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Misjonipäevade kava
Pühapäev, 14. august
Jumalateenistus armulauaga: kl 10.30 Pindi kirikus, Kanepi Mäe kal-
mistul surnuaiapüha; kl 11 Rõuge, Võru, Põlva (jutlustab Seppo Nie-
meläinen Soomest), Urvaste (jutlustab Gunnar Grahl Saksamaalt) 
ja Vastseliina kirikus; kl 12 Ruusmäe; kl 13 Põlva kirikus kirikuseiklus 
lastele; kl 13 Orava rahvamaja alumises saalis; kl 14 Heimtali; kl 15 
Räpina kirikus misjonipäevade avamine, jutlustab peapiiskop Urmas 
Viilma. Kl 16 samas piiblitund lastele kirikuaias, suurtele kirikukohv.
Esmaspäev, 15. august
Kl 12–18 kõikide kirikute uksed avatud ränduritele.
Kl 8.15 Räpina hooldekodus jumalateenistus armulauaga.
Kl 10 Erastvere hooldekodus kirikupäev. 
Kl 11 Mehikoorma kirikus kirikuseiklus lastele.
Kl 19 Põlgaste külakeskuses Iisraeli õhtu (õp Toivo Hollo, õp Margit 
Lail).
Teisipäev, 16. august
Kl 12–18 kõikide kirikute uksed avatud ränduritele.
Kl 10 Põlva valla hooldekodus jumalateenistus.
Kl 12–14 Erastvere hooldekodus hingehoiu ümarlaud hooldekodude 
esindajatele ja vaimulikele.
Kl 15 Pindi kirikus kõneleme hingehoiust. Külas Seppo Niemeläinen 
Soomest.
Kl 15–18 Lasval MTÜ Hingetugi avatud uste päev.
Kl 18.30 Põlva kirikus dokumentaalfilm «Vahimehed suure järve 
rannal». 
Kolmapäev, 17. august
Kl 12–18 kõikide kirikute uksed avatud ränduritele.
Kl 12 palverännak Kanepist Sirvaste kabelisse.
Kl 12 Põlva kirikus keskpäevapalvus.
Kl 15 Võru haiglas palvus.
Kl 18 Uhtjärve kõlakojas piknik.
Kl 18 Veriora külakeskuses sõna ja muusika õhtu, Räpina Miikaeli 
koguduse koor ja õp Urmas Nagel. Piiblitund lastele.
Kl 18.30 Põlva kirikus vaimuliku mõttekoja kohtumine. 
Kl 19 Pindi kirikus Taizé palvus.
Neljapäev, 18. august
Kl 12–18 kõikide kirikute uksed avatud ränduritele.
Kl 18 Pindi kirikus palvus lastele.
Kl 18 Urvaste kirikus evangeelne õhtu muusika ja Seppo Niemeläine-
niga.
Kl 18 Leevaku külakeskuses sõna ja muusika õhtu. Piiblitund lastele.
Reede, 19. august
Kl 12–18 kõikide kirikute uksed avatud ränduritele.
Võru: kl 10 Nelja Tuule ristirännak Võru kiriku juures. Kl 11 Võru linna 
oikumeeniliste misjonipäevade avamine. Kl 12 kultuurimajas Kannel 
misjonikonverents «Vaimulik teejuht».
Kl 19 Räpina kirikus Taizé palvus.
Kl 19 Kanepi kirikus Tuuliki ja Villu Jürjo kontsertmõtisklus.
Kl 20 Urvaste kirikus ühislaulmine.
Laupäev, 20. august. Taasiseseisvumispäev
Kl 12–18 kõikide kirikute uksed avatud ränduritele.
Põlva: kl 10 kesklinnas Nelja Tuule ristirännak. Kl 10 kirikus pal-
vus. Kl 10.20 samas meenutushommik 25 aastat tagasi toimunud 
sündmuste teemal. Kl 11 Intsikurmu laululaval laulupeoproovid. Kl 
15.30 leerimajas nukuteatri Talleke etendus. Kl 16.30 rongkäik kiriku 
juurest Intsikurmu, kus kl 17 algab praostkonna vaimulik laulupäev. Kl 
20 Põlva kooli saalis Life’i laagri lõppetendus. Kl 22 samas kontsert: 
Transform DJ-s (USA). 
Pühapäev, 21. august
Jumalateenistus armulauaga: kl 10.30 Pindi; kl 11 Kanepi, Põlva (jut-
lustab Thomas Vaga USAst), Rõuge, Räpina ja Võru kirikus; Osula 
ja Vastseliina kalmistul surnuaiapüha; kl 13 Põlva kirikus piiblitund 
lastele «Kohtumine Jeesusega»; kl 16 Võru kirikus misjonipäevade 
lõpetamine, jutlustab Thomas Vaga.
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Ajalehe                     
Eesti Kirik lisa

Sel suvel on Võrumaa õnnis-
tatud toredate üritustega, mis 
toovad inimesed meie maa-
konda ja Kagu-Eestisse. Võidu-
püha tähistati tänavu maakait-
sepäeva paraadiga just Võrus. 
Augustis leiavad aset Eesti Ki-
riku lugejatele tuttavad misjo-
nipäevad «Kae’ üles!», mis sel 
aastal toimuvad Võru praost-
konnas. Mul on hea meel, et 

Issand Jumal, taevane Isa, 
Sa tahad, et kõik inimesed 
õndsaks saaksid ja tõe tund-
misele jõuaksid. Ma kiidan 
Sind igavesti, et Sa oled oma 
armsa Poja, Issanda Jeesu-
se Kristuse läbi oma püha, 
õndsakstegeva evangeeliumi 
andnud ja seda ka prohve-
tite ja apostlite läbi lasknud 
kallisse piibliraamatusse kir-
jutada. Sellest võin iga päev 
hingetoidust võtta, Sinu isa-
likku südant ära tunda ja 
minu hingele lohutust, õn-
nistust ja rahu leida. Ärata 
mind oma Püha Vaimu läbi, 
et ikka täielikumalt mõistan, 
missugused tarkuse ja õnnis-
tuse varad Sinu armurikkas-
se sõnasse on tallele pandud. 
Ava minu silmad, et tunnek-
sin ära pimeduse, mis minu 
maises südames võib maad 
võtta, ja juhi mind ikka kind-
lama igatsusega tungima 
Sinu sõna selge valguse poo-
le. Kasvata minu janu õigu-
se järele, et elava vee allika 
juurde tulen ja sellest Sinu 
meelepäraseks uueks eluks 
jõudu ja juhatust võtan.

Palve tekst on EELK koduleheküljel 
http://www.eelk.ee/et/palved/
palved-kirikupuhadel/  

KAE’ ÜLES!

need toredad üritused toodi 
Võrumaale ja annavad võima-
luse meile külla tulla. 

Teisalt on mul väga hea 
meel, et need toredad ettevõt-
mised pakuvad väga palju ka 
meie enda rahvale. Võidupüha 
tähistamine ja luteri kiriku mis-
jonipäevad on just sellised et-
tevõtmised, mis inimestele nii 
palju pakuvad. Pakuvad sellist, 

mis erineb argipäevast. Paraad 
andis hea sõnumi sellest, et 
riik on kaitstud, kui meie enda 
kaitsetahe on tugev; misjoni-
päevad aga ütlevad, et juma-
la tahteta ei sünni miski, ei saa 
riik kaitstud ega inimeste hin-
ged päästetud. Võrumaa jaoks 
on tähtsad mõlemad sündmu-
sed ja mõlemad eesmärgid. 
Olete Võrumaale oodatud!

Tere tulemast Võrumaale!

Võru praostkonna misjonipäe-
vade juhtsõna on «Kae’ üles!». 
Prohvet Jesaja suu läbi ütleb Ju-
mal: «Ma elan kõrges ja pühas 
paigas ja rõhutute ning vaimust 
alandlike juures, et turguta-
da alandlike vaimu ja elustada 
rõhutute südameid» ( Js 57:15). 
Elava Jumala leiame mitte ai-
nult templist ja pühast paigast, 
vaid ta elab ka usklike süda-

Andres Kõiv, 

VõRU MAAVANEM

Tulge Võru praostkonna misjonipäevadele!
mes. Misjonipäevadel tahame 
inimestele kuulutada seda ela-
va Jumala sõna erinevatel vii-
sidel, nagu seda Võru praost-
konna vaimulikud ja töötegijad 
teevad. Oleme kokku pannud 
misjoninädala kava, kust võib 
leida mitmesuguseid üritusi.

Üles vaadates tõstame oma 
mõtted kõrgemale argielu as-
keldustest. 1. Moosese raama-

tus ütleb Issand Kainile: «Eks 
ole: kui sa head teed, siis on su 
pilk tõstetud üles? Aga kui sa 
head ei tee, siis luurab patt ukse 
ees ja himustab sind. Kuid sina 
pead tema üle valitsema!» (1Ms 
4:7) Kain ei suutnud ennast va-
litseda ja olla tugev. Meie aga 
suudame olla tugevad, kui meil 
on Jumal ja kindel usk temasse. 
Selles on abiks kogudused.

ÜllAr sAlumets, 

VõRU PRAOST

misjonipäevad avatakse 14. augustil kell 15 avajumalateenistusega räpina kirikus.
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Urvaste kogudus peab oma ki-
helkonnas vaimuvõitlust. Mul 
on hea meel töötegijatest ja ini-
mestest, kes hoiavad oma kiri-
kut ja kogudust elavana. Meil 
on kaunis Urvaste Püha Urba-
nuse kirik, millist teist maail-
mas ei ole. Urvaste kirikut on 
esimest korda kroonikates mai-
nitud aastal 1413. Sellest ajast 
on tegutsetud järjepidevalt. 

Kogudus ostis 1938. aas-
tal Kriisadelt oreli, mille helid 
saadavad kirikulaulu praegu-
seni. Urvastes oli elav vennas-
tekoguduse äratusliikumine. 
Sellest ajast annab tunnistust 
väike palvemaja Antslas, kus 
pühapäeviti käib keskmiselt 
kaheksa inimest. 

Meil on armas ja omanäoli-
ne Heimtali Peetri kirik. 1938. 
aastal olid sealse saksa kogu-
konna liikmed sunnitud oma 
kodud koos poolelioleva kiri-
kuga maha jätma. Nõukogu-

de okupatsiooni ajal oli kirikus 
kartulihoidla ja kanala. Taas-
iseseisvumisaja alguses anti ki-
rik Urvaste kogudusele ning 
alles siis sai see lõpuni valmis 
ehitatud.

1994. aastast on seal juma-

lateenistusi peetud ning 2002. 
aastal kirik pühitseti. Urvaste 
kogudusel on ka väike raama-
tukogu. Kogudusel on hallata 
kalmistu, õunaaed ja selle kõi-
ge korrashoiuks ka nõukogu-
deaegne traktoripark.

See on kõik, mis eelnevad 
aastad meile pärandanud ja 
kinkinud on. Jumala armust 
teeme tööd rõõmuga. Igal pü-
hapäeval kutsuvad kirikukellad 
kirikulisi. Kellamees Robert 
Potter töötab aastast 1968. 

Kirikuvanematest on va-
nim 91-aastane Friedrich Kü-
laots, kelle õpetaja Robert 
Kannukene 1953. aastal ame-
tisse kutsus. Kirikuvanem Pee-
ter Animägi hoolitseb koos 
abikaasa Aimega Heimtali ki-
riku eest. 

Kirikus laulab naiskoor. 
Ülepühapäeviti töötab püha-
päevakool. Kümme aastat on 
koostöös külaseltsiga peetud 
urbanipäeva laata pastoraa-
diesises pargis. Eks kogudus 
ole oma töötegijate nägu. Meie 
tõstame oma pead üles Jumala 
poole, kes on meie abi.

Üllar SalumetS,

Urvaste kogUdUse õpetaja

28. augustil 1810 pühitseti Kanepis uus kirik. Sel suvelõ-
pul täitub seega 206 aastat päevast, mil ristija Johanne-
se nime kandev pühakoda on paikkonna inimestele nähtav 
ja avatud.

Kirikuhoone on silmatorkav tunnistus mitmes mõttes. Kanepi 
kiriku torn paistab kaugemalt tulijale, kiriku ees on teede ris-
tumispunkt Otepää, Võru, Põlva, Tartu, Urvaste suunalt liiku-
jaile. Jumal teab, kui paljud inimesed iga päev Kanepi kiriku 
torni märkavad, kaugemalt mööda sõites või siinsamas oma 
teed käies. Kirikuhoone on sümbol, märk ja tunnistus. Ehitise-
na annab see tunnistust ajast ja ajaloost, inimestest enne meid 
ja nendest, kes tänasel päeval siinsamas. 

Kirik on koguduse kodu, pühamu, koosolemise koht neile, 
kes usuvad, keda seob usk Jumalasse. Hoone on selle usu näh-
tav märk. Kirikuhoone lõunapoolsel küljel on uks, mida tavali-
selt kasutatakse kirikusse sisenemisel – pühakoda on suur, siia 
võiks mahtuda ligi 900 inimest. Omal ajal ehitati see uus ki-
rik nimelt põhjusel, et eelmine hoone jäi väikseks ja vajas re-
monti. 

Praegu on kirikus ruumi rohkesti, kaks korda nädalas ko-
guneb kogudus, pühapäeval jumalateenistusele ja kolmapäe-
va õhtul palvusele, vaba ruumi on alati. Siin on ruumi veel! Va-
hest see ongi koguduse tegevuse väljendus – kõik on oodatud, 
meie tegevus on avatud igale inimesele. 

Seda eesmärki kannavad koguduse tegevusvaldkonnad. 
Kanepi koguduses on võimalus osaleda jumalateenistusel, 
palvustel, tegutseb lauluansambel, pühapäevakool lastele. Ki-
riku uksed on suvisel ajal avatud teelistele, toimuvad kontser-
did. Need on tavaliselt laiemalt reklaamitud avaramale huvi-
liste ringile. 

Suurema tähendusega ja enam aega nõudev on koguduses 
töö, mida tehakse inimestega, kohtudes hingehoidlikul vest-
lusel, ristimisel või leerikoolis, laulatust või mõnd õnnista-
mistalitust soovivate inimestega. Kirikus saab õppida, avasta-
da uusi asju, leida rahu, tunda rõõmu, taibata elu tähenduse 
sügavust, olla lihtsalt inimene – 
need on mõned mõtted viimas-
te aegade kohtumistelt. 

Koguduse vaimulik ja vaba-
tahtlikud kaastöölised on alati 
valmis kuulama, jagama ja aita-
ma. Rõõm on Kanepi koguduses 
sellest, et meil on inimesed, kel-
le süda on avatud ja kes on pal-
jude muude tegemiste kõrval 
valmis tegutsema koguduses. Ki-
rik ja kogudus on avatud!

margit lail, 

kanepi kogUdUse õpetaja

Urvaste kogudus on töötegijate nägu

urbanipäev pakub kodukandirahvale võimalust hobuvankriga sõita. 
aivar kroonmäe

Kanepi koguduses 
on veel ruumi!

186 liikmesannetajaga Kanepi kogudus teenib Jumalat 1810. 
aastal ehitatud pühakojas. arhiiv

Põlva Maarja kogudus, mil-
le pühapäevaseks kooskäimi-
se kohaks on Vana-Võrumaa 
üks vanemaid kirikuid, Maar-
ja orus asuv Jumalaemale pü-
hendatud kirikuhoone, on üks 
ühtehoidev ja rõõmsameelne 
selts. 

Koguduseelu keskmes on 
mõistagi pühapäevahommiku-
ne missa (algus kell 11). Kirikus-

Põlva koguduse osaduslik elu
se on teretulnud ka väiksemad 
lapsed, kelle jaoks on joonis-
tusvahendite ning pehme-
te mänguasjadega sisustatud 
eraldi lastenurk. Jumalateenis-
tuse järel võetakse üheskoos 
pruukosti vana pastoraadi saa-
lis kirikukohvil. Sügistalvisel 
hooajal tegutseb kirikukoh-
vi ajal kõrvalruumides laste-
le pühapäevakool ning noorte-

le toimuvad leeritunnid, nii et 
eakohast tegevust jätkub kogu 
perele.

Koguduse juures töötavad 
muusikakollektiivid ja ma-
lering, peetakse piiblitunde 
ja seminare, toimuvad koh-
tumised põnevate külaliste-
ga jne. Igaüks on teretulnud 
osalema meie jumalateenis-
tustel ja palvustel. Sügisel al-

gab taas ka leerikursus, kuhu 
on oodatud nii ristitud kui ka 
ristimata huvilised. Kogudu-
se tegemistel saab silma peal 
hoida meie Facebooki-lehe 
ning kodulehe vahendusel. 
Igal aastal ilmub ka number 
või paar koguduse ajalehte 
Sõnasaatja.

toomaS Nigola,

põlva kogUdUse õpetaja

Vastseliina kogudus on kagu-
nurga viimane kogudus. Ko-
guduse teenimispiirkond on 
põhjast lõunasse umbes 70 ki-
lomeetrit pikk ja kõige kitsa-
mast kohast umbes kuus kilo-
meetrit lai. Jumalateenistused 
toimuvad Vastseliina kirikus 
(Külaoru külas), Misso kirikus, 
Oraval vallavalitsuse poolt kor-
da tehtud kirikuruumis ja talvi-

Jumalateenistusi mitmes paigas
sel ajal ka kord kuus Vastselii-
nas Võru tn 1, koguduse majas 
ning Vastseliina hooldekodus.

Koguduse juures tegutseb 
aktiivselt segakoor, mida ju-
hendab organist-koorijuht Ara 
Bander. Viimaseks suuremaks 
ettevõtmiseks on Misso kiriku 
seitsekümmend aastat mängu-
kõlbmatuna seisnud oreli taas-
tamine. Misso orel sai sel aas-

tal 130aastaseks ja on Tannil 
Kriisa esimene orel, mis on 
ehitatud kiriku jaoks. 

2015. aastal sai Misso kirik 
valla toel uue katuse. Vastselii-
na kirikul on mitu viimast aas-
tat vahetatud aknaid uute vas-
tu. Nii Vastseliina kui Misso 
kiriku orelit on igal aastal hool-
danud Hardo Kriisa ja viimas-
tel aastatel on suurenenud kiri-
kukontsertide arv.

toivo Hollo, 

vastseliina kogUdUse õpetaja

70 aastat mängukõlbmatuna seisnud misso orelil saab taas mängi-
da. orelipuldis on organist ara Bander.  toivo hollo

Räpina Miikaeli kogudus on 
ikka silma paistnud suure hul-
ga vabatahtlike töötegijatega ja 
julgete algatustega. Mitmekülg-
ne liturgiline elu ja tõsiselt võe-
tav diakooniatöö on kindlasti 
need märksõnad, mis peaingli 
nime kandvat kogudust iseloo-
mustavad. Lisaks pühapäevas-
tele armulauaga jumalateenis-
tustele ja pühadeteenistustele 
toimuvad nädalasisesed palvu-

Julged algatused Räpina Miikaeli koguduses
sed. Iga reede õhtul on Taizé 
palvus. Selleks, et töötegijad 
saaksid end vaimulikult kosu-
tada, viiakse läbi vaimulikke 
kogumisepäevi ehk retriite.

Kogudusel on pühapäeva-
kool, mille tööd juhendavad 
kolm õpetajat. Projektipõhiselt 
püütakse arendada ka noorte-
tööd. Meil on aktiivne muusi-
kaelu: tegutseb 25-liikmeline 
koor, esinevad solistid. Kuna 

Mehikoorma kirik oli esialgu 
Räpina abikirik. 1930ndatel aga 
elas sealkandis nii palju inime-
si, et oli mõistlik iseseisvuda. 
Sõja ajal kirik hävis ja nii pee-
takse jumalateenistusi väikeses 
kiriklas. Mehikoorma on väike 
maakogudus vallas, kus praegu 
elab ca 600 inimest. 

Räpinas on üks maakogudus-
te paremaid oreleid, toimuvad 
suveperioodil kirikus väga hea 
tasemega orelikontserdid.

Kogudusele kuulub hool-
dekodu, mis on ainuke taoli-
ne Maarjamaal. Hooldekodus 
kantakse hoolt ligi kolmeküm-
ne inimese eest. Lisaks igapäe-
vahooldusele on avatud päe-
vakeskus, kus kümme aastat 
tegeldakse koostöös sotsiaal-

ministeeriumiga erivajaduste-
ga inimeste toetamisega.

Kõik maaelu rõõmud ja vae-
vad iseloomustavad muidu-
gi ka Räpina kogudust. Juma-
la käest kõvasti kinni hoides 
saab kirik täita talle usaldatud 
ülesannet kuulutada rõõmu-
sõnumit, et maailm «näeks ja 
usuks».

urmaS Nagel,

räpina kogUdUse õpetaja

Mehikoorma kogudus on väike ja vapper
Jumalateenistused toimuvad 
kaks korda kuus ja suurematel 
kirikupühadel. Kogudusel on 
tubli aktiiv ja hoolimata majan-
duslikest raskustest kuulutatak-
se Kristust pühendumisega.

Oma õpetajat juba pikemat 
aega kohapeal ei ole, kuid eks 
see on vist paljude meie väikes-

te koguduste paratamatus. Va-
batahtlike abiga on hoitud kor-
ras kirikla ja kirikupark. Head 
suhted on kohaliku põhikooli 
ja vallaga. Nii on koos korralda-
tud mitmeid üritusi. Hea koos-
töö on kohaliku noortekesku-
sega. Jätkuks vaid noori meie 
külades ja asulates!

Siinkandis on jätkuvalt olu-
lised surnuaiapühad, mis too-
vad kokku hulga rahvast ja on 
omamoodi valla suurürituseks. 
Mehikoorma on väike ja vap-
per kogudus suure järve ääres. 
Maamärk Jumala armust.

urmaS Nagel,

kogUdUse hooldajaõpetaja

Kanepi kiriku tornitipus kõrgub 
eestis ainulaadne ao- ehk hommi-
ku- ehk koidutäht.  peeter lail
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Nelja Tuule ristirännak tu-
leb taas. Seekord rännatak-
se mööda Võru- ja Põlvamaa 
kumeraid nõlvu. 

Misjoninädala pealkirigi on võ-
rukeelne «Kae’ üles!», mis tõl-
kes tähendab ’vaata üles’ ning 
on ühtlasi nii kutse kui meelde-
tuletus tõsta silmad argiselt ja 
igapäevaselt üles, meie igavese 
kodumaa poole. 

Rännak toimub 14.–21. au-
gustini misjonipäevade raa-
mes. See on nädalapikkune 
misjonipraktika, mille jook-
sul koos piirkonna koguduste-
ga Eestimaa inimesi vaimuliku 
sõna ja teoga teenitakse. 

Ristirändajad kohtuvad ini-
mestega tänaval ja kogudustes, 
tööpostil ja kohvikus, kutsu-
des neid piirkonnas toimuvate-
le kirikuüritustele, pistes pih-
ku evangeelseid trükiseid või 
ajades lihtsalt Jumala-jutte, kui 
vestluskaaslane teema üle sü-
gavamat huvi ilmutab. Mõis-
tagi kuuluvad päevakavva ka 
ühisosadus ja ühispalved. 

Hea teekaaslane, küllap on 
sul kiusatus arvata, et ristirän-
dajaks sobivad vägeva sõna ja 
teoga usklikud. Loobu eksi-
mõttest, oled oodatud just sel-
lena, kes sa oled. Ka konfessio-
naalne kuuluvus pole oluline. 
Oled kutsutud ka siis, kui sul 
puudub seos kristliku kogu-
dusega, aga leiad end tihti ot-

simas vastuseid igavikulistele 
küsimustele. Sul on lootust lei-
da õige teeviit. Ristirännakud 
on teinud eriliseks veel see, 
et osavõtjaid on kohale tulnud 
mitme hõimurahva juurest, nt 
Soomest ja Marimaalt.

Kus täpsemalt rännatakse?
Esimene kohtumine ristirän-

dajatega leiab aset 14. augustil 
Räpina Miikaeli kiriku juures, 
kus toimub piiblitund lastele, 
täiskasvanutele pakutakse lõk-
kekohvi. Samas peetakse ka 
misjoninädala avajumalatee-
nistus. Ristirändajad ööbivad 
Räpina diakooniamajas. 

15. augusti hommikul võe-
takse suund Mehikoormasse, 
kus on kavas kirikuseiklus las-
tele. Õhtul põikavad ristirän-
dajad läbi Põlgastes toimuvast 
Iisraeli õhtust ning seejärel on 
sihtkohaks Urvaste, mille ko-
gudus pakub osalejatele pea-
varju ristirännaku lõpuni. 

16. augustil näeb ja kuuleb 
ristirändajaid Antslas. 17. au-
gustil rännatakse Kanepist Sir-
vaste kabelisse ja õhtul ollakse 
Uhtjärve külakojas. 18. augustil 
liiguvad ristirändajad Põlvas, 
kutsudes rahvast taasiseseisvu-
mispäeval Intsikurmus toimu-

Nelja Tuule ristirännak 
võtab suuna lõunasse

Misjoninädala raames korral-
datakse praostkonna eri pai-
gus lastele tegevusi ja üritusi. 

Kirikuseiklus, mis põhineb gru-
piga kiriku külastusel ja püha-
koja tutvustamisel, ootab ees 
14. augustil kell 13 Põlva kirikus 
ja 15. augustil kell 11 Mehikoor-
ma kirikus.

Lapsed saavad teada, mis 
hoone on kirik, kelle jaoks see 
ehitatud on, ning avastavad 
palju muud põnevat. Pühapäe-
vakooli või kogudusse kuulu-
mine pole määrav – kirikuseik-
lusest on oodatud osa saama 
kõik lapsed.

Misjonipäevade avajuma-
lateenistusele Räpina kirikus 
järgneb kell 16 laste piiblitund. 
Kogunemine kirikuaias.

Kolmapäeval, 17. augustil 
kell 19 toimub Veriora külakes-
kuses lastele piiblitund.

Neljapäeval, 18. augustil kell 
18 toimub Pindi kirikus palvus 
lastele. Kõik lapsed olenema-
ta vanusest on teretulnud. Pal-
vuse viib läbi praostkonna hin-
gehoidja ning käesoleva aasta 
kevadel loodud MTÜ Hingetu-
gi üks asutajatest Tuuli Võsa. 
Palvusele järgnevad tegevused 
kirikuaias. 

Samal päeval kell 18 on lap-
sed oodatud Leevaku külakes-
kusesse piiblitundi.

Misjoninädal pakub lastele tegevusi

20. augustil kell 15.30 toi-
mub Põlva koguduse leerima-
ja II korruse saalis (Tuglase 2) 
kristliku nukuteatri Talleke nu-
kuetendus «Kadunud poeg». 
Etendus on tasuta. Taasiseseis-
vumispäeval kell 17 algab Põl-
vas Intsikurmu lauluväljakul 
vaimulik laulupidu. Peo ajal 
on laululava kõrvale püstita-
tud lastetelk, kus pakutakse 
mitmesuguseid tegevusi koha-
like pühapäevakooliõpetajate 

juhendamisel. Õhtul kell 20 
on kõik lapsed ja täiskasvanud 
kutsutud osa saama Life’i laag-
ri lõppetendusest Põlva koo-
li saalis. Näha saab laagripäe-
vade jooksul osalejate loodud 
tantse, kunstitöid ja muud põ-
nevat. Etendus on tasuta.

Misjonipäevade viimasel 
päeval on kõik lapsed kau-
gemalt või lähemalt oodatud 
rännakule Põlva linnas. Kogu-
nemine ning rännaku algus-

koht on Põlva kiriku aias kell 
13. Ühiselt minnakse kohtuma 
Jeesusega Põlva paisjärve kal-
dale. «Laske lapsed minu juur-
de tulla» – just niimoodi kut-
sub Jeesus Piiblis lapsi enese 
juurde. Kohaletulnud saavad 
veekogu kaldal näha etendust, 
mille teema ning osatäitjad 
jäävad etenduse alguseni sala-
duseks.

AVe Kägo,

Põlva koguduse diakooniatöötaja 

On suur rõõm, et sel aastal 
saavad Võru praostkonnas 
misjonipäevade ajal kohtu-
da nii need, kes igal püha-
päeval (või tihemini) kirikus 
kokku saavad, kui need, kel-
le jaoks kirik seni kaugeks 
on jäänud. Kindlasti leiab 
igaüks endale mõne kiriku 
juures just sellise ürituse, 
millel osaleda lisaks tavapä-
rastele jumalateenistuste-
le ja palvustele. Ehk leidub 
rohkem aega ka oma hinge-
le hingamise andmiseks. 

Suvi on aeg, kus leitakse 
võimalusi puhata, astutak-
se välja argirütmist. Siiski 
võib juhtuda, et hing va-
jab veel eraldi aja võtmist, 
lihtsalt puhkusele minemi-
sest ei piisa. Pühakiri ütleb: 
«Tulge minu juurde kõik, 
kes olete vaevatud ja koor-
matud, ja mina annan teile 
hingamise!» (Mt 11:28). 

Kas me mõtleme selle-
le kutsele ainult siis, kui on 
mõni raske eluolukord kät-
te jõudnud või on kellega-
gi lähedastest midagi juh-
tunud? Või leiame tihemini 
aega oma hingele aja leid-
miseks? Ka meie hing vajab 
pidevalt kosutust, nagu me 
kõik vajame aeg-ajalt füüsi-
liselt kelleltki paid, kallis-
tust või toetavat ja julgusta-
vat sõna. 

Seepärast on misjonipäe-
vadelgi pööratud tähelepa-
nu hingehoiule. Sel erilisel 
nädalal külastavad hinge-

hoidjad ja vaimulikud hool-
dekodusid, et jõuda nende 
inimesteni, kes misjonipäe-
vade üritustest osa võtma 
ei saa tulla. 16. augustil kell 
12 on AS Hoolekandeteenu-
sed Erastvere Kodus Kane-
pi vallas hingehoiu ümar-
laud «Hingehoid – mis, kus 
ja kuidas», kuhu on ooda-
tud kõik hingehoiust huvi-
tatud.

20. augustil aset leidval 
laulupäeval on hea võima-
lus külastada hingehoiutel-
ki. Kohas, kus inimesi tuleb 
palju kokku, et ühiselt pa-
nustada laulmisega milles-
segi väga erilisse, on hea, 
kui peale laululava ja keha-
kinnituse on olemas paiga-
ke, mis pakub omaette ole-
mise võimalust. 

Oleme oma telgi mõelnud 
kohaks, kus soovijatel on 
võimalik melust välja astu-
da, rahupaigaks, kust saab 
kosutust. Kes tunneb vaja-
dust, saab altarilaua juures 
palvetada; kes soovib liht-
salt vaikselt omaette istuda, 
saab selle võimaluse just 
meie telgis. Samuti on ko-
hal nii hingehoidja kui vai-
mulik, mõlemad on valmis 
pakkuma hingelist tuge.

Hoitud olemist meile kõi-
gile!

Tuuli VõSA,

MtÜ Hingetugi HingeHoidja 

Rohkem infot tel 5662 2949 või 
hingetugi@gmail.com.

Hingele kosutust

vale vaimulikule laulupäevale.
19. augustil on ristirända-

jatel Võru päev. Samal ajal on 
Võru kultuurimajas Kannel nä-
dala üks tähtsündmusi, mis-
jonikonverents «Vaimulik tee-
juht». 20. augustil ollakse taas 
Põlvas, peamiselt Intsikurmus, 
kus juba hommikust peale toi-
muvad ettevalmistused vaimu-
likuks laulupäevaks. Misjoni-
nädala ja ristirännaku täpsema 
ajakava ja üritused leiad veebi-
lehelt www.heldetaevas.ee.

Rõõmsa rändamiseni!
MArgiT õKVA,

Põlva PÜHa neitsi MaaRja kogudus

ristiränna-
kul lääne-
maal teh-
ti lastele 
toredaid 
maalinguid. 
 aRHiiv

Võru koguduse lastelaagri avajumalateenistusel jagavad armulauda rõuge koguduse õpetaja Mait Möl-
der (vasakul) ja praost Üllar Salumets.  ave kägo

Teisipäeval, 16. augustil kell 18.30 linastub Põlva kirikus Vahur 
laiapea ja Juhani Püttsepa dokumentaalfilm «Vahimehed suure 
järve rannal». Filmitegijad jälgisid kahe aasta jooksul Peipsi-äär-
sete Mustvee ja lohusuu koguduse õpetaja eenok Haameri ja Ka-
sepää vanausuliste koguduse eestseisja Andrei Sergini tegemisi. 

uSAst pärit bänd Transform DJ esineb Võru praostkonna misjoni-
päevadel 20. augustil Põlva kooli saalis.
elektroonilist eri stiili tantsumuusikat viljelevad Tim omni, Jona-
than Burgess ja Taylor Franklyn moodustasid 2002. aastal kollek-
tiivi nimega Transform DJs. Nende sõnum on, et Jumal armastab 
just sind, ja seda jagavad muusikud ebatavaliselt tantsumuusika 
kaudu. See on nende jaoks justkui sild, mis viib inimesteni, kirju-
tab kristlik noorteajakiri Pluss.
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«Vaimulik teejuht – kuidas juhtida 
kaasinimesi Jumala juurde»

Misjonikonverents toimub 19. augustil Võru 
kultuurimajas Kannel.

Kl 10 Nelja Tuule ristirännak Võru kiriku juures. Kirikus hõimurahvas-
te misjoninäituse avamine.
Kl 11 Võru linna oikumeeniliste misjonipäevade avamine (Kesklinna 
park).
Kl 11.30–12 registreerimine.
Kl 12 avapalvus.
Kl 12.30 I ettekanne, Tauno Toompuu  «Väikese maakoguduse 
suured võimalused». 
Kl 13.20–13.45 kohvipaus.
Kl 13.45 II ettekanne, Ringo Ringvee  «Kuhu minna, mida teha? Mõ-
ningaid mõtteid eestlastest, usuelust ja kirikust». 
Kl 14.35–15.20 lõuna (Timmi toidukeskus kesklinnas Katariina tn).
Kl 15.20–16.20 rühmatööd: 1) «Isiklik evangeelium» (Hermann 
Jürgens); 2) «Olla oma vennale hoidja» (Urmas Nagel); 3) «Vaimulik 
teejuht» (Margit Õkva); 4) «Koguduse kasv» (Leevi Reinaru); 
5) «Noored koguduses» (Triin Salmu).
Kl 16.20–16.50 rühmatööde kokkuvõtted.
Kl 16.50 lõpupalvus.

Misjonipäevade erilehe toimetaja on Rita Puidet

Võru kogudus elab ja tegut-
seb oma igapäevaste tööde 
ja tegemiste rütmis. Tööta-
me selle nimel, et pühakoda 
oleks kaunis ja Jumala au vää-
riline nii inimestes vaimulike 
kividena kui ka päris hoone-
na. Seesmise inimesena saab 
meie hing ilu, puhtuse ja sära 
Jumalast antavate taevaste 
andide kaudu. Igapäevased 
tööd ja tegemised on aga an-
tud meie endi kätesse.

Rõõmustav on olnud läbi-
murre kirikuhoone remondis. 
Pühakodade programmi kau-
du eraldatud rahaga sai kirik 
aastatel 2015–2016 uue kauni 
punastest savikividest katuse. 
Remondi käigus restaureeri-
ti ajahambast tugevalt pure-
tud tuulelipp ja valmistati sel-
lele uus, kuldselt särav muna. 
Möödunud aastal restauree-
riti Kuningas Arthuri Fondi 
poolt ellu kutsutud Kultuur-

Misjonikonverents kutsub 
kaasa mõtlema
Meis enamikus on indu ja tahet Jumalast antud ülesandeid täi-
ta ja seatud eesmärkide eest võidelda. Nii mõnigi kord oleks 
aga vaja täpsemalt teada, kuidas seda õigesti ja otstarbekalt 
teha. Siin ütlebki Jumala Püha Vaim meile, et tuleb oma sü-
dames järele mõelda ja asjade üle aru pidada. Nii ongi EELK 
misjonipäevadel Võru praostkonnas ette nähtud misjonikon-
verents teemal «Vaimulik teejuht – kuidas juhtida kaasinime-
si Jumala juurde».

Konverentsil on kaks ettekannet, esimene Tauno Toom-
puult teemal «Väikese maakoguduse suured võimalused» ja 
teine Ringo Ringveelt teemal «Kuhu minna, mida teha? Mõ-
ningaid mõtteid eestlastest, usuelust ja kirikust».

Pärast lõunat jätkub konverents rühmatööga. Kokku on viis 
töörühma, kes arutlevad järgmistel teemadel: «Isiklik evan-
geelium», «Olla oma vennale hoidja», «Vaimulik teejuht», «Ko-
guduse kasv», «Noored koguduses».

Kui ettekanded kajastavad meie tegemisi ja võimalusi suu-
remas plaanis, siis rühmatöö keskendub rohkem võimaluste-
le, mida mina ja sina saame teha koguduses, ühiskonnas, pe-
rekonnas, iseseisvalt.

Kõik, kes tahavad häid mõtteid kuulda ja teistega jagada, on 
väga oodatud. Konverents algab 19. augusti keskpäeval Võru 
kultuurimajas Kannel.  

AndRes MäeveRe

se Motobande toetusega kiri-
ku tagauks. 

Samal sügisel sai loodud 
sihtasutus Võru Kiriku Re-
konstrueerimise Fond, et jät-
kata kiriku juures parandus-
töid. Esmalt on plaanis korda 
teha kiriku torn ja esifassaad. 
Selle etapi maksumus koos 
projekteerimisega on umbes 
70 000 eurot. Seni on anne-
tustena laekunud nii firma-
delt kui eraisikutelt ligikaudu 
33 000 eurot.

Päevakorras on elusta-
da diakooniatööd, anda uut 
hoogu laste- ja noortetöö-
le ning taastada kogudu-
ses ansambel ja/või koor. 
Kutsume kõiki osa võtma Võ-
rus toimuvatest misjonipäe-
vade üritustest 19. ja 21. au-
gustil.

AndRes MäeveRe,

VÕRU KaTaRIINa KOgUdUSe 

ÕpeTaJa

Misjonikeskus pakub igaühele midagi
saagem tuttavaks: mida ku-
jutab endast koos võru 
praostkonnaga misjonipäe-
vi korraldav sihtasutus eeLK 
Misjonikeskus?

Luterliku misjonikeskuse si-
hiks on olla kogudustele part-
neriks: toetada seal, kus jääb 
puudu kogemusest; innustada 
seal, kus jääb puudu julgusest; 
palvetada nendega, kes seda 
vajavad; rõõmustada rõõmsa-
tega ning nutta nutjatega. 

Misjonikeskuse töötajatest 
enamik on pärit kestva krist-
liku traditsiooniga kodudest 
ning taolise eluga kaasnevat 
õnnistust soovitakse siiralt ja-
gada teistega. Nii kodu- kui 
välismaise tööjõu ja toe najal 
töötava keskuse sihiks on jul-
gustada igat koguduseliiget 
leidma oma identiteeti Kristu-
ses, et olla Jumalalt saadud an-
nete toel ja tema abiga misjo-
när iga päev oma tavaelus. 

Kristusega saab tuttavaks 
pühakirja kaudu. Misjonikes-
kus pakubki kõigepealt või-
malusi Piiblisse süvenemiseks. 
Näiteks koguneb ühe aasta 
jooksul kord kuus Põltsamaa 
pastoraadis koguni kaks piibli-
kursust: noortele ning täiskas-
vanutele. Mõlemas kuulatakse 
kõrgkooli õppejõudude loen-
guid, vesteldakse seminarides, 
ollakse palveosaduses, jagatak-
se rõõme-muresid. Kes leiab 
vajaliku aja pühakirjale ja usu-
kaaslastele pühendamiseks, on 
järjekordsele noorte kursusele 
oodatud juba alates septemb-
ri keskpaigast. Uus kursus täis-
kasvanutele alustab plaaniko-
haselt jaanuaris 2017. 

Kelle jaoks on keeruline 
mõni päev kuus kodust ee-
mal viibida, võivad Piiblisse, 
usu alustesse ja kiriku toimi-
misse põhjalikumalt süveneda 
erinevate programmide põh-
jal. Seda saab teha kogudus-
tes kohapeal. Kogudusekooliga 
«Kasvuaeg» saab tutvuda juba 
septembris, kui seda kuuest 

põhiteemast ja paljudest väik-
sematest moodulitest koosne-
vat programmi tutvustatakse 
misjonikeskuse ruumides Tal-
linnas Tehnika tn 115. 

Mõeldud on «Kasvuaeg» 
neile, kes tahavad sügavamalt 
mõista, mida tähendab olla 
kristlane, kuuluda kogudusse, 
elada kristlasena ühiskonna 
keskel, kanda vastutust. Tun-
nis uuritakse Piiblit, vesteldak-
se, palvetatakse. Toetava ma-
terjali põhjal saab neid tunde 
korraldada iga usus juba juur-
dunum koguduseliige.

Koguduste juhtidele, tööte-
gijaile ja vabatahtlikele pakub 
lisaks piibellikele teadmistele 
juriidilisi ja majandusalaseid 
teadmisi kiriku kaastööliste 
koolitus. Sinna kogunetakse 
mõneks päevaks kas oma ko-
guduse või kogu praostkonna 
aktiiviga, et mõelda läbi iga ko-
guduse tegevusvõimalused an-
tud ajal ja kohas. Küsige oma 
kogudusest, millal avaneb teie 
osaduskonnal võimalus nendel 
õppepäevadel osaleda.

Kes tunnevad, et soovik-
sid Jumalat kiita ja kaasinimesi 
teenida kristliku kunstiloomin-
gu vahendusel, neid kutsub 
misjonikeskus osa võtma kord 
aastas toimuvast Life’i laag-

rist, kus noored ja hingelt noo-
red saavad tegelda maalimise, 
muusika ja liikumisega tunnus-
tatud juhendajate käe all. Tä-
navune laager toimubki just 
misjonipäevade ajal Põlvas.

Üks suund, mille tehnili-
si ja sisulisi oskusi Life’i laag-
ris saab lihvida, on meedia. 
Misjonikeskuse ühte tööala, 
noortele mõeldud Plussmee-
diat, teevadki noored ise, õp-
pides ja arenedes selle käigus. 
Ideid ja teadmisi ammutatak-
se lisaks kohtumistelt eakaas-
lastega Soomest, Venemaalt ja 
Norrast. 

Kodulehel plussmeedia.ee 
leidub alati midagi uut lugeda 
ja vaadata. Neli korda aastas il-
mub ajakiri Pluss, mida saab 
8 euro eest oma postkasti tel-
lida. Pereraadios kõlab saade 
nimega «Plusspunkt» kristlike 
noorte elust. Kui kuulud nen-
de sekka, tule löö Plussmee-
dias kaasa!

Kristlikku muusikaellu li-
sab värvilaigu misjonikeskuse 
juures kogunev tänapäevase 
helikeelega Misjonikoor, kel-
le kevadel ilmunud kaheksas 
helikandja «Hingekuld» rää-
gib Püha Vaimu elavdavast mõ-
just meie hingele, nii et saame 
jagada headust enda ümber. 

Uueks, 2019. aastani kestvaks tööperioodiks õnnistati koos tütarde-
ga ametisse misjonärid Hannu ja Liliann Keskinen, kes jätkavad tööd 
Peterburi Jaani koguduses. aRHIIV

Kirik ja kogudus on meie kätes

1890. aastal elas Petseri linnas 
kõigest kolm eesti perekon-
da. Kümme aastat hiljem, aas-
tal 1900 elas Petseris umbes 50 
eestlast ning I maailmasõja al-
guseks ulatus nende hulk juba 
150ni. 

1895. a tekkis mõte asutada 
iseseisev kogudus. 1897 hak-
kas Lasarevo kooliõpetaja Karl 
Pütsep Petseris palvetunde pi-
dama. 1908. a sai Petserist Vast-
seliina abikogudus. Samal aas-
tal otsustati endale kirik  (fotol) 
ehitada. Kaheksa aastaga korja-
tud raha läks aga I maailmasõja 
ajal Vene pankades kaduma. 

6. veebruaril 1921 asutati 
Vastseliina õpetaja Johannes 
Nathan Aunverdti abiga taas 
oma nõukoguga Petseri abiko-
gudus, millest sama aasta l9. 
septembril sai iseseisev kogu-
dus. Siit alates oli Nathan Aun-
verdt juhtivaks ja kandvaks 

Kollektiiv on ikka valmis vas-
tu võtma häid lauljaid, kes ei 
pea paljuks kord kuus laupäe-
val Tallinna kooriproovi sõi-
ta. Pärast 20. augusti kontserti 
Intsikurmus saab Misjonikoori 
kuulda näiteks Jõhvi kirikus 15. 
oktoobril ja Tartu Pauluse kiri-
kus 26. novembril. 

Kellele kangastuvad mis-
jonile mõeldes pigem kauged 
maad ja võõrad rahvad, see on 
oodatud kaasa elama näiteks 
misjonäripere Keskineni te-
gemistele Peterburi Jaani kiri-
kus. 23. juulil Rakveres õnnis-
tati Põltsamaalt pärit, varem 
Mordvas ja Omskis teeninud 
Liliann koos abikaasa Hannu ja 
tütardega järjekordseks tööpe-
rioodiks Neevalinna eesti ko-
gudusse. 

Eksootilisemas paigas Hong-
kongis teenib eestlanna Nele 
Borchardt perega, vedades seal 
sisserändajate ingliskeelset ko-
gudust. Side koduga on kaugel 
viibijaile oluline ja lihtsaim viis 
misjonäridega ühendust võtta 
on Facebooki kaudu.

Nelja Tuule ristirännaku ajal 
misjonipäevade raames Võru- 
ja Põlvamaal saab aga näost 
näkku kohtuda misjoniprakti-
kantidega, kes otsustasid järe-
le proovida, mida teeb Jumal 
siinsamas meiesuguste krist-
laste, pisut ehk kõhklevate, 
aga lootusrikaste ja talle kuule-
kate abil, saades nõnda osa Is-
sanda õnnistusest. Ristiränna-
ku marsruudiga saab tutvuda 
Facebookis.

Lisaks infole kodulehel mis-
jonikeskus.ee saab misjoni-
le kaasa elada Pereraadio sar-
ja «Meie misjon» kuulates või 
samanimelist ajakirja tellides. 
Ning andke endast misjonikes-
kusele teada! Üheskoos on Is-
sanda plaanitud head toekam 
ellu viia. 

Kohtumiseni näiteks mõnel 
piiblikursusel, meedialaagris, 
Misjonikoori proovis või tuleva 
aasta ristirännakul! 

PiRet RiiM 

Petseri – kogudus teisel pool riigipiiri

jõuks nii koguduse kui ka ki-
riku ehitamisel. 11. novemb-
ril 1923 asetati pidulikult uue 
kiriku nurgakivi. 19. septemb-

ril 1926 pühitseti uus kirik sis-
se. Esimese kella sai kogudus 
kingitusena Petseri kloostrilt. 
1928. aastal vahetati see välja 
uue, Saksmaal Bochumis val-
mistatud suurema terasest ki-
rikukella vastu. 1928. aastal 
paigaldati Petseri kirikusse 
vendade Kriisade valmistatud 
21 registriga orel. 1939 valmis 
kiriku kõrval uus pastoraadi-
hoone.

Petseri linn oli kiiresti are-
nev maakonnakeskus. 1934. 
aastaks moodustasid eestla-
sed linna rahvastikust (4274) 
54,42%. Koos rahvaarvuga kas-
vas ka kogudus.

Praeguseks on kogudus jää-
nud väga väiksearvuliseks. Ko-
guduse liikmetest pooled ela-
vad Petseris, pooled Eestis. 
Jumalateenistused toimuvad 
üks kord kuus ja suurtel püha-
del.

Kirikus toimub kevadest sü-
giseni kontserttegevus oreli, 
kooride, orkestrite ja solistide 
osavõtul. Aastatel 2007–2013 
organiseeris kontserte MTÜ 
Rohuaia Rist Elmet Vaaksi ja 
Toomas Russaku eestveda-
misel. Alates 2014. aastast on 
kontserte korraldanud orga-
nistid Denis Makhankov ja 
Dina Ikhina. Rahva osavõtt on 
rohkearvuline, kuulama tullak-
se Petserist, Pihkvast ja kauge-
maltki. 

17. septembril tähistab ko-
gudus 95. aastapäeva ja kiriku 
90. aastapäeva. Kell 13 toimub 
kirikus orelikontsert, kell 15 al-
gab pidulik jumalateenistus.

Kõik, kelle süda on jäädavalt 
seotud Petseriga, on oodatud 
pidupäevast osa võtma.

AndRes MäeveRe,

peTSeRI peeTRI KOgUdUSe 

HOOLdaJaÕpeTaJa

TOIVO HOLLO


