer Kuresoo		
24.12.21
Kristel Linde			04.06.22
Kristina Luhtaru		
04.06.22
Marten Lodde		
22.06.22
Martin Mogilenskihh
23.08.22

Käty Karpelin
Beti Laasi		
Kristel Linde		
Kristina Luhtaru
Kai-Liis Oja		
Siim Oja		

Nõo Püha Laurentsiuse kirikus

Nõo Püha Laurentsiuse kirikus

Registreeritud ja laulatatud

19.12.21
19.12.21
05.06.22
05.06.22
19.06.22
19.06.22

02.07.22 Audru kirikus

Indrek Idvand ja Kadri Idvand

Maetud
Maret Soonberg
22.10.21		
Nõo kalmistu
Alise London
30.11.21		
Nõo kalmistu
Arved-Ervin Sapar 07.12.21		
Elva kalmistu
Aime Kraak		
08.12.21		
Nõo kalmistu
Niina Kamenik
18.12.21		
Nõo kalmistu
Tiina Lood		
11.01.22		
Tartu Pauluse kirik, õp Kristjan Luhamets
Eduard Lehesaar
17.02.22		
Nõo kalmistu
Salme Ainso		
19.02.22		
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Vaike Soome
19.02.22		
Nõo kalmistu
Udo Saaremägi
12.03.22		
Nõo kalmistu
Silvia Pehka		
12.03.22		
Tartu krematoorium
Irja Kasela		
17.03.22		
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Magda Vikat		26.03.22		Nõo kalmistu
Laine Voore		01.04.22		Nõo kalmistu
Kalev Juhkam
02.04.22		
Tartu krematoorium
Maie Stock		
07.05.22		
Elva kalmistu
Hilja Näksi		
07.05.22		
Elva kalmistu
Eha Orav		
15.05.22		
Valga Jaani kirik, õp Margus Suvi
Agu Meos		
17.05.22		
Nõo kalmistu
Salme Sillaste
22.05.22		
Tartu Pauluse kirik, õp Kristjan Luhamets
Juhan Kants		
28.05.22		
Elva Kalmistu
Aare Lood		
15.07.22		
Nõo kalmistu
Uno Kanarbik
16.07.22		
Nõo Püha Laurentsiuse kirik
Aare Piho		
01.08.22		
Elva kalmistu
Peeter Toomsoo
06.08.22		
Nõo kalmistu
Mall Praks		
07.08.22		
Puka kalmistu, diakon Marko Tiirmaa

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris
KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30,
NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00
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Jumalateenistused
ja muud koguduse üritused
Ehkki alljärgnevas kavas on jumalateenistused paigas, võib ürituste osas tulla muutusi ja lisandusi. Jälgigem siis teateid nii
Nõo Valla Lehes, kirikus, koguduse ja Nõo valla kodulehel kui ka sotsiaalmeedias. Aga lõpuks ütleb ju apostel: „Kui Issand tahab
ja me veel elame, siis teeme seda või teist“ (Jk 4:15).

SEPTEMBER 2022
P, 4. kl 11
K, 7. kl 17.30–19.15
L, 10. kl 11
P, 11. kl 11
P, 11. kl 13
T, 13. kl 14
K, 14. kl 12
R, 16. kl 19.30
P, 18. kl 11.
L, 24. kl 11–16
P, 25. kl 11
P, 25. kl 14
N, 29. kl 18

Jumalateenistus. Armulaud. Kooliminejate õnnistamine
Kogudus osaleb Nõo valla Huvitegevuse laadal Nõo muusikakooli pargis
EELK Valga praostkonna piiblipäeva kontsertjumalateenistus Rannu Püha Martini kirikus.
Rannu rahvamajas avatakse Eesti Piibliseltsi näitus ja toimub minikonverents
Vanavanemate päeva jumalateenistus
Pühapäevakoolitund kirikuaias (halva ilma korral Nõo päevakeskuses)
Piiblitund Nõo hooldekodus
Piibli- ja laulutund Meeri Seltsimajas
Taizé-palvus kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Maal elamise päeva üritused kirikus ja kirikuaias
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Sügisese leerikursuse algus kirikus. I avatund
Sügisese leerikursuse algus kirikus. II avatund

OKTOOBER 2022

P, 2. kl 11

P, 9. kl 11
T, 11. kl 14
P, 16. kl 11
K, 19. kl 12
R, 21. kl 19.30
P, 23. kl 11
P, 30. kl 11
E, 31. kl 18

Jumalateenistus. Armulaud. Jutlustab Rakvere Karmeli koguduse pastor Sven-Joonatan Siibak.
Laulab Tuulikute pereansambel
Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud. Laulavad koorid
Piiblitund Nõo hooldekodus
Jumalateenistus. Armulaud
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Taizé-palvus kirikus
Misjonipüha jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Jumalateenistus. Armulaud
Usupuhastuspüha jumalateenistus

NOVEMBER 2022
P, 6. kl 11
T, 8. kl 14
P, 13. kl 11
K, 16. kl 12
R, 18 kl 19.30
P, 20. kl 11
P, 27. kl 11

Jumalateenistus. Armulaud. Gustav II Adolfi päev
Piiblitund Nõo hooldekodus
Isadepäeva perejumalateenistus
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Taizé-palvus kirikus
Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab EELK Nõo koguduse segakoor
I advendi jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik

Teated
w Algab meie koguduse SÜGISENE LEERIKURSUS.
Avatunnid toimuvad kirikus pühapäeval, 25. septembril
2022 kell 13.00 ja neljapäeval, 29. septembril 2022 kell 18.00.
Edasised tunnid lepitakse kokku juba ühiselt. Oodatud on nii
noored kui vanad.
w 12. augustil 2020 kuulutati välja Nõo Püha Laurentsiuse
kiriku restaureerimise toetuseks ANNETUSTE KOGUMISE
TEINE ETAPP. Seisuga 2. september 2022 on annetusi laekunud 2295,43 eurot. Annetusi saab, nagu ennegi, 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 2022. 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 2022! Kui soovite oma kogudusele tehtud
liikme- või muust annetusest 2023. aastal tulumaksu tagasi
saada, siis palun lisage pangaülekande selgitusse oma isikukood.
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Sünnipäevad
SEPTEMBER 2022

Merje Alttoa
Tartu 03.09.
Ragne Meier
Nõo
04.09.
Meeri Pennar
Tartu 06.09.
Tarmo Tanilsoo Laguja 06.09.
Indrek Idvand Manilaid 07.09.
Priit Sannamees Nõo
10.09.
Tiiu Soidla
Elva
11.09.
Aino Mäll
Vissi
12.09.
Martin Poobus Tartu 12.09.
Sven Koch
Elva
14.09.
Liivi Novek
Tallinn 15.09.
Madis Kanarbik Vissi
15.09.
Kaire Kask
Nõo
15.09.
Raivo Trummal Altmäe 16.09.
Kersti Soidla
Tartu 17.09.
Sofia Nikitina
Valga 19.09.
Raili Unt		
Tartu 20.09.
Made Vares
Järiste 20.09.
Keivo Kõiv
Nõo
21.09.
Pärt Villem Kiho Tartu 22.09.
Tairi Kruusma
Nõgiaru 22.09.
Katrin Rekand Tartu 23.09.
Eiko Esimel
Elva
24.09.
Tuuli Niininen		
24.09.
Kevin Kütt
Elva
25.09.
Eda Jaanson
Tartu 27.09.
Marko Tiisler
Nõo
29.09.
Edoardo Narbona
Kuressaare 30.09.

49
36
41
33
30
33
72
87
42
31
50
60
44
50
42
19
51
52
28
19
42
45
44
52
19
50
44
47

Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!

OKTOOBER 2022

Elfriede Joonas Nõo
Kadri Pau
Voika
Aita Rossi
Luke
Kalju Vaiksaar
Tartu
Signessa Kalmus Vissi
Raivo Uibopuu Luke
Helju Reitkam Meeri
Raimo Tennosaar Tartu
Käty Karpelin
Valga
Peeter Tähepõld Õssu
Kaarel Salumäe Elva
Janar Saviir
Nõo
Marju Graf
Peedu
Katre Meos
Tartu
Lennar Sild
Tartu
Teele Kravtšenko Elva
Elle Loos
Luke
Enn Avi		
Nõo
Helen Luigla
Nõo
Emma Huttunen Valga
Meeri Tassa
Elva
Katariina Lorenz Õssu
Marju Liblik
Luke
Elise Pillaroo
Valga
Toivo Saal
Aiamaa
Rauno Tartes
Tartu
Vallo Avi		
Lähte

01.10.
02.10.
02.10.
02.10.
03.10.
04.10.
05.10.
05.10.
06.10
06.10.
07.10.
09.10.
11.10.
13.10.
13.10.
14.10
14.10
17.10.
20.10.
21.10
23.10.
25.10
26.10.
27.10.
29.10.
29.10
30.10.

88
72
62
87
52
68
93
32
19
56
39
41
65
44
52
33
52
74
48
21
49
20
67
35
64
32
63

02.11.

21

NOVEMBER 2022
Epp Katariina Jaanson
		Tartu

Ester Viinalass Luke
03.11.
Juta Kaarna
Tartu 04.11.
Lauri Linamägi Tartu 04.11.
Eve-Mall Kivisaar Tartu 06.11.
Sirje Prüüs
Ulila
08.11.
Liisi Sirk		
Elva
09.11.
Margus Irv Vasalemma 10.11.
Ilme Ahas
Vissi
11.11.
Anneli Lunts Järva-Jaani 13.11.
Helle Avi
Lähte 17.11.
Endel Kraav
Nõo
17.11.
Jüri Aliste
Meeri 18.11.
Meedy Männiste Aiamaa 19.11.
Viivi Joala
Meeri 20.11.
Aleksandr Gaitšenja
		Jõhvi 21.11.
Ketlin Pekko
Tartu 22.11.
Toomas Pärn
Elva
22.11.
Kadri Idvand
Manilaid 22.11
Arved Puistoja Rõhu 23.11.
Kristina Luhtaru
Kukulinna 24.11
Anne Jürimäe Nõo
26.11.
Liidia Susi
Aiamaa 26.11.
Alar Viinalass
Luke
26.11.
Koit Koppel
Tartu 27.11.
Vilma Pant Vahessaare 27.11.
Ludmilla Timm Nõo
27.11.
Uno Sild		
Tartu 28.11.
Kuldar Kellamäe Tõrvandi 30.11.
Katri Kiir
Kohtla-Järve 30.11.

69
91
44
84
85
28
49
82
37
67
95
63
69
84
20
37
57
30
56
18
64
88
38
65
86
84
80
46
23

Kontakt

JUHATUSE ESIMEES Madis Kanarbik
tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com

EELK NÕO PÜHA LAURENTSIUSE KOGUDUS

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

reg nr 80210421
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa

KIRIKUTEENIJA ja KELLAMEES
Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus)

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)

Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

Rahutegija

ORGANISTID
Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207
Katre Hödemann, tel 5560 6678
Ragne Meier, tel 526 5569
KOORIJUHT Ragne Meier, tel 526 5569
PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJA
Imbi Tanilsoo, tel 525 6607

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

