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JÄLLE VABA RAHVAKIRIKU POOLE!
Käesoleva aasta 27.–28. aprillil toi-

mus EELK Kirikukogu XXX koosseisu vii-
mane korraline istungjärk, juba teist 
korda veebi vahendusel. EELK teabeka-
nalite kaudu on info sellest jõudnud laie-
ma avalikkuseni ja kirikukogu otsuste 
vastu tundis hetkeks huvi ka kirikuväline 
avalikkus.

Millest see huvi siis tingitud oli? 
Võimalusest, et EELK-s tekivad peagi piis-
kopkonnad. Nimelt  on viimastel aastatel 
meie kirikus aset leidnud õigusreform, 
mille raames püütakse uuendada EELK 
kehtivat põhikirja ja kirikuseadustikku. 
Üks EELK toimimist põhjapanevalt muu-
tev otsus aga võeti vastu just eelnimeta-
tud kirikukogu istungjärgul, otsus anda 
seaduslik alus piiskopkondade rajami-
seks EELK-s.

Kirikukogu k.a 7. juunil toimunud erakorralisel istungjärgul hääletati poolt ka piiskoppide nõukogu moodustamisele, mis loob 
kirikuvalitsuse ja piiskopliku nõukogu kohale veel ühe kiriku reaalseist juhtidest koosneva kontrollorgani.

Esimesel pilgul tunduvad sellised muutused vaid kirikus kujunenud olukorra seadusevormi valamisena. Juba 1992. aastal 
valis Kirikukogu seni alates 1921. aastast ainsa piiskopi (alates 1949. aastast peapiiskopi) kõrvale teise, abipiiskop Einar Soone. 
2010 sõlmiti E.E.L.K. (välis-eesti kiriku) ja EELK nähtavat ühtsust kinnitav leping, mille tulemusena sai selleks ajaks E.E.L.K. peapiis-
kopiks saanud Andres Taulist esimene EELK abipiiskop Einar Soone kõrval.

Pärast seda, kui Kirikukogu valis 2014. aastal uueks peapiiskopiks Urmas Viilma, lisandus 2015. aastal EELK-sse veel kaks piis-
koppi, Joel Luhamets ja Tiit Salumäe. Nõnda oli ajavahemikus 2015–2018 EELK koosseisus korraga kuus piiskoppi: peapiiskop 
Urmas Viilma, emeriitpeapiiskop Andres Põder ning piiskopid Joel Luhamets, Tiit Salumäe, Einar Soone ja Andres Taul. Tänaseks 
on piiskop Andres Taul läinud ajast igavikku ning piiskop Einar Soone siirdunud emerituuri, kuid piiskopiordinatsiooniga ja seega 
(seni Kirikukogu kaudu, ent peagi piiskoppide nõukogu kaudu) EELK juhtimist mõjutavaid EELK liikmeid on endiselt viis.

Luterlike usutunnistuskirjade ühe keskse dokumendi Augsburgi Usutunnistuse (Confessio Augustana, CA) XVIII artikli järgi 
seisneb piiskopiamet „jumaliku õiguse kohaselt evangeeliumi kuulutamises, pattude andeksandmises, õpetuse üle otsusta- 
mises, evangeeliumiga vastuolus oleva õpetuse hukkamõistmises ja jumalakartmatute inimeste, kelle jumalatu loomus on ilmne, 
kristlikust osadusest väljaheitmises, kuid jõudu kasutamata, ainult Jumala Sõna läbi“. CA lisab, et „selles on pastorid ja kirikud 
kohustatud Kristuse sõnade kohaselt piiskoppidele kuuletuma“.

EELK-s aga omab peapiiskop traditsiooniliselt ka administratiivset võimu (kui siinkohal tuua võrdlus riigi presidendi ja peami-
nistri institutsiooniga, siis EELK peapiiskopi institutsioon annab välja mõlema mõõdu). Selline peapiiskopi voli EELK-d juhtida ja 
mitte ainult seda esindada läheb teataval määral CA-ga vastuollu. Siiski on eesti luterlased 100 piiskopikiriku aasta jooksul pea-
piiskopi sellise rolliga harjunud.

Nagu öeldud, on Kirikukogu viimase 30 aasta jooksul vajalikuks pidanud lisaks peapiiskopile valida ka abipiiskoppe. Kui see-
läbi on olnud soov tagada meie kirikus veelgi paremini  evangeeliumi kuulutamine, pattude andeksandmine ja teised ülalloetle-
tud piiskoplikud tegevused, siis jääb üle Kirikukogu vastavate otsustega ainult nõustuda.

Ent 2021 toimunud Kirikukogu istungjärgkudel vastu võetud kiriku põhikirja ja kirikuseadustiku muudatused annavad koos 
võimalusega piiskopkondade tekkeks uue rolli ka piiskoppidele. Nimelt, kui praegu kehtiva Kirikuseadustiku § 61 järgi on pea-
piiskopil kohustus juhtida EELK-d, siis 1. novembril 2021 kehtima hakkava Kirikuseadustiku muudatuse kohaselt on piiskopil 
piiskopkonna karjasena kohustus juhtida piiskopkonda (KS § 63, lg 3, p 1), omades lisaks ka katedraalkirikut. Nõnda kaugeneb 
varem enam-vähem CA-ga kooskõlas olnud abipiiskopi roll EELK-s CA-st ja EELK-s tekib uus juhtimishierarhia tasand, võrreldav 
ehk maavanemate tasandiga 2017. aasta eelses Eesti Vabariigi juhtimisstruktuuris.

Õp Martin Lipu ametijuubelil Nõos, 15. juunil 1905. 
Foto Nõo koduloomuuseumi arhiivist (fragment)
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          „Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.“ (Mt 5:9)
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Jälle vaba rahvakiriku poole!
Algus vt lk 1
Seega võib öelda, et alates 1. novemb-

rist 2021 on EELK senise kolme juhtimishie-
rarhia tasandi (peapiiskop, praost, kogudu-
se õpetaja) asemel neli juhtimishierarhia 
tasandit (peapiiskop, piiskop, praost, kogu-
duse õpetaja). Seda, kuidas väike ja hetkel 
ka üsna vaene EELK uuele administratiivse-
le korraldusele vastu peab, näitab aeg.

Lisaks peagi kehtima hakkavale nelja-
astmelisele juhtimishierarhiale on EELK-s 
viimase 30 aasta jooksul juurutatud ka kol-
meastmelist ordinatsioonimudelit piis-
kop-preester-diakon. Selline tegevus on 
otseselt seotud Porvoo kirikuosadusega 
Euroopa anglikaani kirikute ning Põhja-
Euroopa ja Balti luterlike kirikute vahel, mis 
sõlmiti 1996. aasta sügisel. Meenutades 
Porvoo kirikuosaduse möödunud 20 aastat, 
kirjutab õp Tauno Teder 2016. aastal Eesti 
Kirikus: „Porvoo ühisavalduses leitav vaimu-
liku ameti ja eriti piiskopiameti tõlgendus 
on tugevalt avardanud ja mõjutanud meie 
kiriku enesemõistmist põhikirja ja kiriku-
seadustiku ning liturgia kujundamisel.“ (EK, 
07.09.2016) Nii see tõepoolest on ja eks tule 
ka ülalkirjeldatud muudatusi meie kiriku 
toimimises näha ka selle protsessi osana.

Kõige selle valguses võib küsida, mis 
saab siis EELK traditsioonidest? Mida peak-
sid uues olukorras tegema need kogudu-
sed, kes toetuvad oma tegevuses 19. sajan-
dil osalt vennastekoguduse liikumises, osalt 
balti-saksa maakirikus väljakujunenud kiri-
kumõistmisele, mille kohaselt kiriku moo-
dustavad majanduslikult iseseisvad kogu-
dused (maal võrdsustatavad kiriklik-kultuu-
riliste kihelkondadega), mida juhivad ilmi-
kuist ja vaimulikust koosnevad nõukogud? 
Kirikumõistmisele, mille kohaselt kogudu-
sed on ühendatud ilmikuist ja vaimulikest 

koosnevate sinodite ja praostide juhitavaiks 
majanduslikult iseseisvaiks praostkonda-
deks, kelle tegevust koordineerib ilmikuist 
ja vaimulikest koosnev kirikuvalitsus eesot-
sas superintendendi või (alates 1921. aas-
tast) piiskopiga? Kirikumõistmisele, mille 
kohaselt vaimuliku ametiriietus on must 
talaar ning jumalateenistused ja talitused 
viiakse läbi teoloogiliselt pigem saksa luter-
lusest inspireeritud madalkiriklikus ja jut-
lust rõhutavas kui roomakatoliiklusest ins-
pireeritud kõrgkiriklikus ja armulauamüsti-
kat rõhutavas võtmes?

Ei tule tingimata vastata, et EELK tradit-
sioonid peavadki hääbuma ja maad andma 
uuele kirikumõistmisele. Vaid tuleb vaada-
ta, kuidas säilitada mõiste „rahvakirik“ alg-
set sisu. Nimelt võttis juba esimene, 1917. 
aastal toimunud EELK kirikukongress ees-
märgiks liikuda vaba rahvakiriku suunas ja 
sellisena on EELK põhikirjaliselt end siiani 
ka identifitseerinud.

Mida aga tähendab rahvakirik? Esmalt 
muidugi seda, et ta pole riigikirik, kuid vii-
mane ei saa tänane EELK olla juba riigikiriku 
puudumise tõttu Eesti Vabariigi põhiseadu-
se § 40 kohaselt. Teiseks aga seda, et kirik 
peab arenema koos rahvaga. Ent selleks, et 
ta seda saaks, peab kirikuasjade otsustami-
se juures olema rohkem rahvast, st ilmikuid.

Praegu tegevust lõpetava EELK 
Kirikukogu XXX koosseisus on 67 liiget, kuid 
vaid 19 neist ehk veidi üle neljandiku on 
ilmikud. Tundub aga, et just ilmikud oska-
vad paremini hinnata EELK kui vaba rahva-
kiriku traditsioone. Seda kinnitavad viima-
sed religioonisotsioloogilised uurimused, 
mille kohaselt tähtsaim põhjus EELK-ga lii-
tumiseks on eelmiste põlvkondade päran-
datud traditsioonid.

Nõnda arvan, et EELK kui vaba rahva- 

kiriku tulevik peitub mitte juhtimishierarhia 
arengus, vaimulike arvu ja haridustaseme 
tõusus ega isegi vaimulikkonna noorenemi-
ses, vaid ilmikute sõnaõiguse kasvus kiriku-
asjade üle otsustamisel.

Oma elu vaimulikuametile pühenda-
nud inimesed vajavad kiriku sees arusaada-
valt eneseteostuse ja karjäärivõimalusi, 
kuid viimaste taotlemine võibki viia liialdus-
teni juhtimishierarhia arengus (parafrasee-
rides tuntud militaarset vanasõna: iga vai-
muliku paunas on peidus piiskopisauake) ja 
kiriku muutumiseni liiga vaimulikukeskseks. 
Vaimulikel endil on sellist arengut aga raske 
peatada — isegi, kui nad seda sooviksid —, 
sest neid, erinevalt ilmikuist, kammitseb 
ametivanne, mis ei luba neil oma vaimulike-
le ülemustele eriarvamusega vastu astuda.

Martin Luther kirjutab 1520: „Tegelikult 
on kõik kristlased vaimulikust seisusest ja 
nende vahel pole muud erinevust kui üks-
nes ameti poolest ... Niisiis saavad kõik risti-
mise kaudu preestriteks, nagu püha Peetrus 
1Pt 2,9 ütleb „Teie olete kuninglik preester-
kond, püha rahvas“ ... Sest igaüks, kes on 
läbi teinud ristimise, võib kiidelda, et ta on 
juba preestriks, piiskopiks ja paavstiks 
pühitsetud, kuigi mitte igaühel ei sobi seda 
ametit pidada.“ (Martin Luther. Saksa rahva 
kristlikule aadlile. — Martin Luther. Valitud 
tööd. Ilmamaa, 2012, lk 86–88.) Seega, arm-
sad mittevaimulikest kirikuliikmed, püüelge 
koguduste nõukogudesse, nende kaudu 
praostkondade (võib-olla lähitulevikus juba 
vaid piiskopkondade) sinodeisse ning vii-
maste kaudu kirikukogusse ja kirikuvalit-
susse! Vaid niimoodi liigume jälle vaba rah-
vakiriku poole!

MART JAANSON
EELK Nõo koguduse õpetaja

Ettemääratus ja Jumala igavene valik
Kõigepealt tuleb olla tähelepanelik ning 

teha vahet ettemääratuse ja Jumala igavese 
valiku vahel. Ettemääratus pole midagi 
muud, kui et Jumal teab kõike veel enne, kui 
see toimub. Tn 2:28 on kirjutatud: „Aga tae-
vas on Jumal, kes paljastab saladusi, ja tema 
ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis 
tulevasil päevil sünnib.“ See ettemääratus 
puudutab ühtemoodi nii jumalakartlikke kui 
ka kurje inimesi.

Ettemääratus ei põhjusta muidugi kurja 
ega patte (sest need sünnivad ülekohtust, 
mis lähtub inimese rikutud tahtest), vaid 
määrab nende kestuse ja paneb neile piirid. 
See kõik peab kaasa aitama Jumala äravali-
tute õndsusele.

Viimase aasta vältel on uue ajastu katku 
küüsi langenud tuhandeid inimesi. „Vikatiga“ 
ringi luusiv COVID-19 käitub inimeste hulgas 
rõhujana, kes allutab endale nii vanurid kui 
ka keskealised, kohati on talle ette jäänud ka 

nõrgema tervisega lapsed.
Targemad inimesed teavad rääkida, et 

arstiteadus on viirusele järele jõudmas ning 
peagi saame vaktsineeritud ja seeläbi muu-
tume taas „ohututeks“ inimesteks. Aga mida 
arvab sellest Jumal?

Siin tuleb mängu predestinatsioon ehk 
Jumala igavene valik, mis puudutab ainult 
Jumala vagasid ja armastatud lapsi, olles 
nende õndsuse põhjuseks, mida ta neile 
valmistab ning kus ta määrab ette selle, mis 
sinna juurde kuulub. Usklike õndsus toetub 
sellele nii kindlalt, et „põrgu väravad ei saa 
sellest võitu“ (Mt 16:18). Seega, kui me 
usume Jumalat, siis, lisaks õndsusele, jääme 
me tema valvsa pilgu all tõenäoliselt terveks.

Seda, miks see nii on, tuleb otsida Jumala 
sõnast. Jumala sõna juhib meid aga Kristuse 
juurde, kelle käes on Eluraamat, kus on kirjas 
ja välja valitud kõik need, kes saavad igavese 
õndsuse osaliseks, nagu on kirjutatud: „...

tema on meid Kristuses valinud enne maa- 
ilma rajamist...“ (Ef 1:4).

Kristus kutsub enda juurde kõiki patu-
seid ja tõotab neile hingekosutust. Tema 
tõsine soov on see, et kõik inimesed tema 
juurde tuleksid ja laseksid end aidata. Kristus 
pakub end neile sõnas ja tahab, et seda kuul-
da võetaks, et ei suletaks oma kõrvu ega 
põlataks seda sõna ära. Selleks tõotab Kristus 
patustele Püha Vaimu väge ja toimimist ning 
jumalikku abi püsimajäämiseks ja igaveseks 
õndsuseks.

Õndsus, hea tervis ja igavene elu tundu-
vad paljudele kättesaamatute väärtusena. 
Tegelikult on see meie valikute küsimus. 
Kuidas siis teha nii, et me ei haigestuks?

Meditsiin on oma eeskirjad läbi viroloo-
gide meile teatavaks teinud: ohutunnet 
tuleb pidevalt kasvatada parem-karta- 
kui-kahetseda-meetodil. Kristus aga kutsub 
enda juurde armust. Seetõttu ei peaks ini-
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w 28. veebruari peajumalateenistusel 
laulis kogudus „Paastuaja laululehelt rüt-
miseeritud koraalidega“. Tegu oli juba teise 
EELK lauluraamatukomisjoni proovivälja- 
andega uue, 2025. aastal ilmuma pidava 
lauluraamatu tegemise protsessi osana. 
Rütmiseeritud (tavapäraselt ühepikkustes 
noodivältustes liikuvate meloodiate elav-
damine muude rütmide ja meetrumite 
abil) laulud tekitasid koguduses oodatult 
vastakaid tundeid: mõnedele tundus uus 
laulmisviis huvitava väljakutsena, teistele 
aga armsakssaanud viiside tarbetu moo-
nutamisena. Rütmiseeritud laulude kait-
seks võib öelda siiski seda, et niisuguses 
stiilis lauldi kirikulaule juba I üldlaulupeol 
1869. aastal Tartus, ehkki kirikusse selline 
stiil ei jõudnud. Eks aeg annab arutust!
w 7. märtsil algas meie koguduse juma-

lateenistuslikus elus seoses koroonapan-
deemia ohjamisest tulenevate piirangute-
ga omapärane etapp: kuni 2. maini ei kuu-
lutatud avalike jumalateenistuste riikliku 
keelu tõttu välja mitte ühtegi jumalatee-
nistust, kuid toimumata nad siiski ei jää-
nud. Nimelt algasid kõik jumalateenistu-
sed tavalisel ajal, kuid need salvestati ja 
salvestustel osalesid lisaks koguduse õpe-
taja Mart Jaansonile kas lektsioonide luge-
misel või muude liturgiliste osade esitami-

sel mõned koguduseliikmed. Salvestised 
riputati hiljem üles koguduse kodulehele 
ja neid sai iga soovija järele vaadata. 
Jumalateenistused salvestas ja salvestised 
vormistas avaldamisküpseks meie kogu-
duse liige, nüüd ka uue kogudusenõukogu 
liige Christina Värno. Südamlik tänu talle!
w 14. märtsil alustas tööd meie kogudu-

se kevadine leerikursus. Vaatamata pandee-
miast tulenevaile piiranguile sai n-ö hüb-
riidvõimalusi kasutades (kombineerides 
leeritundides füüsilist kohalviibimist ja 
nende ülekandmist veebi teel) leerikursus 
ilusti ära peetud ja 6. juuni peajumalatee-
nistusel õnnistas õp Mart Jaanson viis noort 
leerilast.
w 19. märtsil jätkus kõiki kehtivaid ter-

vishoiuolukorrast tulenevaid piiranguid 
arvestades ka meie koguduse Taizé-pal-
vuste korraldamine. Kriisiaegne palve- 
osadus lauludega oli osavõtjaile heaks vai-
mulikuks toiduks.
w 28. märtsil palmipuudepühal, 2. april-

lil Suurel Reedel ja 4. aprillil I ülestõusmis-
pühal kaunistas salvestatavaid jumalatee-
nistusi meie koguduse sopran Katre 
Hödemann, teda saatis klaveril õp Mart 
Jaanson.
w 9. aprillil sõlmis koguduse juhatus AS 

Tartu Terminali esindajatega täiendava 
rendilepingu, mille kohaselt saab AS Tartu 
Terminal laiendada 2019. aasta sügisel 
Nõo ristis avatud tankla-teenindusjaama ja 
parkla maa-ala.

w 11. aprilli jumalateenistuse salvestu-
sel meenutati õp Martin Lippu. On ju meie 
koguduses juba aastaid märtsi lõpus või 
aprilli alguses meenutatud Martin Lipu 
päeval seda meie koguduse ajaloo suur- 
kuju. Õp Mart Jaanson pidas teemakohase  
jutluse.
w 16. aprillil salvestas meie koguduse 

nõukogu liige Christina Värno meie kirikus 
EELK Valga praostkonna praosti Mart 
Jaansoni ja abipraosti Vallo Ehasalu pöör- 
dumise, millega tervitati Valga praostkon-
na Saksamaa Werra-Meissneri sõpruskiri-
kuringkonna sindodisaadikuid (sinod toi-
mus 23. aprillil 2021).
w 18. aprillil kogunes kirikusse meie 

koguduse täiskogu, et valida järgmiseks 
nelja-aastaseks valimisperioodiks (2021–
2024) uus koguduse nõukogu. 10-liikmeli-
ne nõukogu (11. liige on ameti poolest 
koguduse õpetaja Mart Jaanson) saigi 
Jumala abiga edukalt valitud. Selle koos-
seis on järgmine: Jaan Aruväli, Marju Graf, 
Madis Kanarbik, Laurits Leedjärv, Marju 
Liblik, Helen Luigla, Toivo Põld, Rein Soidla, 
Christina Värno ja Raili Värno. Pärast täis- 
kogu koosolekut valis uus nõukogu ka uue 
juhatuse koosseisus Madis Kanarbik (esi-
mees), Raili Värno (aseesimees) ja Veiko 
Klassen. Neljas juhatuse liige on õp Mart 
Jaanson, samuti ameti poolest. Soovime 
meie koguduse uutele juhtorganeile tar-
kust, jõudu ja Jumala õnnistust!

Kroonika

mesed igaveseks eluks valimise üle otsusta-
ma mitte mõistuse põhjal, mis viiks neid kas 
metsiku, ohjeldamatu, epikuurliku eluni või 
ajaks meeleheitele ja ärataks nende süda-
mes ohtlikke mõtteid: „Kui Jumal on mind 
õndsuseks ära valinud, siis ei saa mind hukka 
mõista, isegi kui ma teen, mida iganes tahan“. 
Ja vastupidi: „Kui ma ei ole igaveseks eluks 
ära valitud, siis ei aita midagi ka see, kui ma 
head teen — see on kõigele vaatamata asja-
tu“.

Seda tuleb õppida ainult pühast Kristuse 
evangeeliumist, kus tunnistatakse selgesõ-
naliselt, kuidas „Jumal on kõik inimesed kinni 
pannud sõnakuulmatuse alla, et kõikide 
peale halastada“ (Rm 11:32) ega taha, et 
keegi läheks hukka, vaid et kõik parandaksid 
meelt ja usuksid Issandasse Kristusesse (vrd 
Hs 18:23; 33:11; 2Pt 3:9).

Koroonaviiruse levik ei ole Kristuse tahe, 
vaid selle taga on inimlik eksimus. Seega, kes 
iganes tunneb huvi Jumala ilmutatud tahte 
vastu ja järgib seda korda, mille kehtestab 
kirjas roomlastele püha Paulus, kes enne 
seda, kui ta Jumala igavese valiku saladus-
test räägib, kutsub inimesi meeleparandami-
sele, patutunnetusele, usule Kristusesse ning 
kuulekusele Jumala vastu — sellele on see 
õpetus kasulik ja lohutust pakkuv. Seega 
võime uskuda, et kui oleme läbinud meele-
paranduse, oleme vagad, siis ei saa me koh-
tuda lohakate inimeste keskel laiutava viiru-
sega.

See, et paljud on kutsutud ja vähesed 

valitud (Mt 22:14) ei tähenda seda, et Jumal 
ei tahagi kõigile õndsust pakkuda. Selle põh-
juseks on see, et inimesed kas ei võta Jumala 
sõna üldse kuulda, vaid põlgavad selle ise-
päiselt ära, sulgevad oma kõrvad ja südame 
ning seavad sellega takistusi Püha Vaimu 
tavapärasele teele, nii et ta ei saa neis oma 
tegusid teha. Või kui nad teda kuulevad, siis 
lasevad nad tal jälle tuulde lennata ega hooli 
temast. Siin pole aga süüdi mitte Jumal ega 
tema valik, vaid inimeste endi kurjus.

Kristlane tohib Jumala igavese valikuga 
tegelda vaid sel määral, nagu see on ilmuta-
tud Jumala sõnas. See sõna esitab meile 
Eluraamatut, mille Kristus avab ja ilmutab 
meile püha evangeeliumi kuulutuse kaudu, 
nagu on kirjutatud Rm 8:30: „Aga keda ta on 
ette määranud, neid on ta ka kutsunud...“ Ja 
selles me peame otsima igavest valikut Isalt, 
kes on oma igavese jumaliku plaani kohaselt 
otsustanud, et ta ei taha õndsaks teha keda-
gi teist peale nende, kes tema Poega Kristust 
tunnevad ja tõemeeli temasse usuvad. 
Peame heitma kõrvale kõik teised mõtted, 
mis ei lähtu Jumalast, vaid kurja vaenlase 
ässitusest, millega ta püüab nõrgestada või 
hoopis ära võtta meie armast lohutust, mis 
meil on selles õnnistusttoovas õpetuses: et 
me teame, kuidas oleme Kristuses ainult 
armust, ilma ühegi meie enda teeneta igave-
seks eluks ära valitud, ja et mitte keegi ei saa 
meid tema käest ära kiskuda ning et ta pole 
seda armulikku valikut tõotanud mitte ainult 
tühipaljaste sõnadega, vaid on seda kinnita-

nud ka vandega, millele me võime kõige 
suuremates kiusatustes mõelda, end lohuta-
da ja kuradi põlevad nooled kustutada.

Me peame ülima hoolega püüdma 
Jumala tahtmise järgi elada, „kindlustama 
oma kutsumist“, nagu manitseb püha 
Peetrus 2Pt 1:10, ja toetuma eekõige ilmuta-
tud sõnale: see ei saa meid petta ega teegi 
seda. Jumala armulik valik kutsub meid üles 
elama Jumala sõna ja tahte kohaselt, mitte 
mõistuse järgi ja vastiku saatana ässitusel. 
Sest mis iganes on kirjutatud, nagu ütleb 
apostel, on kirjutatud meile õpetuseks, et 
meil oleks kannatlikkuse ja Pühakirja julgus-
tuse kaudu lootust (Rm 15:4). Nii võime me 
lihtsa kristlasena elada Jumala sõna järgi ja 
tema lihtsa katekismuse juhatusel taibata, 
mis on õige ja mis on vale.

Mina tunnistan, et olen siiani koroonavii-
rusest puutumata, seda üksnes tänu 
Jumalale ja Püha Vaimu juhatusele. Viimane 
aasta on olnud mulle valikuterohke, kuid 
mina olen oma elu ja tegevused usaldanud 
täielikult Jumala hoolde — sellega olen tei-
nud ainult ühe tähtsa valiku, olen valinud 
Jumala.

Kõikvõimas Jumal ja meie Issanda 
Jeesuse Kristuse Isa andku meile oma Püha 
Vaimu armu, et me kõik oleksime temas ühel 
meelel ning püsiksime kindlalt selles kristli-
kus ja talle meelepärases ühtsuses. Aamen.

Vend VILMAR VALDNA
Tartu vanglas, 1. juunil 2021
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Talgulised 1. mail tööhoos.  Foto: Mart Jaanson 

sena heasse mängukorda noor klaverihää-
lestaja Artur Mäeots.
w 12. mail kogunes esmakordselt pärast 

24. veebruari esinemist meie koguduse 
segakoor. Oli suur rõõm jälle koos musitsee-
rida ja valmistuda eelseisvaiks ülesastumis-
teks!
w 16. mail pärast peajumalateenistust oli 

suur rõõm näha lapsi pärast pikemat pausi 
jälle pühapäevakoolitundi tulemas. Tund toi-
mus kirikuaias ja selle viis läbi, nagu ikka, 
õpetaja Imbi Tanilsoo. Suur tänu nii Imbile 
kui lastele ja nende vanemaile!
w 18. mai õhtul tehti meie kirikuhoone 

interjööri loodenurgas ajalugu! Leerilaps 
Harri Kubri koos paarimees Jaan Partsiga 
tõstsid vastava tehnikaga OÜ Modifor val-
mistatud terasalustele kolm keskaegset 
portaalikivi, mis olid samas nurgas laudadel 
lamanud juba aastakümneid. Ehkki iga kivi 
kaalus üle poole tonni, said nutikad tõstjad 
asjaga kenasti hakkama. 
w 19. mail toimus üle pika aja esimene 

piiblitund väljaspool kirikuhoonet. Meeri 
seltsimajja kogunes sealse naisringi Elurõõm 
liikmeid ja lisaks Piibliga tutvumisele tunti 
rõõmu lihtsalt ka jällenägemisest.
w 20. mail pani kooliõpetaja ja foto-

kunstnik Elle Mets koos meie koguduse 
juhatuse esimehe Madis Kanarbiku ja õp 
Mart Jaansoniga meie kiriku pikihoone 
rõdualustele seintele üles oma fotonäituse 
„Imeline Island“. Näitus, mida kureerib 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus 
Eestis, avati 23. mail pärast peajumalatee-
nistust.
w 21. mail esindas õp Mart Jaanson 

meie kogudust ja Valga praostkonda 
Hageris, pidades sealse koguduse 800. aas-
tapäeva puhul korraldatud kuulutusnädala 
jumalateenistusel jutluse Hageri Lamber-
tuse kirikus.
w 23. mail tähistas meie kogudus oma 

armsas kirikus rõõmsa jumalateenistusega  
I nelipüha. Laulis koguduse segakoor Ragne 
Meieri juhatusel. Viiulit mängisid Heino 
Elleri nimelise Tartu Muusikakooli õpilased 
Elise Marie Olesk ja Helina Sommer (õpetaja 
Kristel Eeroja-Põldoja). Kontsertmeister Ebe 
Müntel oli esimene, kes esines meie kogu-
duse uuel kasutatud pianiinol „Krasnõi 
Oktjabr“. Jumalateenistusel ristiti kaks leeri-
last ja selle järel avati, nagu ülal öeldud, Elle 
Metsa fotonäitus „Imeline Island“.
w 24. ja 25. mail peeti meie kirikuõues 

jälle talguid: abihoone varjualusest toodi 
välja sinna laotud küttepuud, et valmistuda 
suvekohviku avamiseks 28. mail. Puude-

Kroonika
Algus vt lk 3
 w 23., 24. ja 30. aprillil ning 1. mail tehti 

kirikuaias talguid. Koristati 1914. aastast päri-
neva abihoone ümberehituse (valmis 2020. 
aasta detsembris) käigus tekkinud jääke ja 
siluti abihoone juurde viivate teeradade raja-
mise käigus ebatasaseks muutunud pinnas. 
Koguduseliikmed olid abiks nii aiatööriista-
de kui saagidega. Tulemuseks oli pilkupüüd-
vas korras kirikuaia kirdenurk ja uuenenud 
abihoone ümbrus. Suur tänu kõigile talgulis-
tele!
w 27.–28. aprillil ja 7. juunil toimusid vee-

bis EELK Kirikukogu XXX koosseisu istung- 
järgud, millel arutati EELK õigusreformi käi-
gus kiriku põhikirja ja kirikuseadustiku muu-
datusi. Muuhulgas võeti vastu kaks meie 
kiriku välisilmet arvatavasti põhjalikult 
muutvat eelnõu: otsustati anda a) seaduslik 
alus piiskoppide juhitavate piiskopkondade 
loomisele ja b) luua uue kiriku juhtorganina 
piiskoppide kogu.
w 2. ja 16. mail pärast peajumalateenis-

tust kogunes meie koguduse uus nõukogu 
jälle koosolekuile. Ilusa ilma tõttu peeti 
mõlemad koosolekud kirikuhoone lõuna- 
ukse ees pinkidel. Arutluse all oli koguduse 
kinnisvara ja kogudusemaja ehitamisega 
seotud problemaatika. 16. mai koosolekust 
võttis külalisena osa ka projekteerija Marit 
Saviir.
w 6. mail meie kiriku käärkambris toimu-

nud leeritund oli eriline. Tunni viis läbi meie 
koguduse 10-aastase staažiga kirikumuusik, 
koorijuht ja organist Ragne Meier. Ta tut- 
vustas koguduse muusikaelu, liturgiat ja kiri-
kulaule. Tund oli väga tore, suur tänu 
Ragnele!
w 8. mail osales õp Mart Jaanson Valga 

praostkonna praostina EELK misjonäride 
tugikoguduste motivatsioonipäeval, mis toi-
mus EELK Rakvere koguduse majas Rakvere 
kesklinnas. Teatavasti on Valga praostkond 
tugiüksuseks Myanmari saadetud misjonäri-
dele Helene ja Joona Toivanenile, kellest vii-
mane on meie 2016. aasta kuulutusnädala 
kaudu tuttav ka meie kogudusele.
w 9. mai peajumalateenistus oli esimene 

tavapärane jumalateenistus pärast kaks 
kuud kestnud avalike jumalateenistuste 
keeldu. Sel puhul oli eriline rõõm kuulata 
Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli viiu-
liõpilaste mängu. Noored muusikud Mirtel 
Tamm-Raudveri ja Helina Sommeri tõi kiri-
kusse nende õpetaja Kristel Eeroja-Põldoja. 
Õpetaja saatis ühte viiuliteost ka ise kogudu-
se pianiinol. See klaverimäng kujunes viima-
seks etteasteks meie kirikus alates 2015. 
aastast seisnud musta värvi pianiinol 
„Smolensk“, sest juba 11. mail viidi tublisti 
amortiseerunud instrument kirikust ära. 
Asemele toodi pruuni värvi paremas korras 
pianiino „Krasnõi Oktjabr“, mis oli olnud aas-
taid 2021. aasta kevadel likvideeritava Tartu 
Ülikooli kunstide keskuse omandis. Klaveri 
seadis 14., 18. ja 19. mail tehtud töö tulemu-

Leeritund koos Ragne Meieriga 6. mail 
kiriku käärkambris. Foto: Mart Jaanson

16. mail pärast pühapäevakoolitundi kiri-
kuaias. Foto: Mart Jaanson

Keskaegsed portaalikivid meie kiriku 
loodenurgas enne ja pärast eksponeeri-
mist. Foto: Harri Kubri

Meeri piibliringi liikmed 19. mail rõõmsas 
osaduses. Foto: Mart Jaanson
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talgutel osalesid kohvikupidaja Anne-Ly 
Juhkam, kirikumees Toivo Saal ja õp Mart 
Jaanson.
w 25. mail toimus 2021. aasta EELK 

Vaimulike konverents, sedapuhku tavalisest 
jaanuarikuust neli kuud hiljem, ühepäeva-
sena ja ajastule omaselt veebis. Konve-
rentsist võttis osa ka õp Mart Jaanson.
w 25. mai õhtul toimus üle pika aja  

esmakordselt ka Nõo kiriku meesansambli 
proov. Jällenägemise puhul võõrustasid 
mehi koos abikaasadega oma kodus meie 
koguduse armastatud liikmed Agnes ja 
Ingmar Laasimer.
w 28. mail võis kirikuaias jälle näha 

arheolooge ja miniekskavaatorit. Nimelt val-
mistas OÜ Brevell ja selle juhataja Vello Brett 
ette maapinda abihoone kõrvale plaanitud 
puukuuri vundamendi tarbeks. Muinsus-
kaitseameti ettekirjutatud arheoloogiatöid 
viis läbi meie kogudusele juba hästi tuttav 
luuarheoloog Martin Malve koos meeskon-
naga. Päevavalgele tuli üksikuid inim- ja 
loomaluid, 17.–18. sajandi ööre, dengasid  
ja vitssõlgi. Samal ajal paigaldas OÜ Brevell 
ka kirikuaia ette lipuplatsile kavandatud  
ja 4. juunil avatava mälestuskivi Eesti lipu- 
laulule.
w 28. mai õhtul toimusid kirikuaias ja 

kirikus üle-eestilise Kirikute Öö üritused. 
Õpetaja Imbi Tanilsoo juhendas kiriku lää-
neukse ees lastetundi, kirikus esinesid Nõo 
kiriku meesansambel, suurel Walckeri orelil 
musitseerisid meie koguduse organist 
Agnes Laasimer ja õp Mart Jaanson, toimus 
ka Taizé-palvus. Kogu õhtu jooksul oli või-
malik tutvuda kirikuhoonega ja nautida 
vaadet kirikutornist. Esimest korda oli ava-
tud meie kiriku abihoone varjualuses tege-
vust alustanud Anne-Ly Koogikoja suve-
kohvik. Õhtu läks väga hästi korda, suur 
tänu osalistele ja muidugi Jumalale!
w 30. mai kolmainupüha jumalateenistu-

sel teenis üle pika aja meie praostkonna 
Hargla koguduse diakon Signe Salumets. Õp 
Mart Jaanson täitis sel päeval praostkohu-
seid Valga Jaani kirikus. Valgas toimunud 
jumalateenistusel mängis orelit meie kogu-
duse organist Agnes Laasimer. Agnes on 
Valgas organistina kaasa aidanud juba vii-
mased paar aastat. Palju jõudu ja Jumala 
hoidmist talle selles tänuväärses töös!
w 31. mail külastasid õp Mart Jaanson ja 

meie koguduse juhatuse esimees Madis 
Kanarbik Tartu Volkswageni esindust, et tut-
vuda võimalustega soetada kogudusele uus 
mikrobuss. Vana Ford Transit Tourneo, ehkki 
hellitavalt Valgeks Nooleks kutsutu, on haka-
nud tasapisi amortiseeruma ning koguduse 
nõukogu otsustas selle müüa ja hankida uus 
auto.
w 2. juunil külastas kirikut PRIA Tartumaa 

peainspektor Andrus Parol. Ta tutvus PRIA 
Leader-programmi toetusel valminud kiriku 
abihoonega ja vastava dokumentatsiooniga. 
Külalise võttis vastu õp Mart Jaanson.
w 4. juunil toimus meie kiriku juures ja 

kirikus üks suuremaid Nõo valla ettevõtmisi 
pärast käesoleva aasta esimeste kvartalite 
riiklikke piiranguid. Tähistati Eesti lipu 137. 
sünnipäeva. Kell 13.00 alanud ettevõtmisse 

oli paigutatud lausa kolm teemat: Eesti lipu-
laulu mälestuskivi avamine ja õnnistamine 
kirikuesisel lipuplatsil, kiriku abihoone õn- 
nistamine ja Martin Lipu luulekogu „Hilised 
õied“ esitlus kirikus. Issand oli kogu päevaks 
kinkinud imeilusa ilma.

Mälestuskivi avamisele saabus lippude-
ga vallavalitsuse ja -volikogu ning koolide 
esindajaid, samuti meie koguduse liikmeid ja 
vallaelanikke. Kõnelesid Nõo vallavolikogu 
esimees Krista Kvarnström ja Nõo Reaal-
gümnaasiumi direktor, Nõo vallavolikogu 
vallaelu komisjoni esimees Jaanus Järveoja. 
Pärast mälestuskivi avamist koos pr 
Kvarnströmiga — kivi püstitamise idee auto-
riga, kes kingitusena kogudusele ja Nõo val-
lale loovutas suure kivirahnu oma kodu- 
aiast — õnnistas kivi praost Mart Jaanson. 
Laulsid Nõo koguduse segakoor Ragne 
Meieri juhatusel, Nõo kiriku meesansambel 
ja Nõgiaru lasteaia lapsed (samuti Ragne 
Meieri juhatusel, lastega oli koos ka õpetaja 
Jane Kuusik). 

Seejärel liiguti kirikuaeda abihoone juur-
de, kus laulis Nõo kiriku meesansambel 
ja abihoone õnnistas praost Mart Jaanson. 
Nii lipuplatsil kui abihoone juures tänas  
õp Mart Jaanson Martin Lipu luulekogu  
kinkides koguduse abilisi ja koostööpartne-
reid. 

Kirikus luulekogu esitlusel laulsid kogu-
duse segakoor ja meesansambel, sõna võt-
sid õp Mart Jaanson, volikogu esimees  
Krista Kvarnström ja koguduse juhatuse esi-
mees Madis Kanarbik. Iga soovija sai osta ka 
esitletava luulekogu. Esitlus lõppes kirikuaias 
abihoone juures, kus raamatu toimetaja 
Mare Kanarbik serveeris kõigile osalistele 
endavalmistatud ülimaitsvat hernesuppi. Oli 
ilus ja meeleolukas päev, suur tänu inimeste-
le, aga eriti Jumalale!

 w 6. juuni peajumalateenistusel said 
leeriõnnistuse viis noort inimest: güm- 
nasistid Sofia Nikitina ja Pärt Villem Kiho  
ning veidi vanemad Triin Kubri, Kristiina  
Sööt ja Harri Kubri. Oli imelius varasuvine 
päev ja kõik läks hästi korda. Jumal olgu 
tänatud! 
w 9. juunil toimus veebi vahendusel meie 

praostkonna suvise noortelaagri korraldaja-
te koosolek. Meie kogudust esindas praost 
Mart Jaanson.
w 12. juunil pidas meie kogudus jälle tal-

guid. Mõeldes 15. juunil algavale „Teeliste 
kirikute“ perioodile, mil kogudus hoiab kiri-
kuuksi lahti viiel päeval nädalas, koristati 
põhjalikult kiriku interjöör. Suur tänu kõigile 
talgulistele!
w 16. juunil peeti kiriku käärkambris 

koosolek, millel arutati MTÜ Koos Laste 
Heaks ettepanekut hakata meie koguduse 
eestvedamisel jagama eeloleval suvel Nõo 
valla lastele sooja suppi. Ettepanek leidis 
heakskiitu ja Jumala abiga viiakse plaan ehk 
ka ellu!
w 16. juuni õhtul kogunes meie kiriku 

lõunaukse ette hooaja lõpupidu pidama 
meie koguduse segakoor. Oli tore osadus, 
suur tänu nii koorijuht Ragne Meierile, koori 
direktorile Heli Kruusele kui ka kõigile koori-
lauljaile!

Nõo kiriku meesansambli liikmed Kiri-
kute Ööl vastavatud kirikukohvikus.  
Foto: Ruth Plakk

Õp Mart Jaanson Eesti lipulaulu mälestus-
kivi juures 4. juunil 2021. Foto: Madis Kanarbik

Martin Lipu „Hiliste õite“ esitlusel kirikus. 
Esiplaanil Madis Kanarbik. 
Foto: Mart Jaanson

Pärast 6. juuni leerijumalateenistust kiri-
kuaias. Foto: Christina Värno 

Meie segakoor 16. juunil hooaja lõpu-
peol. Foto: Mart Jaanson
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Jumalateenistused ja muud koguduse üritused
Ehkki alljärgnevas kavas on jumalateenistused paigas, võib ürituste osas tulla muutusi ja lisandusi, eriti seoses viirus-

pandeemiast tingitud piirangute tõttu. 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).

AUGUST
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus Paistu kirikus. Laulab EELK Nõo koguduse
segakoor
Jumalateenistus
EELK Nõo koguduse kuulutusnädal
Koguduse nimepäeva jumalateenistus. 
Jutlustab EELK Paistu koguduse õpetaja Allan Kährik. Armulaud
Hans Wühneri päevad
Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
Jumalateenistus. Armulaud. Kooliminejate õnnistamine

P, 1. kl 11.00 
P, 1. kl 14.00 

P, 8. kl 11.00 
E–L, 9.–15. 
T, 10. kl 18.00 

L–P, 14.–15. 
P, 22. kl 11.00 
P, 29. kl 11.00 

L, 3. kl 15.00 

P, 4. kl 11.00 
E–T, 5.–7. 

P, 11. kl 11.00
P, 18. kl 11.00 

E–T, 19.–20. 

P, 25. kl 11.00 

EELK Valga praostkonna laulupäev 
Rannu Püha Martini kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
EELK Valga praostkonna lastelaager 
RMK Soontaga telkimisalal
Jumalateenistus
Jumalateenistus. Leeri mälestuspäev. 
Armulaud
Koguduse bussiekskursioon 
EELK Pärnu praostkonda
Jumalateenistus

JUULIJUUNI
Eesti lipu 137. sünnipäeva tähistamine
kiriku juures ja kirikus
Jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud
Jumalateenistus
Pühapäevakoolitund kirikuaias 
(halva ilma korral kirikus)
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
Jumalateenistus Külaaseme külas.
Armulaud
Taizé-palvus kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Surnuaiapüha jumalateenistus 
Nõo kalmistul

R, 4. kl 13.00 

P, 6. kl 11.00 
P, 13. kl 11.00 
P, 13. kl 13.00 

K, 16. kl 12.00 
R, 18. kl 12.00 

R, 18. kl 19.30 
P, 20. kl 11.00 
P, 27. kl 11.00 

EELK NÕO KOGUDUSE 
KUULUTUSNÄDAL 2021

Esmaspäev, 9. august
18.00 Jumalateenistus. Jutlustab EELK Tartu praostkonna vikaarõpetaja ja EELK 

Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja Siimon Haamer

Teisipäev, 10. august
18.00 Koguduse nimepäeva jumalateenistus. Armulaud. Jutlustab EELK Paistu  

koguduse hooldajaõpetaja Allan Kährik, orelil Tuuliki Jürjo

Kolmapäev, 11. august
18.00 Koraalipüha „KLPR 30“. „Kiriku laulu- ja palveraamatu“ laule ja nendega seotud 

muusikat esitavad EELK Nõo koguduse koorid ja kirikumuusikud. Esitletakse õp Mart 
Jaansoni kogumikku „Nõo intonatsioonid“ orelile või klaverile.

Neljapäev, 12. august
18.00 Kirikukontsert. Esinevad tšellistid Lauri ja Aike Sõõro

Reede, 13. august
18.00 Kirikukontsert. Eesti heliloojate vaimulikku muusikat esitavad EELK Valga 

praostkonna projektkoor ja Karijärve Keelpilliorkester.

Laupäev, 14. august
9.00–18.00 Hans Wühneri päev — laevareis üle Võrtsjärve Tarvastusse, jumala- 

teenistus Tarvastu kirikus, tutvumine Hans Wühneri pärandiga, bussireis tagasi 
Tartumaale, küünalde süütamine Hans Wühneri haual Nõo surnuaial. Lähem info EELK 
Valga praostkonna projektijuhilt Miina-Liisa Kuusemaalt (tel 5648 9821, e-post  
miina.kuusemaa@gmail.com)

Pühapäev, 15. august
11.00 Jumalateenistus. Armulaud
14.00 Hans Wühneri päeva koosviibimine Keeri külas Kuusikute taluõuel

ÕPETAJA 
VASTUVÕTUAEG
kiriku käärkambris 

KOLMAPÄEVAL 
ja REEDEL  

kl 9.30–11.30,  

NELJAPÄEVAL 
kl 16.00–18.00
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w PÜHAPÄEVAL, 18. JUULIL 2021 algu-
sega kell 11.00 toimub Nõo Püha 
Laurentsiuse kirikus LEERI MÄLESTUS-
PÄEVA jumalateenistus. Oodatud on 
need, kelle leeriõnnistamisest möödub 
2021. aastal ümmargune arv (60, 50, 25, 
10 jne) aastaid, aga ka kõik need, kes soo-
vivad lihtsalt oma leeripäeva meenutada. 
Andke palun endast koguduse õpetajale 
aegsasti teada!
w 15. juunist kuni 14. augustini 2021 

osaleb meie kogudus üle-eestilises pro-
jektis “TEELISTE KIRIKUD”. Sel puhul hoia-
me oma kiriku uksed lahti TEISIPÄEVAST 
REEDENI KELL 10.00–15.00 JA LAUPÄEVAL 
KELL 11.00–15.00. Projekti edukaks teos-
tamiseks vajab kogudus, nagu ikka, 
VABATAHTLIKKE KIRIKUVALVAJAID. Kui 
teile sobib nimetatud ajavahemikust 
mõni päev, et veeta aega keskaegses kiri-
kus uksi lahti hoides, siis palun andke 
sellest teada koguduse õpetajale või 
pange oma nimi kirja kiriku pikihoones 
lauluraamatute juures asuvasse graafi-
kusse!
w KUNI 7. JUULINI 2021 saab kiriku 

pikihoone interjööri seintel vaadata ELLE 
METSA FOTONÄITUST “IMELINE ISLAND”. 
Näitus on avatud kantselei lahtioleku- 
aegadel ning pühapäevase jumalateenis-
tuse eel ja järel, kuid alates 15. juunist ka 
seoses meie koguduse osalemisega 
“Teeliste kirikute” projektis.
w Õp Mart Jaanson viibib korralisel 

puhkusel 16.–28. augustini. Teda asen-
dab EELK Valga praostkonna vikaarõpeta-
ja Diina Tuulik (tel 501 0825, e-post diina.
tuulik@eelk.ee).
w 12. augustil 2020 kuulutati välja 

Nõo Püha Laurentsiuse kiriku restaureeri-
mise toetuseks ANNETUSTE KOGUMISE 
TEINE ETAPP. Seisuga 17. juuni 2021 on 
annetusi laekunud 1310 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 süda-
mest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
w LIIKMEANNETUST 2021. aasta eest 

saab teha nii sularahas koguduse kantse-
leis kiriku käärkambris kui ka pangaüle-
kandega (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 2021! Kui soovite oma kogu-
dusele tehtud liikme- või muust annetu-
sest 2022. aastal tulumaksu tagasi saada, 
siis palun lisage pangaülekande selgitus-
se oma isikukood.

Teated Ristitud 
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 23.05.21

Harri Kubri   Triin Kubri    

Pärt Villem Kiho
Harri Kubri
Triin Kubri

Sofia Nikitina
Kristiina Sööt

Leeritatud 
Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 06.06.21

Aleksander Schulz       24.11.20      Tartu krematoorium 
                  (õp Kristjan Luhamets)
Mati Pettai         19.02.21      Tartu krematoorium 
                               (õp Kristjan Luhamets)
Tõnu Kibena         06.03.21      Nõo kalmistu
Malle Einmaa        19.03.21      Kambja kalmistu
      (õp Andrus Mõttus)
Vahur Valdna        20.03.21       Nõo kalmistu
Juhan Reile         10.04.21 Tartu krematoorium
Ellen Küün         10.04.21 Valga Toogipalu kalmistu
Hedvig-Irlanda Vokka     23.04.21 Nõo kalmistu
Laine Henno        01.05.21 Nõo kalmistu
Endel Oja         15.05.21 Tartu krematoorium

Maetud 

Siim Mihkelsoo

EELK Nõo kogudusest lahkunud
ja EELK-st välja astunud



JUUNI  2021
Maire Jakobson Voika 02.06. 69
Ivo Laidmäe Nõo 02.06. 45
Pille Park Külitse 02.06. 37
Aarne Viinalass Luke 02.06. 68
Margus Tilga Rapla 03.06. 65
Eleri Visnapuu Aiamaa 03.06. 47
Eva Kuslap Nõo 05.06. 35
Katriin Otsing Luke 06.06. 29
Marily Jaska Kolga 07.06. 40
Maili Klassen Tartu 07.06. 42
Liidia Aruväli Nõo 08.06. 69
Hanna-Lii Piirsoo Võnnu 09.06. 21
Anne Urb Tallinn 12.06. 64
Kalju Toss Haage 13.06. 83
Jaan Aruväli Voika 15.06. 63
Mihkel Kalpus  15.06. 80
Nelli Pello Tartu 18.06. 37
Madli Vares Järiste 20.06. 26
Inger Kraav Nõo 21.06. 80
Veiko Klassen Tartu 22.06. 45
Meelis Mondonen Voika 22.06. 59
Virge Arru Rõhu 23.06. 38
Helle-Maia Sonn Meeri 26.06. 78
Juhan Tobro   Metsalaane 30.06. 74

JUULI  2021
Hele-Mall Kuusik Keeri 01.07. 88
Uno Lainemäe Tartu 01.07. 83
Sirle Kiviaru Ulila 02.07. 30
Simmo Sepp      Mäeselja 02.07. 34
Hiie Viigipuu Melliste 02.07. 50
Johanna Uuemäe
              Vanavälja 03.07. 21
Helle-Kai Kruus Tallinn 04.07. 75
Silvi Liblik Luke 07.07. 45
Leita Liivak Luke 07.07. 84

Kristiina Kalju Nõo 08.07. 24
Katre Hödemann  Nõo 09.07. 36
Rein Soidla Meeri 09.07. 67
Julius Pau Tallinn 10.07. 35
Eda Jagomann Tallinn 11.07. 42
Maia Plado  12.07. 88
Mai Maser Puhja 16.07. 83
Tiiu Praakle Tigase 16.07. 83
Kerli Räisa Illi 18.07. 44
Teet Smidt Nõo 19.07. 31
Jaan Saal Meeri 20.07. 84
Paul Trei  Meeri 21.07. 66
Toomas Jürimäe Nõo 22.07. 65
Jane Mägi Nõo 22.07. 38
Eva Poom Nõo 23.07. 80
Karin Sakk Nõo 23.07. 33
Kalju Õllek       Külaaseme 23.07. 88
Varje Arru Rõhu 24.07. 66
Virve Erm Nõo 25.07. 84
Tiina Otsing Luke 25.07. 60
Illart Arjukese Issaku 27.07. 70
Maarja Pennar Tallinn 28.07. 41
Ele-Mall Paulson Elva 28.07. 81
Karl Vakk Nõo 28.07. 33
Triin Kubri Nõo 29.07. 33
Taimi Mõrd Nõo 29.07. 80
Liidia Soidla Meeri 29.07. 66
Kalmer Prost Reola 30.07. 49
Margus Maal Nõgiaru 31.07. 52

AUGUST  2021
Riita Irv           Vasalemma 01.08. 48
Jakob Laius Meeri 01.08. 88
Helmi Rähni Elva 02.08. 82
Hille Kaupmees Külaaseme   
   04.08. 82
Liilia Lambinen Nõgiaru 05.08. 88

Siiri-Liisi Kraav Tallinn 06.08. 41
Merje Lüüsi Reola 06.08. 53
Rait Kivimets Keila 07.08. 49
Eha Näkki Luke 07.08. 82
Laurits Leedjärv Tõravere 09.08. 61
Anne Saal Meeri 09.08. 81
Tiina Visla Elva 09.08. 47
Ester Jääskeläinen 
  Kuopio 12.08. 52
Lauri Ööpik Tartu 12.08. 26
Vilmar Valdna Tartu 12.08. 43
Elvi Kokk Nõgiaru 14.08. 87
Koidula Kütt Nõo 14.08. 82
Taime Põld Elva 14.08. 66
Eha Volkmann    Vellavere 16.08. 69
Tea Kivimaa Nõo 18.08. 64
Monica Pennar Tartu 18.08. 45
Ilme Saal Meeri 18.08. 92
Marju Saag Tallinn 19.08. 60
Rasmus Rekand Tartu 20.08. 43
Annikki Aruväli  Kuressaare
   22.08. 36
Jaan Pau Voika 23.08. 80
Harri Kubri Nõo 24.08. 38
Moonika Mehin  24.08. 38
Piret Suur Uuta 26.08. 49
Leili Zeiger Elva 26.08. 90
Salme Valdmaa Elva 26.08. 79
Sinaida Lints Tartu 27.08. 88
Rauno Ilves  28.08. 32
Katrin Salumäe Elva 28.08. 35
Kristiina Sööt Elva 29.08. 32
Andre Viibur Sääse 29.08. 21
Irina Loos Luke 30.08. 74
Silver Soidla Meeri 30.08. 41
Rebecca Kodusaar 
              Lustivere 31.08. 20

Palju õnne ja Jumala õnnistust teile kõigile!Sünnipäevad

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)

Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

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

KIRIKUTEENIJA ja KELLAMEES Toivo Saal
tel 745 5120 (kodus)

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

Rahutegija Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai ToomEELK Nõo Püha LaurENtsiusE KogudusE sõNumiLEht
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