
Teame Piiblist, et Jeesus 
tuleb pea tagasi võimsa 
Kuninga ja Kohtumõist-
jana. Sellel päeval peame 
aru andma, kuidas me 
elanud oleme.  

Jumala Sõna kutsub meid 
elama nii, et oleksime sur-
ma läbi lahkumiseks või 
Kristuse taastulekuks val-
mis — et meil oleks lähe-
dane Püha Vaimu osadus 
Issandaga ja me palveelu 
oleks korras; et loeksime 
Jumala Sõna nii tihti kui 
võimalik; et hoiaksime 
omavahelised suhted kor-
ras; et loobuksime oma 
pattudest ja laseksime 
Jumalal muuta oma 
südant.  

Jõuludel mõtiskleme, et  
Jumal on tulnud ise, sün-
dinud Kristusena, et tuua 
surmas ja ülestõusmises 
lahendus ja muutused 
meie ellu. Need muutused 
ei tule üleöö, kuid lahen-
duse algpunkt tuleb ära 
tunda:  Jumala arm on 
ilmunud päästvana kõigile 
inimestele.  

Õnnistatud jõule, armas 
Rannu kihelkond! 

 
Timo Švedko 
Rannu koguduse õpetaja 

Vaatamata sellele, kui 
ebakindel on olukord me 
ümber, tuleb Kristus ik-
kagi. Ta tuleb alandlikku-
ses päästma neid, kes on 
valmis Tema päästet vastu 
võtma.  

Kui Jeesus Palmipuu-
depühal Jeruusalemma 
ratsutas — eesli, mitte uh-
ke sõjaratsu seljas, tuli ta 
rahuga, tuli alandlikku-
sega. Siis hüüdsid ini-
mesed talle alguses 
”Hosianna,” kuid juba nä-
dala pärast skandeeriti 
”Löö ta risti!” See tähen-
dab, et väga paljud 
inimesed pole teadlikud ei 
oma hinge olukorrast ega 
olukorra tõsidusest. Nad ei 
ole ära tundnud Issanda 
päästeplaani.  

Jumala olemus on armas-
tus. Issand otsib inimesi 
jätkuvalt, Ta on armuline. 
Tema arm ulatub ka nen-
deni, kes Temast midagi 
kuulda ei taha. Kuid Is-
sand ei tule inimeste ellu 
kuidagi jõuga, Ta ei murra 
uksest sisse, Ta ei tungi 
kellegi ellu vägisi. 

Inimesed, kes oma hinge 
olukorra pärast südant 
valutavad, kes igatsevad 
lahendust oma elule, 

küsivad mõnikord, kas 
Jumal tõesti ka mulle an-
destab? Kas ta tõepoolest 
koputab ka minu südame-

uksele? Kas ta ikka võtab 
mind tagasi enda juurde?  

Jeesus ei ütle mitte kelle-
legi, et sina oled läinud 
liiga kaugele. Ta ootab 
alati tagasi neid, kes on 
eemale läinud. Issand on 
alati valmis tulema meie 
ellu, kui avame Talle oma 
südame ukse.  

Jõuludel tähistame Jee-
suse tulekut jõululapsena. 

J U M A L A    
P Ä Ä S T E -
P L A A N :  

· Jumal armastab 
igat inimest   
jumaliku         
armastusega. 

· Pärispatu tõttu 
oleme eraldatud      
Jumalast.  

· Jeesus Kristus 
suri minu ja sinu 
patu eest. Jumal  
äratas ta surnuist 
üles. 

· Jeesuse lunastus-
tööd uskudes 
saame osa iga-
vesest elust. 
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V A A T A ,  S U L L E  T U L E B  
K U N I N G A S !  

Holman Hunt. Jeesus seisab ukse taga 



Rannu kihelkond on üks 

vanemaid Eestis, sest Rannus 

oli iseseisev preester juba 

1347. a. Kirikust leitud 13. saj 

mündid ja sõled (vt lk 6) 

annavad alust arvata, et Juma-

lat teeniti siin juba palju varem.  

Praegusel kohal, Neemiskülas  

põldude keskel paiknev püha 

Martinuse kirik pärineb 15. 

sajandist.  Kiriku seinad on 

”palvetest paksud” — üle 500 

aasta on ju siin teenitud sama 

Jumalat, loetud sama Pühakirja 

ning palvetatud sedasama 

Meie Isa palvet, mida meiegi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igas kirikus on tähtsaimal kohal   

altar. Altarivõre on alati “poolik,” 

sümboliseerides, et selle 

ülejäänud osa  asub justkui iga-

vikus ja jumalateenistusel 

ühinetakse nende pühadega, 

kes on “eele läinud.”  

Rannu kiriku altar on gooti stii-

lis, valmistatud Tartus tisler-

meister Bandelier’ töökojas 

1890. aastal. Altarimaali, kus 

kujutatakse Kristust ristil koos 

taganutjatega, on samal aastal 

maalinud kunstnik Rudolf Julius 

von zur Mühlen.   
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V ä ä r i k a  a j a l o o g a  k i r i k  

Kohtumiseni Püha Martini kirikus!  
Jumalateenistused armulauaga igal pühapäeval kell 10.00 

 Teenistuste ülekanded ja salvestised ǁǁǁ͘&�͘ĐŽŵͬZĂŶŶƵ<ŝƌŝŬ 
Kõik on väga oodatud! 

Tornikukk (vt lk 8, Foto: Viive Vink, 

FB Rannu Uudised) on torni tipus 

olnud alates 19. sajandist, sellest 

ajast pärinevad ka ülejäänud 

kroonlühtrid ja     altariesemed: 

küünlajalad, krutsifiks ning  armu-

lauariistad.  

Vanematest esemetest on kirikus 

veel puust rahapakk, mille kaanel 

on aastaarv 1755 ning tähed BVC, 

viidates Rannu mõisnik Balthasar 

von Campenhausenile.    

Orel on ehitatud 1906. aastal ven-

dade Kriisade poolt, oreli prospekt 

on pseudogooti stiilis.  

Kunstiliselt kuulub kantsel 

renessanss-stiili ja on Baltiku-

mis säilinutest vanim.    

Kantsli külgede nikerdatud 

reljeefidel on kujutatud 

Kristust koos Ristija Johan-

nese, Moosese ja  Aaroniga. 

See kombinatsioon on üsna 

erandlik, tavaliselt kujuta-

takse Kristust koos nelja 

evangelistiga.   

Trepistik ja kõlaräästas on 

lisatud 17. sajandil.  

 Altaripoolne kroonlühter on 

tõenäoliselt annetatud Rootsi 

kuninga Karl XII poolt 1699. a. 

Rannu kiriku kantsli korpus on 

valmistatud 1554. aastal Tartu 

meistri poolt ning ilmselt 

toodud siia mõnest Tartu kiri-

kust Rannu kiriku 1640.a 

remonttööde käigus.  

�ĂůƟŵĂĂĚĞ�ǀĂŶŝŵ�ŬĂŶƚƐĞů�ũĂ�
<Ăƌů�y//�ŬŝŶŐŝƚƵĚ�ŬƌŽŽŶůƺŚƚĞƌ 
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Kõik inimesed on kutsutud teenima 
Jumalat armastuse ja heategemise 
kaudu, oma kaasinimesi teenides ja 

armastades.   Kiriklikul jumalateenis-
tusel aga teenitakse Jumalat ka 
sisemise, ülespoole suunatud armas-

tusega ja tänuliku meelega selle 
eest, mida Jumal on inimeste heaks 
teinud. 

Armulauaga jumala-
teenistust nimeta-

takse ka euharistiaks 
ehk tänuohvriks või 
ka missaks, mis  

t u l en e b  k u n a g i 
üldlevinud jumala-
teenistuse korra ladi-

nakeelsetest lõpusõnadest: “Ite, 
missa est!” (sõnasõnalt: minge, on 
läkitatud!). Jumal kogub missal oma 

rahva, vabastab patuorjusest ja 
saadab hinge valguskiire, toidab oma 
sõna ja sakramendiga ning saadab 

siis uuesti maailma keskele tagasi, 
ligimesi armastuses teenima ja ole-
ma Kristuse saadikud nende heaks. 

Kui Jumal lubab, on järgmine 
leerikool juba kevadel.   

Täpsem info tulekul! 

Sel, 2020. aasta suvel sai leeriõn-
nistuse kuus inimest. Sügisesest 
leerikoolist võttis osa kaks inimest.  

Leeriõnnistamisel tunnistab ja kin-
nitab ristitud inimene oma usku 
Kolmainu Jumalasse. Temast saab 

koguduse täieõiguslik liige.  

Leeriõnnistamisele eelneb leerikur-
sus ehk leerikool, kus kaheksa 
nädala jooksul õpitakse tundma 

kristliku usu põhitõdesid ja saa-
dakse juhiseid kristlasena ela-
miseks. Leeri saab tulla alates 15. 

eluaastast. 

Leeri läbinul on õigus laulatatud 
saada, lasta ristida oma lapsi või 
olla ristivanemaks teiste lastele.   

Leeri läbimine ei ole aga usuelu 
lõpp-punkt, vaid alles algus. Ko-
guduse liikmena saab leeritatu ha-

kata osa võtma jumalateenistus-
test, et koos kaaskristlastega kas-

vada Jumala armus ja tundmises.   

Pühapäevane jumalateenistus 
on koguduse elu süda. Siit 
ammutab kristlane usku ja 
jõudu teelkäimisele. 

Pühapäevane jumalateenistus on 
koguduse elu süda. Siit ammutab 
kristlane usku ja jõudu teelkäimisele. 

Jumalateenistust nimetatakse tihti 

ka liturgiaks, (kreeka k leitourgia), 
mis tähendab üheskoos teenimist, 
toimingut, mille teostamiseks 
muutub grupp inimesi “üheks ihuks,” 

mida nad poleks pelgalt indivii-
dide summana. See tähendab 
ka inimese või grupi tegutsemist 

omal kulul ühiskonna üldiseks 
heaks. Nõnda oli Iisraeli litur-
giaks maailma ettevalmistamine 

Messia tulekuks; ja selles sai 
neist Jumala Iisrael, Tema 
eesmärkideks valitud rahvas.    

 

J u m a l a t e e n i s t u s e s t   

L e e r i õ n n i s t a m i n e  

Leeripüha  5. juulil 2020. Foto: Jaan Eensaar 

Leeri läbimine ei ole usuelu 
lõpp-punkt, vaid alles algus, 
et hakata kasvama Jumala 
armus ja tundmises.  



Me elame   
m u u t u v a s 
maai lma s . 

M e e n u b 
lause: ”Me 
ei ole täna 

need, kes 
olime eile ja 

homme ei ole me need, kes 
oleme täna.” See kehtib ka 

minu kohta. Elu oma virvarri 
ja keerdkäikudega muudab. 
Raskused muudavad. Elu on 

nagu karussell, kuhu kogu 
aeg hoogu juurde lisatakse. 
Ja siis äkki juhtub paha… 
Puutud kokku surmaga. 

Karussell jääb seisma. Tekib 
palju küsimusi: Miks? On 

see võimalik? Mis ja kuidas 
edasi? Aga vastused peab 
inimene ise leidma.  

Oma otsingutel leidsin ma 
end mõned aastad tagasi 
ühtäkki Rannu Püha Martini 

kirikust. Jumalateenistuselt. 
Tol korral oli õpetajaks Diina 
Tuulik, organistiks Miina-
Liisa Kuusemaa. Koos Jaani 

ja Liisaga olid nemad need 
armsad inimesed, kes jul-
gustasid mind leerikursust 

läbima ja ristitud saama. 
Olen neile väga tänulik!    

Avastasin Piibli! Tõeliselt 
huvitav raamat! Raamatute 

raamat!  

Ja nii ma käin igal püha-
päeval kirikus, kui vähegi 

võimalik. Kui jääb käimata, 
siis on tunne, et midagi väga 
olulist jäi tegemata. Õnneks 
aitab internet! (Teenistuste 

ülekanded: www.fb.com/
RannuKirik) 

Jumalateenistused on väga 

huvitavad. Kirik ise on nii 

armas! Milline vaikus ja 
rahu! Õpetaja Timo Švedko 
peab väga häid jutlusi. Alati 

on midagi uut ja huvitavat 
meelde jätta — lihtsat ja 
tõelist elutõde!  

Ja need võrratud orelihelid, 
mida Meelis mängib, on 
väga võimsad! Koos kiriku-
lauludega puudutavad need 

sügavaid hingesoppe. Kõik 
kokku on alati kordumatu ja 
uus!  

Jumal on kinkinud meile elu 
ja palju armastust. Tema 
andestab meile meie vead 
ja patud. Ma käin kirikus, 

sest tahan väljendada oma 
tänulikkust Jumalale. Tema 
on elu alus. Taevaisaga 

koos tunnen rõõmu, rahu, 
armastust.  

Aitäh, Rannu Püha Martini 
kogudus! Soovin kõikidele 

hingerahu ja kohtumiseni 
kirikus!     

Elve J.  

koguduse liige  

Õpetaja ütles, et õpi need 
read pähe, sest sul võib 
neid elus vaja minna. Nüüd, 

aastaid hiljem mõistan, et 
mul tegelikult ongi neid ridu 
vaja läinud, lausa iga-

päevaselt. Need  sõnad on 
mu elus paljugi muutnud. 
Minu tee kristlasena on 
olnud tasapisi kulgev, 

kasvav. Palju on veel minna. 
Aga see on hea.  

Rannu kogudus on mulle 
oluline paik. Käin jätkuvalt  

Rannu Püha Mart in i 
kogudus on minu kodu-
kogudus olnud palju 

aastaid, kuid viimastel 
aastatel  olen  aktiivsemalt  
koguduse elus osalema 

hakanud.  

Kui õpetaja Tiit Kuusemaa 

mind 10-aastase  tüdrukuna 
Rannu koguduses ristis, 
ulatas ta mulle ühe post-

kaardi mõõtu paberi-
lehe, millel sinine tekst Meie 
Isa palvega.   

jumalateenistustel. Saan 
siin olla osaduses koos 
teiste kristlastega. Nad on 

sõbrad, kaasteelised. Rannu 
kirikus on ristitud ka mu 
lapsed.  

Koguduse õpetaja Timo 
Švedko teeb oma tööd 

suure armastusega. Ta on 
meie kogudusele suureks 
õnnistuseks. 

Maarja S. 
juhatuse liige 

O T S I D E S  J A  L E I D E S  H I N G E R A H U  

M a a r j a  m õ t i s k l u s  
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Ma käin kirikus, 
sest tahan 

väljendada oma 
tänulikkust 

Jumalale. Tema on 
elu alus. Taevaisaga 
koos tunnen rõõmu, 

rahu, armastust.   
  

Armastus on pika 
meelega, armastus 
hellitab, ta ei ole 
kade, armastus ei 
kelgi ega hoople, ta 
ei käitu näotult, ta 
ei otsi omakasu, ta 
ei ärritu.  
Ta ei jäta meelde 
paha, tal ei ole 
rõõmu ülekohtust, 
aga ta rõõmustab 
tõe üle.  
Ta lepib kõigega, 
ta usub kõike, ta 
loodab kõike, ta 
talub kõike.  
Ent nüüd jääb usk, 
lootus, armastus, 
need kolm, aga 
suurim neist on             
armastus.  
1Korintose 13:4-7, 13 

R a n n u  K i r i k  

Maarja lapsega.  
Foto: Urmas Madiste 

&ŽƚŽ͗��ƌĂŬŽŐƵ 



1627. aastal oli Rannu kirik pärast 
suuri sõdu varemetes, kuid taastati 
hoolimata üleüldisest viletsusest üs-
na kiiresti. Meie aeg on materiaalselt 
külluslik. Palvetagem, et meie inimes-
tel ja valitsejatel jätkuks mõistmist 
aidata säilitada me ühist kultuuri
pärandit.  

Täname kõiki annetajaid! Ühtlasi tä-
name Muinsuskaitseameti Tartumaa 
nõunikku Inga Raudvassarit nõu ja 
abiga kogudusele toeks olemast. Suur 
tänu Miina-Liisa Kuusemaale, kes 
väsimatult edukaid projektitaotlusi on 
kirjutanud ning seeläbi kõiki projekte 
toetanud on.  

Jumal õnnistagu rohkesti kõiki seniseid 
ja tulevasi annetajaid ning toetajaid! 

 

Jaan Eensaar 
juhatuse esimees 

parandas aastaid läbijooksnud 
katuse torni ümbert, hindas katu-
se seisukorra avariiliseks. Lähi-
tulevikus ootab ees suur ja väga 
kulukas töö — katusekonstrukt-
sioon kindlustada ja pehkinud 
osad välja vahetada. Rändmeister 
OÜ koostas kiriku katuste restau-
reerimise põhiprojekti, mida ra-
hastas Muinsuskaitseamet. Ka-
tuste restaureerimiseks on esita-
tud taotlused Muinsuskaitse-
ametile ning Elva valda 10% 
omaosaluse tasumiseks. Väga 
oodatud on  annetused kõigilt 
kultuuripärandist hoolivatelt 
inimestelt.  

Rannu kiriku põrand on juba aas-
taid olnud avariilises seisus pui-
dumädaniku ja seenkahjustuste 
tõttu. Neljandik põrandast vahe-
tati sel aastal välja tänu PRIA 
Leader-meetmele, mida vahen-
das MTÜ Võrtsjärve Ühendus. 
Töid teostas Liivimaa Lossid OÜ 
ja arheoloogilisi uuringuid koordi-
neeris Heiki Valk. Kiriku põranda 
alt leiti 
hulgaliselt 
haruldasi 
münte (vt 
lk 6), sh 
ainulaadne 
13. saj 
Tartu penn 
ning siin-
mail  harul-
dane, ilmselt 13. saj leedulaste 
röövretkest pärit hoburaudsõlg.  

Hetkel käib ülejäänud põranda 
vahetuseks rahaliste vahendite 
kogumine. Pool rahast ehk 30 
tuhat eurot on laekunud PRIAlt 
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkon-
na kaudu. Selle rahaga alustatak-
se töid juba jaanuaris. Loodame, 
et lisaks eurorahadele toetavad 
projekti ka Elva vald ja Muinsus-
kaitseamet. 
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Täname südamest kõiki toetajaid! 
Jätkuvalt on väga oodatud  

annetused kõigilt kultuuripärandist 
hoolivatelt inimestelt nii katuse kui 

ka põranda remondiks.  

Rannu kirik on tõenäoliselt vanim 
ehitis Elva vallas. Kirikut on hoid-
nud ja kaitsnud meie kristlastest 
esivanemad pea 600 aastat. Meil 
on samuti kohus hoida oma kiri-
kut, kuid küsimus ei ole lihtsalt 
hoone konserveerimises -- oluline 
on, et kirikus oleks aktiivne vai-
mulik töö, sest sellega kaasneb 
muinsusväärtuse säilimine. See-
ga peame olema eelkõige vaimus 
tugevad, siis püsivad ka kiriku 
müürid. 

Siiski vajab väärika ajalooga 
hoone pidevat renoveerimist. Sel 
kevadel uuendati käärkamber ja 
eeskoda, ehitati uued põrandad, 
korrastati seinad ja laed ning 
paigaldati uus küttekeha. Käär-
kambri kapitaalremont sai võima-
likuks tänu PRIA Leader-meetme 
toetusele, mille omaosaluse ta-
sus Elva vald, Gustav Adolf Werk 
fondile, Wienerberger AS-le ning 
eraisikutest annetajatele. Sügisel 
alustas Aaderwerk OÜ kiriku vit-
raažakende vihmakindlaks reno-
veerimist, töid finantseerib Koha-
liku Omaalgatuse programm.  

Rannus asub Eesti maakirikutest 
vanim katusekonstruktsioon, mis 
pärineb osaliselt 17. sajandist. 
Rändmeister OÜ, kes jaanuaris 

>ććŶĞ-ďĂůƟ�ĂůĂĚĞůƚ�Ɖćƌŝƚ�
ŚŽďƵƌĂƵĚƐƁůŐ͘�&ŽƚŽ͗�,ĞŝŬŝ�sĂůŬ 

P ü h a  M a r t i n i  k i r i k   
o n  R a n n u  i n i m e s t e  h o i d a !  

sŝƚƌĂĂǎĂŬĞŶĚĞ�ĚĞŵŽŶƚĞĞƌŝŵŝŶĞ�� 
ƌĞƐƚƵƌĞĞƌŝŵŝƐĞŬƐ͘�&ŽƚŽ͗�dŝŝƚ�<ƵƵƐĞŵĂĂ 
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Arheoloogiline järelevalve toimus Rannu 
Püha Martini kiriku põranda vahetusel 
pikihoone lõunapoolses neljandikus (u 

57,5 m2 ), käärkambris (9,6 m2 ) ja selle 
eeskojas (3,1 m2 ).  

Detektoriga kontrolliti üle ja eemaldati 

põranda all olev segatud mulla kiht 
(pikihoones 10–15 cm, käärkambris 5–7 
cm paksuselt).  

Uuringud Rannu kirikus andsid uut tea-

vet kiriku varasema ajaloo kohta. Lõuna-
poolse rõdu kandepostide alt avastati 
kolm keskaegse altari vundamenti (üks 

maakividest, kaks mördiga seotud telli-
setükkidest). Segatud mullast leiti 39  

13.–19. sajandi münti, 13. sajandi 
hoburaudsõlg ja rõngassõle katke.  

Idapoolse altari ehitamisel oli lõhutud 

luustikku, mille juures oli 1441.–1459. 
aasta münt. Enne järelevalve algust 
avastati rõdu kandepostide alt kolm 

neile alustoeks pandud keskaegset 
paest raidkivi – piilarifragment ja kaks 
piilaribaasi, mis toetusid altari-

vundamentidele.  

Mündid ja sõled konserveeriti, need  
asuvad Tartu Ülikooli arheoloogia-
kogudes. 

(Selle lehekülje artiklid dokumendist Heiki Valk “Aruanne arheoloogilistest 
uuringutest Rannu Püha Martini kirikus 20.–24. 01. 2020”) 

eas viitasid lülivaheketta songad VII–XI 
rinnalülil. Skeletil tuvastati kolm 
paranenud luumurdu. Kaks neist oli 

rindkere osas: parema XI roidekaare 
keha keskjoonepoolses osas ja vasaku 
XII roidekaare osas. Kolmas paranenud 

fraktuur oli parema V kämblaluu 
lähimises osas. Võimalikule traumale 
viitas ka vasaku õlavarreluu keskmises 
⅓  eesmis-külgmises osas olnud 

luukasvis. Koljul avastati kolm 
healoomulist luukoekasvajat, millest 
kaks olid otsmikuluu soomusosal  ja 

üks paremal kiiruluul. Geneetilise 
eripärana oli mehel 12 rinnalüli asemel 

13 ja esimese kaelalüli 
tagumine kaar ei olnud 
ühinenud.     

Martin Malve, Tartu Ülikool 
(uuringu aruandest) 

4. oktoobril maeti Rannu surnuaeda 
ümber  osaliselt säilinud täiskasvanu 
luustik, mis kuulus 44–86aastasele me-

hele, kelle skeletilt tuvastati rohkelt va-
nusega kaasnevaid patoloogiaid. Peaae-
gu kõik hambad olid eluajal välja 

langenud, olemas olevatel hammastel 
esines hambakivi, kaariest ja alveo-
laarkaarte taandumist. Kõrgele vanusele 
omasena esines jäseme liigespindadel 

luukasviseid, poorsust ja luuplinkumist, 
mis on omased liigeste kulumisele. Lüli-
sambal tuvastati kaelalülide, rinna-  ja 

nimmelülikehade ja lülisamba liigeste 
kulumist. Füüsilisele koormusele varases 

A r h e o l o o g i l i s e  u u r i n g u  
k o k k u v õ t e    
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R a n n u  K i r i k  

 

Vanimad mündid Rannu kirikust. Kaks 
Tartu piiskopkonna brakteaati (u 1265- 
1330) ja Tartu piiskop Johann Vyffhuseni 
(1364/65-78) penn. Foto: Heiki Valk 

můĞƐǀƁĞƚƵĚ�ƉƁƌĂŶĚ͘�&ŽƚŽ͗�,ĞŝŬŝ�sĂůŬ dƂƂĚĞ�ĂůŐƵƐ�ŝĚĂƉŽŽůƐĞ�ƉŽƐƟĂůƵƐĞ�ũƵƵƌĞƐ�ũĂ�
ǀƵŶĚĂŵĞŶĚŝ�ŝůŵƵŵŝŶĞ͘�&ŽƚŽ͗�,ĞŝŬŝ�sĂůŬ 

<ĞƐŬĂĞŐƐĞ�ŝŶŝŵĞƐĞ�ůƵƵƐƟŬ͘� 
&ŽƚŽ͗�,ĞŝŬŝ�sĂůŬ 
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dƵďůŝĚ�ƚĂůŐƵůŝƐĞĚ�ŬŝƌŝŬƵ�ƺŵďƌƵƐƚ�ŬŽƌƌĂƐƚĂŵĂƐ͘�
ϭϰ͘�ŶŽǀĞŵďƌŝů͘��&ŽƚŽ͗�dŝŵŽ�aǀĞĚŬŽ 

<ŝƌŝŬƵ�ƉƁƌĂŶĚĂ�ƌĞŶŽǀĞĞƌŝŵŝƐĞ�ŬćŝŐƵƐ�ůĞŝƚƵĚ�ŬĞƐŬĂĞŐƐĞƚĞ�ƐćŝůŵĞƚĞ�
ƺŵďĞƌŵĂƚŵŝŶĞ͘��ZĂŶŶƵ�ŬĂůŵŝƐƚƵů�Ϭϰ͘�ŽŬƚŽŽďƌŝů͘�&ŽƚŽ͗�dŝŝƚ�<ƵƵƐĞŵĂĂ 

sĂůŐĂ�ƉƌĂŽƐƚŬŽŶŶĂ�ǀćůŝũƵŵĂůĂƚĞĞŶŝƐƚƵƐĞů�ŽƐĂůĞŶƵĚ͘�>ŝŵŶŽůŽŽŐŝĂũĂĂŵĂƐ�ϭϯ͘ĂƵŐƵƐƟů͘��&ŽƚŽ͗��dŝŝƚ�<ƵƵƐĞŵĂĂ 

Koguduse nõukogu valimised 

Koguduse nõukogu, kuhu Rannu kogudu-

ses kuulub 7 valitavat liiget ja koguduse 

õpetaja, valitakse iga nelja aasta järel.  

Kandideerida ja valida võivad täiskogu 

liikmed — need, kes on teinud koguduse 

2020. a. liikmeannetuse  

ja käinud armulaual.  

Liikmeannetuse saab tasuda koguduse 

arveldusarvele. Soovituslik summa on 

minimaalselt 1% sissetulekust. Nt 500 

eurose netopalga puhul min 5 eurot kuus, 

s.o 60 eurot aastas.  2020. aasta liikme-

annetuse palume teha 31. detsembriks.    

Järgmised nõukogu valimised juba       

uue aasta alguses. Täpsem info tulekul. 

Tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja mina annan teile hingamise.  
Matteuse 28:11 

Talitused 

:ƵůŐƵƐƚĂŵĞ�ƁƉĞƚĂũĂŐĂ�ŬŽŬŬƵ�ůĞƉƉŝŵĂ�ƚĂůŝƚƵƐŝ͗� 

Ristimine ͻ� Leer ͻ� Laulatus ͻ��(Kodune) armulaud  
Matus ͻ��Piht ͻ��Kodu õnnistamine 

 
Rohkem infot https://rannu.eelk.ee/kogudus/talitused  

Ära jää oma murega üksi! 
Meil on Jumal, kes kuuleb palveid. 

 Koguduse õpetaja ootab eestpalvesoove  

kõigilt Rannu kihelkonnast, ka neilt, kes koguduse liikmed pole. 

 ÕƉĞƚĂũĂŐĂ�ŽŶ�ǀƁŝŵĂůŝŬ�ŬŽŬŬƵ�ůĞƉƉŝĚĂ�ŬĂ�ŚŝŶŐĞŚŽŝĚůŝŬ�ǀĞƐƚůƵƐ͘� 

E-mail: Timo.Svedko@eelk.ee, telefon 5534529  



 
Jumalateenistused armulauaga 

igal pühapäeval kell 10.00 
 
 
 
 
 

Jõuluteenistused  
 

24. 12.  kell 10.00 Jõululaupäeva jumalateenistus.  
Teenib PPA peakaplan Valdo Lust  

 
24. 12.  kell 16.00 Jõululaupäeva jumalateenistus  

 
25. 12. kell 10.00 Esimese jõulupüha teenistus  

armulauaga  

Teenistuste ülekanded ǁǁǁ͘ĩ͘ĐŽŵͬZĂŶŶƵ<ŝƌŝŬ 

Peame kinni Vabariigi Valitsuse suunistest: 
Kanname maske, hoiame 2+2 vahet, desinfitseerime käsi. 

Kirikusaali täituvus kuni 50%. 

Soovime  
rahulikke jõule ja   

õnnistatud uut aastat!  
 
 

 
Rannu Püha Martini kogudus 

��><�ZĂŶŶƵ�WƺŚĂ�DĂƌƟŶŝ�ŬŽŐƵĚƵƐ 
EĞĞŵŝƐŬƺůĂ͕�ϲϭϭϬϵ��ůǀĂ�ǀĂůĚ͕�dĂƌƚƵŵĂĂ� 

ŚƩƉ͗ͬͬZĂŶŶƵ͘ĞĞůŬ͘ĞĞ 
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĩ͘ĐŽŵͬZĂŶŶƵ<ŝƌŝŬ 

<ŽŐƵĚƵƐĞ�ƁƉĞƚĂũĂ��dŝŵŽ�aǀĞĚŬŽ��������� 
dĞů�ϱϱϯϰϱϮϵ���dŝŵŽ͘^ǀĞĚŬŽΛĞĞůŬ͘ĞĞ� 

:ƵŚĂƚƵƐĞ�ĞƐŝŵĞĞƐ�:ĂĂŶ��ĞŶƐĂĂƌ 
dĞů�ϱϬϯ�ϭϳϳϰ 

KƌŐĂŶŝƐƚ�DĞĞůŝƐ�KůĞǀ�dĞů�ϱϱ�ϱϳϱ�ϱϴϲ� 

 
WĂůƵŵĞ�ƁƉĞƚĂũĂůĞ�ŵćƌŬƵ�ĂŶĚĂ͕�ŬƵŝ�ƐŽŽǀŝƚĞ� 

ŽŵĂ�Ğ-ĂĂĚƌĞƐƐŝ�ůŝƐĂĚĂ�ŬŽŐƵĚƵƐĞ�ůŝƐƟ͘ 
 

/ŶĨŽůĞŚĞ�ŬŽŽƐƚĂƐ�ũĂ�ŬƺůũĞŶĚĂƐ�<ĞƌƐƟ�ZĂƵĚƐĞƉƉ 
;dĞů�ϱϳϱϬϭϰϰϴͿ�ŶŝŶŐ�ƉĂůũƵŶĚĂƐ��ůǀĂ�ǀĂůĚ͘�dćŶĂŵĞ͊ 

�ŶŶĞƚƵƐĞĚ� 
^�����ϱϬϭϬ�ϭϬϭϬ�ϮϬϮϬ�ϴϯϬ�ϬϬϵ� 
^ĂĂũĂ͗���><�ZĂŶŶƵ�ŬŽŐƵĚƵƐ� 

^ĞůŐŝƚƵƐ͗�>ŝŝŬŵĞĂŶŶĞƚƵƐͬ�ŶŶĞƚƵƐͬ 
�ŶŶĞƚƵƐ�ƉƁƌĂŶĚĂͬŬĂƚƵƐĞ�ƌĞŵŽŶĚŝŬƐ 

 

^ĂĂũĂ͗�  


