Sel ajal Jeesus hakkas rääkima ja ütles: ,,Ma ülistan sind, Isa, taeva ja maa
Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud
väetimaile! Tõesti, Isa, see on nõnda olnud su meele järele!”
Mt.11: 25,26
Jeesus koges inimeste uskmatud südant,
mille tõttu nad tegid pattu ja eksisid Jeesuse
isiku suhtes. Jumal ja Jeesus on üks. Näha
Jeesust ja kuulata tema sõnu on samastatav
Jumala enda sõnade ja tegudega. See ongi ime,
kuidas Jumal end on ilmutanud maailmale. See
on Jumala plaan ja lunastustegu langenud
maailma päästmiseks. Minu ja sinu aitamiseks patu, kuradi ja surma meelevalla käest.
Ära pahandu ja põlga Jumala Sõna, samuti
Piibli, palve, jutluse, kirikulaulu sõnade üle.
Seal, kus on Vaim, on elu.
Urvaste kirikut oleme harjunud nägema
kindlate müüride ja kauni torniga, kuid kirik
koosneb elavatest kividest - inimestest, keda
Jumal ristimise läbi on kutsunud kirikusse.
Möödunud aastale vaatan tagasi tänutun-

des. Mõtlen igale inimesele, keda kohtasin, ja
kelle nimi on kantud raamatusse (ristimised,
leeritamised, laulatused, liikmeannetused,
armulaualised, matused, kalmistuplatsi haldajad). Samas on palju neid, kelle nime teab vaid
Jumal. Kes on käinud jumalateenistustel
kirikus, kalmistupühal, osa võtnud lähedase
ristimisest, laulatusest või matusest. Ka
kirikukontsertide eel on olnud lühike sõnavõtt.
Uus aasta on meie kirikus pühendatud
Jeesuse emale Maarjale. Samas meenuvad ühe
kirikuisa sõnad: kellele Jumal ei ole isak, ei ole
ka kirik emaks. Kandke oma kirikut eestpalvetes oma südames. Püüdke leida võimalusi
tulla kirikusse ja rohkem pühendada ennast
Jumalale. See on minu uue aasta soov.
Üllar Salumets

URVASTE KIRIK
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Rahulikke
jõulupühi!

Detsember 2014
Armastus on sõnum sulle,
Loojalt algusest.
Sõnum sellest edasi on
antud tegudes.
Armastusest pole vaja
aina rääkida,
aga seda edasi saad anda
usuga.
Silmakirjalikkus pole
igatsetud arm.
Lukustatud südames on
üksindus ja hirm.
Üksikutel lootus on, et
jätkub neile veel
armu, Isa armastust,
valguskiirt,
mis juhatab
ARMASTUSETEEL...
Leelo Naaber

Jumalateenistused
24. detsembril, Jõuluõhtul
kell 17 Urvaste kirikus (buss Antsla
kesklinnast väljub kell 16.15).
25. detsembril, 1. Jõulupühal
k kell 11 Urvaste kirikus;
kell 14 Heimtali kirikus.
26. detsembril, 2. Jõulupühal
k kell 11 Urvaste pastoraadis.
28. detsembril, süütalastepäeval
k kell 11 Urvaste kirikus;
kell 16 Antsla palvemajas.
31. detsembril, vana-aastaõhtul
kell 17 Urvaste kirikus;
kell 23.45 Urvaste kirikus aastavahetuse palvus.
1. jaanuaril
kell 11 Urvaste kirikus.
4. jaanuaril
k kell 11 Urvaste pastoraadis;
kell 16 Antsla palvemajas.
9. jaanuaril
kell 18 Urvaste pastoraadis oikumeeniline jumalateenistus.
11. jaanuaril
kell 11 Urvaste pastoraadis;
kell 14 Heimtali kirikus;
kell 16 Antsla palvemajas.
18. jaanuaril
kell 11 Urvaste pastoraadis;
kell 16 Antsla palvemajas.
25. jaanuaril
kell 11 Urvaste pastoraadis;
kell 16 Antsla palvemajas.

Liikmeannetusest
Liikmemaks 2015. aastal ei muut, see
on 15 eurot aastas.
Liikmeannetust on võimalik teha:
- tasuda Urvaste koguduse kantseleis
sularahas, saate ka kviitungi ning
märge tehakse liikmekaardile;
- anda sularahas kirikuvanema kätte,
kes selle koguduse kantseleisse
toimetab;
- teha internetipangas ülekanne
koguduse arveldusarvele SEB
EE981010402011463004 või
Swedbank EE062200221010554707
(aksekorraldusele märkida annetaja
ees- ja perekonnanimi ning selgitusse
„Liikmeannetus”;
- sSõlmida pangas igakuine püsimaksekorraldus, mis võimaldab liikmeannetust tasuda osade kaupa. See aitab
muuta laekumised kogudusele stabiilsemaks ja on ka kõige soovituslikum
viis liikmeannetuse tasumiseks.
Põhjuseks ka see, et sularaha panka
viimine maksab ja see on kogudusele
lisakulutus.
Suur tänu mõistmise, armastuse ja
ohvrimeelsuse eest!

2014. aasta Heimtali Peetri kirikus
Kirikuvanem Peeter Animägi

Vaadates tagasi toimunule tõdeme, et tänu Üllar Salumetsale ja
Margit Lailile on kõik plaanilised ja suurte pühade teenistused
Heimtali kirikus korda läinud.
Kõige tähtsamaks oli esimese
jumalateenistuse 20. aastapäeva
tähistamine. Kirikus on kuulatud
koorimuusikat, viiulimängu ja
ansambli Helikristallid kontserti.
On vastu võetud külalisi, kellest
tähtsamad on olnud Kaika suveülikooli kuulajaskond Evar Saare
loenguga ning Võrumaa kodutütarde ja noorkotkaste matkaseltskond. Kaitseliidu üritusena
saadeti ümbermatmisele kuue
metsavenna säilmed. Jätkuvalt
toimus iga-aastane Osula ja
Sõmerpalu kooli advenditeenistus toreda eeskavaga.
Hea koostöö Sõmerpalu vallavalitsuse, volikogu ja elanikega on võimaldanud kirikut
kasutuskõlblikuna hoida. Tuleb esile tõsta vallavanem Aare Hollo ja valla koolide direktori Anti Ossise mõistvat suhtumist kirikute pärandvara hooldamisse, uuendamisse ning
kasutamisse. Palvemaja talu peremees Endel Leius on olnud põhiline spetsialist ehituste
korrastamisel. Kirikuvanema kandidaadina on noorema põlvkonna esindaja Vaido
Ermnel tegutsenud territooriumi hooldajana. Sõmerpalu valla koolide õpilased aitasid
kirikuümbruse puhastamisel. Koguduse liikmed on pidevalt korrastanud ja jumalateenistusteks ettevalmistusi teinud.
Saavutusteks on remonditud ja viimistletud rõdude põrandad ja piirded, täiendatud
altari garnituuri, parandatud käärkambri soojusreziimi ja täiustatud katust. Osaletud on
kihelkonna ja selle kirikute tutvustamisel.
Kui meie plaanid ühitivad Jumala kavatsustega, siis need ka täituvad.

Sellesuvisest Rootsi reisist

Erma Kallasse

Riia ja Kopenhaageni lennujaam. Sõit autodega üle lahe ehitatud uut viadukti mööda
Malmösse. Barshebäcki kirik ja pastoraat, Löddeköpingi kaubanduskeskus. Landskrona
linn ja aianduskooperariiv. Lundi toomkirik ja botaanikaaed. Õhtud erinevate Barsebäcki
koguduseliikmete pool ja ööbimised Borgeby hotellis.
Need märksõnad iseloomustavad Urvaste koguduse esinduse
reisi selle aasta juulis Rootsi,
Barshebäcki sõprus-kogudusse.
Rootslased on meie kogudust juba
aastaid väisanud ja toetanud
humanitaarabiga. Seekord siis
meiepoolne
vastukülaskäik.
Kutsutud reisiseltskonda kuulusid
tõlk Malle Kelt, Urvaste koguduse
õpetaja Üllar Salumets, organist
Erma Kallasse, humanitaarabi
jagaja Helve Arro ning õde-venda
Reet ja Virko Värnik.
Tähtsaim kohtumine reisil oli
Virkol oma ristiema Kerstiniga
(pildil), kes viimati nägi oma ristipoega 16 aastat tagasi, kui poiss
oli mõnekuune. Aitähh rootslastele meid toetamast ja Urvaste
koguduse esindust vastu võtmast.
Uute kohtumisteni!

Rõivaabist

Evi Tiisler

Üks aastaring hakkab jälle täis saama. Olen rõõmus koos kogu maailmaga, sest elame
ootuse ajal, oodates Jeesuse sündi. Rahuvürst sünnib igale inimesele, ka sellele, kes ei
oska seda, aimatagi.
Oleme Jumalale tänulikud, et meid on sellel - 2014. aastal hoitud!
Urvaste koguduse sõbrad Hilde ja Achim Saksamaalt on võtnud misjooniks annetada
Urvaste kogudusele kasutautud riideid ja muud. See on olnud jätkusuutlik üle kümne
aasta. Oleme saanud neid saadetisi müüa odava hinnaga Antslas Põllu tn 6. Selles majas
alustati remondiga ja nüüd olen hea meelega jätkanud müüki Antsla linna turul. Müün
neid jätkuvalt odavalt ja jagan ka tasuta. Kui on huvi, võid seda võimalust kasutada
turupäevadel, peamiselt teisipäeval, neljapäeval, reedel ja laupäeval, kui ei ole sajune ilm
või väga külm.
Soovin kõigile ilusat jõuluaega, rahu ja rõõmu uuel aastal!
Rõivaste müügipunkt Antslas Veski tn 7 on avatud teisipäeval kella 10-13, neljapäeval kella 14-17; reedel kella 10-13, laupäeval kella 10-12.

Urvaste koguduse ajalugu

Ferdinand Rauba

Oma Antsla Gümnaasiumi 11. klassi uurimistöö teemaks valisin Urvaste koguduse ajaloo
esimese Eesti Vabariigi ajal ja taasiseseisvumise järel. Töö eesmärk oli võrrelda
koguduse tegemisi mõlemal ajajärgul. Võrrelda kahte ajaperioodi oli keeruline, sest
vabariigi algusperioodi kohta leidus vähe infot, ja ka eluolu on muutunud.
Kõige enam on muutnud kirikuelu kahe perioodi vahele jäänud nõukogude okupatsioon. Kogudus funktsioneerib mõlemal Eesti Vabariigi perioodil sarnaselt. Olulisemad
ametikohad kirikus, nagu kirikuõpetaja, organist, juhatuse liikmed ja esimees, kellamees,
on jäänud mõlemal perioodil üldjoontes samaks, muutunud on mõneti tööülesanded
Leeritatavate ja ristitavate inimeste arv on teise vabariigi perioodil vähenenud.
Oluliselt väiksemaks 1992.- 2012. aastail on jäänud ka koguduse liikmete arv. See võib
olla tingitud ka sellest, et nõukogude ajal oli hoiak kiriku suhtes halvustav ja ka Eesti
elanikkond on märgatavalt vähenenud.
Töö tegemiseks kasutasin Urvaste koguduse arhiivi materjale ja koguduse kroonikat.
Urvaste koguduse uurimine andis mulle palju teavet koguduse toimimisest ja üleüldisest
eluolust mõlema ajajärgu jooksul.

Koguduse raamatukogu-arhiiv

Üllar Salumets

Urvaste koguduse raamatukogu rajati 1990.aaastal, kui Urvaste mailt pärit ja 1944. aastast võõrsil (peam Torontos) elanud Heino ja Elsa Vellner pärandasid Urvaste kogudusele 400 eksemplari raamatuid, fotosid, ajakirju. 2000. aasta kevadel kinkis koguduse liige
Maria Nummert 620 eksemplari raamatuid. Peamiselt kuuluvad kogusse raamatud, aga
on ka ajakirju-ajalehti aastakäikudena korrastatud, helikassette jutlustega, fotoalbumeid
ja videosid.
Raamatukogus on arvel üle 2300 trükise ja 70 Kannukese käsikirjalist eksemplari.
Arvele võtmata on enne 1940. aastat ilmunud teosed, samuti on arvele võtmata ajalehed,
ajakirjad ja Harri Mõtsniku jutlused. Erikollektsiooniks võib nimetada enne 1940. aastat
ilmunud raamatuid. Tuntud usuteadlase Robert Kannukese masinkirjas teosed peaksid
olema ka omaette väärtus. Rahalisi võimalusi arvestades ostetakse regulaarselt juurde ka
uusi usuteaduslikke raamatuid. Oleme väga tänulikud kõikide annetuste eest, millega
saame raamatukogu täiendada (kristliku sisuga trükised, helikassetid jms).
Raamatukogu on avatud koguduse kantselei lahtioleku aegadel teisipäeval, kolmapäeval, reedel kella 9-10.30 ning pühapäeviti enne jumalateenistust. Raamatuid saab laenutada koju või lugeda kohapeal. Laenutamisel on tähtaeg 1 kuu ning tagatisraha ei nõuta.
Laenutamise korral tuleb informeerida koguduse õpetajat ja täita lugejakaart.
Raamatukogus olevaid raamatuid ei müüda. Kui oled siit leidnud raamatu, mida soovid
saada päriseks, anna sellest teada koguduse õpetajale. Tema abiga on võimalik värskemaid trükiseid tellida. Kõik raamatukogus olevad raamatud on tähistatud pitsati ning
ekslibrisega.
Kirikuarhiiv asub eraldi ruumis ja on suletud avalikuks kasutuseks. Sealt saavad
inimesed andmeid ainult õpetaja loal. Kiriku arhiivile oli suureks kaotuseks 1912 aastal
pastoraadi põlemine. 1940. nõukogude võimu tulekuga nõuti koguduselt arhiivi ära andmist. Ära viidud arhiiv asub nüüd Tartu Ajalooarhiivis. Peamine on see, et olulisemad
kirikuraamatud on jõutud hoida ja need on säilinud (meetrika ja personaalraamatud).
Arhiivi lisandub igal aastal aruandeid, protokolle, infot koguduse liikmete seotusest
kirikuga ja muud.

Lühidalt
26. novembril valis kirikukogu
uueks Eesti peapiiskopiks Urmas
Viilmaa. Tallinna Püha Neitsi Maarja
Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja,
konsistooriumi kantsler Urmas Viilma
on sündinud 13. augustil 1973. aastal
Tallinnas. Pärast Saue keskkooli
lõpetamist 1991. aastal asus ta õppima
EELK Usuteaduste Instituudi usuteaduskonda, mille lõpetas 1998.
aastal. Urmas Viilma ordineeriti
diakoniks 2. mail 1993 ja õpetajaks 15.
septembril 1998. Uue peapiiskopi
ametisse pühitsemine toimub 2. veebruaril 2015 Tallinna Toomkirikus.
EELK kirikupäev ja vaimulik
laulupidu ,,Maarjamaa – Isa maa”
toimub 2.-5. juulil Tartus.
Siseminister Hanno Pevkur ja Eesti
Kirikute Nõukogu president, peapiiskop emeeritus Andres Põder allkirjastasid nigulamaarjapäeval ühise pöördumise kohalike omavalitsuste ja
koguduste poole, millega kutsutakse
väärikalt tähistama teema-aastat
„Kaheksa sajandit Maarjamaad“.
,,Kutsume üles kõiki Eestimaa
kohalikke omavalitsusi ja kogudusi
koostöös teiste institutsioonide ja
ühendustega ühiselt tähistama teemaaastat „Kaheksa sajandit Maarjamaad”
üritustega, mis väärtustavad Maarjamaa rikkalikku ajalugu, kultuuri ja
haridust ning innustavad meid mõtlema sellele, millisena me soovime
Maarjamaad näha tulevikus,“ kirjutasid Hanno Pevkur ja Andres Põder
oma ühispöördumises
Tuleval aastal täitub 800 aastat ajast,
mil eestlaste piiskop tutvustas
Lateraani
kirikukogul
tollasele
paavstile Innocentius III-le ja kogu
maailmale Liivi- ja Eestimaad esimest
korda kui Maarjamaad.
Müügile on tulnud Eesti Kiriku
kalender 2015. Seoses kaheksa sajandi
pikkuse Maarjamaa ajaloo meenutamisega on 2015. aasta juhtsõnaks valitud
Jumalaema Maarja nõuanne: ,,Mida
iganes Jeesus teile ütleb, seda tehke!“.
Urvaste koguduse organist Erma
Kallasse läbis 30.08.- 22.11.2014 Tartu
Ülikooli usuteaduskonna täiendõppeprogrammis jutlustaja koolituse.
Kogudus esitas septembris 2014
muinsuskaitseametile
projekti
„Urvaste kiriku katuste ja lae renoveerimine” summas 100 000 eurot.

2014. aasta Urvaste koguduse kroonika
6.01. kolmekuningapäeval oikumeeniline palvus Antsla EKB palvemajas.
4.02. koguduse revisjonikomisjoni koosolek.
16.02. koguduse nõukogu koosolek.
24.02. Eesti Vabariigi aastapäev: kell 10.30 Urvaste kalmistul küünalde süütamine Vabadussõjas langenute haudadel, kell 11 jumalateenistusel kirikus osales ka Kaitseliidu Antsla Malevkond.
25.02. Urvaste külade koosolek Urvaste pastoraadis.
2.03. laste talispordipäev ja kevadleerikooli algus.
14.03. õpetaja osales Tallinnas EJL õppepäeval.
30.03. kirikuvanemate päev.
23.04. Osula koolilapsed Heimtali kiriku ümbrust koristamas.
18.05. pühapäevakooli õppeaasta lõpetamine.
23.05. õpetaja tutvustas Tartu Ülikoolis raamatut „Urvaste 600aastane kirik”.
24.05. urbanipäeva laat pastoraadi pargis.
8.06. Heimtali kirikus nelipüha kontsert-jumalateenistus, esines
ansambel Helikristallid.
15.06. Antsla palvemaja aastapäev, külas oli Pindi koguduse õpetaja
Argo Olesk.
23.06. Urvaste kirikus ristimispüha.
28.06. Võru praostkonna
vaimulik laulupäev „Minu
õnn on, et ma olen
Jumalale ligi! Ps.73,28”
Võrus.
9.07. Urvaste kirikus
esinesid Maria Listra ja
kuninglik kvintett, klaveril
Margus Kappel.
10.07. Urvaste kirikus
ansambli C-Jam päikeseloojangu kontsert.
13.07. Heimtali kirikus 20.
tegevuse aastapäev, viiulit
mängis Virge Ventsel,
laulsid Kanepi ja Urvaste
kirikukoorid.
26.07. Urvaste kirikus
kontsert.
15.07. Urvaste kirikus II
Kriisade orelifestivali
kontsert „Piiri peal!”.
17.-21.07. Urvaste
koguduse esindus külas
Rootsi sõpruskogudusel
Barsebäckis.
26.07. Urvaste kirikus
kontsert.
27.07. kuld- ja briljantleeripüha Urvaste
kirikus.

2.08. Jassi Sahharovi kontsert Urvaste kirikus.

5-6.08. Urvaste koguduse lastelaager
9.08. õpetaja ja organist Kassi külapäeval.
22.08. Hedvig Hansoni kontsert Urvaste kirikus (Sadolini
tänukontsert partneritele).
31.08. laste õnnistamine uuele kooliaastale.
14.09. leskedepüha Urvaste kirikus.
15.09.-10.10. õunte korjamine kiriku
õunaaias.
26.09. paigaldati veetoru tiigist kalmistule ja elektrivalgus tööriistakuuri.
19.10. pühapäevakooli õppeaasta algus.
25.10. Urvaste kirikuümbruse koristuspäev.
25.-26.11 kirikukogu Tallinnas.
28.11. õpetaja külas Kuldre koolis.
30.11. Antsla kesklinnas Urvaste
kihelkonna advendirahu välja kuulutamine.
1.12. Heimtali kirikus Osula ja
Sõmerpalu kooli advendijumalateenistus, õpetaja külastas ka Sõmerpalu
lasteaeda.
2.12. Lusti lasteaia advendihommik.
3.12. Kuldre lasteaed Urvaste kirikus.
7.12. koguduse naiskoori advendikontesrt Urvaste kirikus, õpetaja käis ka
Kobelas jõulu-kuuse avamisel.
9.12. õpetaja ja organist külas Järvere
külaseltsil.
19.12. Kuldre kooli jõulujumalateenistus
Urvaste kirikus.
21.12. Urvaste kirikus pühapäevakooli
laste jumalateenistus. Õhtul Kraavi
kirikumajas jõulujumalateenistus.

Teated
Pühapäevakool alustab 25. jaanuaril kell 11 Urvaste pastoraadis.
Laulukoor koguneb esimesele harjutusele 25. jaanuaril kell 10 Urvaste pastoraadis.
Koguduse kantselei tel 785 7202, õpetaja Üllar Salumetsa tel 511 8271, kalmistuvaht Aimar Salumetsa tel 5378 0882. Koguduse
kantselei ja raamatukogu on avatud teisipäeval, kolmapäeval ja pühapäeval kella 9-11.
Urvaste pastoraadis on müügil kivist hauaplaadid (hind 60 ja 65 eurot koos nime ja pildiga), ristid (10 eurot) ja puusärgid (120 eurot).

