Koguduse leht
Ilumäe

Meil on sama kristus
Põlvitav Johannes. Naised risti ümber. Ristist voolavad elava vee ojad.
Kristus ristil näib pigem õnnistamiseks käed sirutanud, kui kannatustes
piinlev. Ja Ta vaatab leebelt alla nende peale. Taamal lainjas maastik, mis
meenutab Ingerimaad.
See on Keltto kiriku altarivitraazh. Vene keeles Kolbino. Külas,
mis asub vaid umbes 25 kilomeetrit Peterburist, asub Ingeri
kiriku õppekeskus, kuhu olid selle pastorid kogunenud 17.
augustil pidamaks oma vaimulike konverentsi. Meil, naabritel
Virumaalt, oli õnn sellest kolm päeva osa võtta. Venemaale
sõitsid praost Tauno Toompuu, sekretär Tiiu Kadarik ja
allakirjutanu. Vladimir Batuhtin, kes ise pärineb Narva jõe
teiselt kaldalt, meile selle reisi peamiselt organiseeris. Ta on
aastaid koostöös Ingeri ja Soome kirikuga korraldanud kõik
soomekeelsed jumalateenistused Narva koguduses, abistanud kogudust venekeelse kirjandusega, vahendanud
humanitaarabi. Kohal oli umbes viiskümmend vaimulikku
eesotsas Ingeri kiriku praeguse piiskopi Aarre Kuukauppiga,
kes 1968. a. käis leeris Narva Aleksandri väikeses kirikus. Ta
pidas ka jutluse kogunemise avajumalateenistusel. Meie Viru
praostkonnast sõitsime sinna, et otsida ja arendada sidemeid
üle piiri.

Midagi tuttavat.
Jäi mulje, et kõik kokkutulnud vaimulikud on harjunud kitsaste
olude ja töötingimustega, kuid samas rõõmsad ja toredasti
oma asjas kindlad. Kindlasti olid kõik tugeva palvevaimuga –
see lehvis ja liigutas kogu konverentsi kohal. Iga natukese aja
tagant kõlas üleskutse: „Pomolimsja!“ ja kõik tõusid palveks.
Toodi ülevaateid oma koguduste elust, arutati probleemide
üle. Suure ja vä-geva Vene Õigeusu kiriku sees ja kõrval elada
pole vist lihtne. Ja vahemaad on suured. Kohal oli pastoreid
Siberist, Udmurtiast, Mordvast, Marimaalt... Ühe Mordva
pastoriga võrdlesin eesti ja mordva keele sõnu ja avastasime
palju sarnast! Töökeeleks oli mõistagi vene keel, vestlustel sai
hakkama ka soome keelega. Mul hakkas igatahes vene keel
lõpuks üles sulama ja jutt jooksma, kui saabus juba aeg ära
sõita. Igatahes oli mul endal võrratu elamus palvetada terve
konverentsi ees meie mõlema kiriku eest, meie töötegijate
eest ja seda puhtas eesti keeles. Vestlustest nende vaimulikega
nii vaheaegadel kui ka õhtul saunas tuli küll nii mõndagi
tuttavat ette. Võibolla nende väheke karuse oleku taga, mis
oludest suurt numbrit ei tee, asuv pühendunud hoiak ja soe
süda...

Uksed valla.
Inspireeriva loengusarja koguduse kasvamisest pidas külalisena Stockholmi Santa Klara kiriku endine pastor Carl-Erik
Sahlberg. Ta rääkis oma kogemustest Santa Klaras. Ühel aasta
alguse jumalateenistusel leidis ta, et kirikus istub 3 (kolm)
inimest! Tuleb tuttav ette? Edasi toimetasid nad järgnevalt:
avasid kiriku uksed (sest keset suurlinna on tänavad ju inimesi
täis) ja hakkasid kirikus tasuta kohvi jagama. Sahlberg ise oli
alati kohal. Tasapisi hakkas kirikus inimesi käima. Kuid pastor
ise läks koos kaaslasega, kohvitermos käes, ka välja.
Prostituutide tänavatele. Joodikute ja narkomaanide juurde
(teate ju küll, milliseks kipuvad muutuma suurlinnade
downtownid), pakkudes neile tasuta kohvi ja saiakesi. Ja
rääkides neile Kristusest. Aegamisi kogudus kasvas ja nii
mõnigi prostituut jättis oma ameti ja nii mõnigi narkomaan
suutis puhtana elama hakata. Samuti vähenes tugevalt seal
piirkonnas kuritegevus. Nüüd on Santa Klara üks suuremaid ja
rikkamaid kogu-dusi Rootsis ning endiselt ümbruskonda
põrgust puhastamas. Kõik sai alguse sellest, et ühel päeval
otsustasid nad oma uksed tänavatele valla teha ja minna
otsima kadunuid.

Luterlik Peterburg.
Tegime tiiru ka Peterburis, külastades linna paari luterlikku
kirikut. Nagu suurlinn ikka, on ka Peterburg kontrastide linn.
Kuid uhke ja avar linn. Mõistsin, miks piiterlased oma linna üle
uhkust tunnevad. Üks tilluke tiir selles linnas ei tähenda küll
veel midagi, kuid Venemaa on Venemaa. Tagasi piirile sõites tuli
meil viis korda oma passe näidata (lugesin üle). Pole enam
sellise asjaga harjunud.
Saime hulgaliselt küllakutseid siit kuni Siberini ning
suurepärase elamuse. Meil on erinevusi, meil on sarnasusi,
kuid peamine – meil on sama Kristus.
Peterburi Püha Anna luterlik kirik, kunagi olnud kaunis klassitsistlik
pühakoda, on seestpoolt põlenud. Nõukogude ajal oli kirikus kino
Spartak, siis aga ajad muutusid ja kirikut hakati taas kirikuks
kujundama. Hoonet tahtsid samas endale ka maffiamehed, aga kui nad
tühja pihuga jäid, panid nad kirikule tule otsa. Aga elu käib ja peetakse
jumalateenistusi. Kogutakse raha kiriku taastamiseks. Kirikusaali
altarimaali asemel ripub suur valge kangas helesinise tuviga. Püha
Vaimu ja lootuse sümbol.
Meelis-Lauri Erikson
Ilumäe ja Kadrina koguduseõpetaja
Viru praostkonna abipraost

Käsmu Sakussaare Vainupea

Esku

September 2015

Sina, Isssand istud aujärjel igavesti ja Sinu mälestus kestab põlvest põlve. /Ps 102:13/

Lõikustänupüha
„Jumal otsustas maa peale
tulla ja saatis ingli olukorda
selgitama. Ingel tuli tagasi ja
jutustas: „Paljudel pole toitu ja paljudel pole tööd.“ Jumal ütles: „Sellisel juhul lähen ma nende keskele näljasele antud leivas ja töötule antud töös“.“ Nii kirjeldas Jumala maa peale tulekut ja leivaks saamist mitmeid vaimulike mõtiskluste
raamatuid välja andnud
preester Anthony de Mello
oma raamatus Linnulaul. De
Mellol on eriline and kaunilt
ja tabavalt, meditatiivselt ja
lihtsalt edastada olulisi
vaimulikke sõnumeid.
Tallinna Püha Vaimu
kiriku abiõpetaja ja Ahvenamaa praost Mårten Andersson on ühes Eesti Kiriku nädalalehe jutluses meenutanud, et kui vanasti külla
mindi, viidi kingiks linasesse
riidesse mähitud leib. See
on mälestus ajast, kui leiva
olemasolu ei olnud veel iseenesestmõistetav, kui leiba
osati hinnata kõrgemalt, kui
tänapäeval. Lapsepõlvest
mäletan vanaema õpetust,
et kui leib kukkus maha, siis
tuli sellele suud anda.
Austusest ja lugupidamisest leiva vastu.
Lõikustänupühal me täname meie igapäevase leiva
eest. Martin Luther kirjutas
oma Väikeses katekismuses: „Igapäevase leiva all
mõistame kõike, mida vajame oma ihu toiduseks ja
vajadusteks nagu söök,
jook, rõivad, kingad, koda ja
koht, põld, kariloomad,
raha, vara, vaga abikaasa,
vagad lapsed, vaga pere,
vagad ja ustavad ülemad,
hea valitsus, hea ilm, rahu,
tervis, kord, head sõbrad,
ustavad naabrid ja muud
niisugust.“
Meie Isa palves palume
„meie igapäevast leiba
meile tänapäev“. Sellest
võiks välja lugeda, et Meie
Isa palve on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks.
Nii võiksime jõuda järeldusele, et lõikustänupüha ei
ole mitte ainult kord aastas
sügisel, vaid iga päev. Iga
päev on meil põhjust tänada selle eest, et meie Looja
meid igal päeval varustab
kõige eluks vajalikuga. Elu
andja on ka elu ülalpidaja.
Meie Isa palve õpetab meid
meie igapäevast leiba tänuga vastu võtma.

Kirikuisa Cyprianus rõhutab, et paludes meie igapäevast leiba, palume leiba
alati ka neile, kellel seda ei
ole. Sõnastades selle palve
mitmuse vormis, ütleb Issand meile: “Andke teie neile süüa.” Meie Isa palve on
ka eriline söögipalve.
Eelmise aasta detsembrist alates võis meie kinodes
näha filmi Exodus, Iisraeli
rahva 40. aastasest kõrberännakust Moosese juhtimisel Tõotatud maa suunas. Sellel kõrberännakul
toitis Jumal oma rahvast iga
päev taevase mannaga. Jeesus võrdles ennast, kui eluleiba, mitmel korral selle
taevase mannaga.
Meie maine elutee on
rännak tõotatud taevase
kodumaa suunas. Sellel
rännakul on Looja meie
eest hoolitsemas. Sarnaselt
hoolitses Ta kord oma valitud rahva eest seda Egiptuse vangipõlvest välja juhtides. Moosese aegne Egiptuse vangipõlv sümboliseerib hästi ka meie kaasaega. Materiaalses mõttes
võime täheldada rahva üldise heaolu jätkuvat kasvu.
Vaimses mõttes aga iseloomustab kaasaega pigem
üha kasvav vaimupimedus.
Vähe on neid, kel on harjumuseks Elu allikat igapäevase oma leiva eest iga
päev paluda ja tänada.
Toon ühe näite meie
igapäevasest elust. Vainupea, Esku, Ilumäe ja Käsmu
kirikute juures on viimastel
aastatel toimunud silmaga

Eestpalved
Hea Taevane Isa! Me täname Sind selle aasta lõikuse eest.
Lase ka oma armu viljadel – õiglusel ja armastusel –
küpseda meie sees. Anna palun meile tänulik süda ja õpeta
meid Sinu ande kasutama kõigi inimeste heaks.

nähtavad muutused paremuse poole. Ilumäe kirik on
saanud põranda ja altaripiirde, kirikus on tagasi esimesed renoveeritud pingid.
Käsmu kirik on kapitaalselt
restaureeritud nii seest, kui
väljast. Kõik see on suur ime
ja tänu põhjus. Suur põhjus
tänada kõiki inimesi, kes on
saanud südamesse soovi
toetada omalt poolt ühel
või teisel jõukohasel viisil
oma esivanemate pärandi
edasi kandmist. Seda nähtavat osa meie rahva ajaloost, mille esivanemad on
teatepulgana käest kätte
andnud ühelt põlvkonnalt
teisele. Pühade kodade
kaudu antakse edasi ka pühaduse mõistet. Kirikute
tornid juhivad pilkusid pöörama üles. Vaatama kõrgemale maise maailma askeldustest ja rutust, lõpmatu ja
igavese poole. Tema poole,
keda oli, ja on põhjust tänada kõige hea eest.
Lisaks nähtavatele
muutustele hoonetes on
meil palju enam põhjust
tänada selle saagi ja lõikuse
eeest, mida Looja on lask-

nud esile tulla meie kaasinimestes. Viimase viie aasta jooksul on Käsmu kiriku
altari ees üle saja inimese
avaldanud saada Jumala
perekonna liikmeteks, paljud neist koos oma lastega.
Looja kannab head vilja
oma loodu läbi. Muutunud
elude läbi. Oma armastuse
läbi.
Jeesus ütleb: „Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui
see sureb, siis see kannab
palju vilja!“. Õnnistegija on
kui nisuiva surnud meie
eest, et ka meie vilja kannaksime. Et meil oleks elu,
mis on igavene. Sügis on
lõikuse aeg. Kandku Jumala
sõna külv meie südametes
vilja igaveseks ja õndsaks
eluks. Palugem ja tänagem
koos igapäevase leivaga
ikka ka igavest eluleiba taevast, mis annab maailmale
elu. Palugem ja tänagem Teda, kes ütleb: „Tõesti. Mina
olen eluleib. Kes seda leiba
sööb, elab igavesti.“
Urmas Karileet

19. juunil lõpetas diakon Urmas Karileet kiitusega
Usuteaduse Instituudi, saades teoloogiamagistri
kraadi Cum Laude. 15. septembril sooritas magister
Karileet kirikuvalitsuse ees Pro Ministerio eksami ja
tunnistati koos kahe õpingukaaslasega
preestriordinatsiooni vääriliseks. Preestriordinatsioon
leiab aset käesoleval sügisel Tallinna Toomkirikus. 20.
septembril kuulutas Käsmu koguduse nõukogu
koguduse õpetaja ametikoha vakantseks.
Õpetajaameti kandiaat Urmas Karileet on avaldanud
soovi kandideerida Käsmu koguduse õpetaja
Foto: Avokohale.
Seidelberg
Kõigeväeline Jumal, aita meil kuulda ja teha, mida Sina
tahad, et pimedus saaks võidetud Sinu valgusega.
Hea Taevane Isa! Lase oma sõnal meis tööd teha ja täida
meid rõõmuga lunastuse üle.
Kõigeväeline Jumal, tänane Sind kõigi nende lahkete ja
abivalmis ligimeste eest , kes on oma aega, raha, tööd ja
vaeva pühendanud Sinu pühakodade korrastamiseks ja
kaunimaks loomiseks.
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Käsmu kogudus saab 70!
7. oktoobril on Käsmu kogudusel ümmargune sünnipäev – 70
aastat tagasi kirjutasid 21 Käsmu inimest Põldmäe talus alla
koguduse asutamise ja registreerimise avaldusele. Käsmu
kogudus registreeriti ja tema sünd kinnitati 29.12.1945. a.
18. oktoobril algusega kell 14.30 on plaanis pidada tavapärasest pidulikum koguduse 70. aastapäeva jumalateenistus.
Sellele teenistusele on kutsutud ka meie piirkonna piiskop
Einar Soone. Teenistusel õnnistame ka meie selle aasta
lõikuse: kiriku küttesüsteemi ja kirikukellade helistamise
süsteemi. Pärast teenistust pakume kirikukohvi ja sünnipäevatorti. Kõik on oodatud osalema!
Elektrilist kirikukellade helistamise süsteemi võib lugeda
üheks sünnipäevakingiks kogudusele. See hakkab külarahvale
teada andma teenistustest ja talitustest ning aja kulgemisest.
70 aastaseks saanud Käsmu kogudusel on lootust saada
lähiajal oma ajaloo esimene päris oma õpetaja, kes Käsmus
kohapeal elab. Seni on Käsmu kogudust hooldanud hooldajaõpetajad. Oma õpetaja valimine leiab aset koguduse sünnipäevakuul koguduse nõukogu poolt.
Esimest korda Käsmu koguduse ajaloos hakkavad Käsmus
olema jumalateenistused igal pühapäeval aastaringi. Viiel
viimasel aastal olid jumalateenistused igal pühapäeval kolmel
suvekuul. Enne seda olid aastaringi teenistused kaks korda
kuus. EELK kirikuseadustik näeb ette, et kogudus, kus on oma
õpetaja, peab jumalateenistusi igal pühapäeval ja kõikidel
kirikupühadel. See loob võimaluse saada igal soovijal osa
Jumala sõnast ja sakramentidest igal pühal päeval.

Kirikliku lastetöö algus Käsmus
Kord kuus oli suvel lastel võimalik käia kirikus meisterdamas
Viru praostkonna lastetöö tegija Kaja Tederi juhendamisel.
Näiteks juuli kuus osales meisterdamise päeval kirikus 13 last
ja 6 täiskasvanut. Talveperioodil on kavas jätkata pühapäevakooli tundidega sagedusega kord kuus. Võimalikuks
kooskäimise kohaks on Nuudi talu. Oodatud on igas vanuses
lapsed koos vanematega. Palun andke oma võimalikust huvist
teada koguduse vaimulikule.

Käsmu kirikus on nüüd
statsionaarne küttesüsteem
ABC Kliima paigaldas kirikusse kaks õhk-õhk soojuspumpa
vastavalt Muinsuskaitse poolt heakskiidetud lahendustele.
Loodame, et kiriku külastajatel on nüüdsest kirikus alati soe
olla ja keegi ei peaks enam külmetama. Juba on Käsmu
kirikusse kokku lepitud ka esimene laulatus talvisel ajal,
jaanuari kuus. See sai võimalikuks tänu küttesüsteemi olemasolule. Kirku küttesüsteemi soetamise ja paigaldamise
annetasid eraannetajad: hr. Mati Heinsar, perekond Reet ja
Heiti Hääl ning hr. Aivo Pitk. Tuhat tänu!

Märkame ja täname
Lõikustänupühal mõtleme ka sadadele inimestele, kes on
andnud omapoolse ilusa panuse Käsmu koguduse arengusse
oma annetuste läbi, mis aasta jooksul on jõudud koguduse
arveldusarvele kas läbi pagaülekannete või korjanduskastide.
Lisaks küttesüsteemi annetajatele on suurimateks annetajateks kaks koguduse liiget, kes iga kuu maksavad kogudusele
kümnist, ehk 10% oma sissetulekust. Tosin koguduse liiget on
teinud koguduse arveldusarvele püsikorralduse ja toetavad
oma igakuulise liikmeannetusega koguduse tegevust iga kuu.
Jumal tasugu heldesti kõigile, kes on avanud oma südame
Jumalale.

Käsmu kogudusel on 20 uut liiget
Aasta esimese kaheksa kuuga lisandus Käsmu koguduse
liikmeskonda 20 uut liiget, neist üheksa läbi leeriõnnistuse ja
üheksa läbi ristimise. Jumal kaitsku ja varjaku, hoidku ja
juhatagu, õnnistagu ja pühitsegu oma perekonna uusi liikmeid. Sellel suvel on Käsmu koguduse liikmete arv saanud
suuremaks Käsmu küla elanike arvust.

Sõpruskogudused käisid
vastastikku külas
Käsmu koguduse Kymi sõpruskogudus Soomest Kotka linnast
käis bussitäie koguduse liikmetega Käsmus külas 8. augustil.
Külalised osalesid Viru Folgi raames toimuval hommikupalvusel Käsmu kirikus. Pärast seda kohtusid külalised
koguduse liikmetega ja said osa Viru Folgi õhustikust. Käsmu
koguduse diakon ja liikmete esindajad käisid juuli lõpus Kotkas
ja tutvusid sõpruskoguduses laste- ja noortetööga. Ööbiti
Kymi koguduse leerilaagris, kus peeti ühine õhtupalvus ca kaks
ja poolsada aastat vanas suitsutares. Käidi ekskursioonil ka
naaberlinnas Haminas ja külastati sealse linna kolme kirikut.

Tagasivaade suvele Käsmu kirikus
Käsmu kirikus oli suvel kümmekond kontserti, viis laulatust,
mitmeid leeriõnnistusi ja ristimisi. Igal pühapäeval toimusid
jumalateenistused, kus osales iga kord keskmiselt paarkümmend kirikulist. Kirik oli avatud teeliste kiriku raames iga
päev ajavahemikul 10–20. Tõenäoliselt käis suvel Käsmu kiriku
ja kalmistuga tutvumas tuhanded inimesi. Suvel leidis Käsmu
kirikus aset ka üks eriline sündmus – evangeeliumide
ettelugemise teatemaraton. Pr. Tia Vene eestvedamisel lugesid
15 inimest 20-s vahetuses järjest ette kõik neli evangeeliumi.
Kokku võttis see aega 10 ja pool tundi. Sellest erakordsest
sündmusest sai osa kokku umbes 30 inimest. Järgmisel suvel
on plaanis sarnasel viisil jätkata Uue Testamendi lugemist.
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Rännak koos jumalaga
Mulle meeldib pilt elust kui
rännakust: su ees on tundmatu maastik oma käänakute,
sirgete, järskude kaljude ja
salapärasustega ning su tee
suubub sellesse. Sa ei tunne
ega haara veel selle maastiku
eripära ega detaile, kuid sa
tead suunda. See suund on
sinus endas olemas ning sa ei
tohi seda kaotada.
Nägin ilmavalgust 1967. a.
jaanikuus. See oli armas pere,
kuhu sündisin: isa, ema koos
oma kahe tüdrukupirtsuga. Mu
isa oli rahulik ja sõbralik mees,
kes kunagi ei tõstnud häält
ning ema ilus ja tark, kes teadis
alati, kuidas on kena käituda.
Idüll purunes aga kiirelt: 4-aastaselt leidsin end nende lugematute Eestimaa laste seast,
kes peavad toime tulema oma
vanemate lahutuse valu ja segadusega. Igatsus terve perekonna järgi on saatnud mind
läbi elu: see on motiveerinud
pühenduma oma isiklikule
perele ning viinud abielu töösse Eesti Kristlikus Pereseminaris. Kes teab, ehk on
lapsepõlves kogetul oma mõju
selles, miks olen ikka tundnud
sisemist tõmmet nende abistamiseks, kes elavad kannatuses või hüljatuses.
Igatahes uskusin paarkümmend aastat oma elus, et
suudan endast kujundada tugeva ja õnneliku inimese. Läbi
erinevate sündmuste ja valikute olin aga jõudnud 24-aastaselt nullpunkti, kus „saagisin
ise oksa, millel istusin“. Olin
hüljanud oma õpingud abieluõnne nimel, kuid nüüd olin
alatasa nägelemas mehega,
keda armastasin. Mind painas
eksistentsiaalse mõttetuse taju – elu, mis koosneb vaid sünnist, söömisest, joomisest, sigimisest ja suremisest, ei vääri
pühendumist. Igasugune saavutus, milleni inimene jõuab,
on nagunii ajendatud ja rikutud
tema enesekesksusest, kadedusest teiste vastu ning ambit-

Sirly ja Hans Lahi.
sioonist presenteerida iseennast. Lõppude lõpuks surevad
ühtviisi nii tark kui rumal ja
nende nimi vajub unustusse.
Lapsepõlve illusioon, et inimene on õilis ning ta elu paljutähenduslik ning kaugeleulatuv, oli purunenud.
Kummaline, kuid just sellesse hingepimedusse ilmus
Jumal. Ei mingi religioosse
mõttetegevuse tulemusel, vaid
kogemuslikult, läbi sisemise
äratundmise, et TA ON. Ta ongi
päriselt olemas – Looja, kes
tunneb mind, kes on mu lähedal, kes kõneleb minuga armastuses ning näeb kõiki mu
teid, mida rändan siin maa
peal. Ta on „isik“, kelle ees
vastutan ja kelle kätesse võin
end usaldada muudetavaks
kõiges, kus muutumine inimesele enesele on võimatu. On
tabav ütlus, mida kasutatakse
nende kohta, kes on hakanud
Kristusesse uskuma – „ära
pööras“. Paremini ei saagi
väljendada seda radikaalset
pööret, mis muudab kogu vaate ja elusuuna. Ühtäkki ei eksle
sa enam eesmärgitult inimliku
maailma rahutus voolus, vaid

astud koduteed, millel näed
nähtava ja nähtamatu maailma
Valgust.
Leides Jumala, hakkasin
tasapisi leidma ka iseennast
ning seda, mida tähendab
tõeliselt inimeseks olemine.
Käidud on taas üks 24 aasta
pikkune teelõik, kuid sedakorda ühes Jumalaga. Olen
mõistnud selle aja kestel, et
armastus on väärtuslikum kui
tarkus, inimeste ühendus
enam kui eraklus ja halastus
teise suhtes olulisem kui oma
hinge täiuslikkus.
Mu tee on vaikselt ava-

nenud ja selginenud. Aastatel
2009-2013 pühendusin südame kutsel teoloogiaõpingutele. Sel suvel, kui tähistasime
koos tütrega oma kõrgkoolide
edukat lõpeta-mist, aimasin
vaistlikult, et midagi uut on
tulekul. Muutus oli ikkagi ootamatult pöördeline. Mind kutsuti tutvuma hospiitsosakonna
tööga, kus põetatakse vähihaigeid, kellel kaugelearenenud haiguse tõttu ei ole jäänud
enam kaua elada. Äratundmine
saabus koheselt – see on koht,
kus pean ja tahan olla. Tavaliselt imetlevad inimesed ämmaemanda tööd, kes on igal
päeval uue elu sünni juures.
Ent elust lahkumine on sama
eriline, sest iga inimene sureb
vaid ühe korra. Kui sa saad
inimese viimased elupäevad
täita heaga nii hästi kui võimalik ning tagada talle väärika
elust lahkumise, on see suur
töörõõm. Lisaks maailma ilusamaile tööle avanes mu ees
ka uks meditsiiniõpinguteks
Norra Diakonova Kõrgkooli
hooldusõenduse erialal.
Ülekõige on mu südames
aga tänu Loojale armastuse
eest, mis mind ümbritseb – 30
aastat õnnelikku abielu, 4 suurepärast last, 2 imearmast lapselast ning lugematud sõbrad
üle maailma.
Sirly Lahi
EELK Tallinna
Diakooniahaigla hooldusõde

Sirly on inimene, kelle kohalolek paneb ruumi särama. Jumal on
kinkinud talle soojust ja südamlikkust, leebust ja julgust ning väga
suurt osavõtlikkust. Oleme diakooniahaiglas tohutult tänulikud, et ta
on leidnud tee meie juurde. See on paik, kus ta saab olla kõigi nende
annetega väga suures õnnistuseks, ja seda nii surijatele kui ka personalile. Sirly on inimene, kes mitte ainult ei hoolitse mitte ainult haigete
füüsise eest, vaid ta kannab neid ka palves Jumala ette ning julgustab
neid selle lootusega, mis meile, kristlastele, kingitud on. Ta teeb seda
nõnda, et see ei ole hetkekski pealetükkiv, vaid pigem Jumalale uksi avav.
Andku Jumal talle jätkuvalt rõõmu selles erilises töös, kus me oleme
otsekui need, kes aitavad inimestel valmistuda Jumala palge ette
astumiseks.
Annika Laats, EELK Diakooniahaigla kaplan, EELK Risti
koguduseõpetaja

Vainupea kabeli uksed said avatud
Üle aastate avanes paljudel huvilistel võimalus juulis ja augustis
külastada avatud uste päevadel Vainupea kabelit. Seda kabeli
haldaja Vainupea küla selts MTÜ eestvedamisel, kes liitus selleks
Teeliste Kirikud 2015 liikumisega. Külarahva ühisel panusel hoiti
pühapäeviti kabeli uksi keskpäeval kolm tundi avatuna koos

korrapidajaga. Nii said teelised näha suve algul värskema ilmega
kabelit seestpoolt ja küsida kabeli ajaloo ning seal toimuva kohta.
Ettevõtmine sai väga palju positiivset tagasisidet ning kindlasti
on kavas uksed ka järgmisel aastal samal perioodil avatuna hoida.
Vainupea kabeli kohta leiab infot:www.vainupea.ee.

JUMALATEENISTUSED
Ilumäe kirikus
Igal esimesel ja kolmandal pühapäeval
Kell 13.00 kaetud on armulaud
Peale teenistusst kirikukohv leerimajas

KOGUDUSTE KONTAKTID
EELK Ilumäe kogudus
reg kood 80208231
Ilumäe küla, Vihula vald
45414 Lääne Virumaa
Hooldajaõpetaja Meelis-Lauri Erikson
tel. 5 345 8594
e- post:mlerikson@gmail.com
Juhatuse esimees Õie Alt,
tel. 5 809 1356;
e-post: ilumae@eelk.ee
Ilumäe kalmistuvaht Anne Sambla
tel. 5 341 8156
a/a EE241010502001277003
Oreli remondi toetuseks:
a/a EE021010031313678227
Ilumäe koguduse kodulehekülg:
http://virupraostkond.eu/ilumae-kogudus/

Käsmu kirikus
Jumalateenistused igal pühapäeval ja kõikidel
kirikupühadel kell 14.30

EELK Käsmu kogudus
Reg. kood 80210148
Laane tee 4, Käsmu küla Vihula vald
45601 Lääne- Virumaa
Hooldajaõpetaja Tauno Toompuu
Tel 529 0651; 324 3928,
e-post: tauno.toompuu@eelk.ee
Diakon Urmas Karileet tel 5 851 5800;
e-post: urmas.karileet@eelk.ee
Juhatuse esimees Tiina Laulik
tel.506 0508
A/a: Ee861010502018079003
Käsmu kogudus internetis:
http://kasmu.eu/?page_id=160

Sakussaare Metodisti kogudus
Sakussaare küla Vihula vald
45438 Lääne-Viru maakond
a/a EE092200221018330949
Pastor Hans Lahi tel 322 6995;
Mob 5 663 3084
e-post: hans.lahi@mail.ee

Koguduse lehe koostasid: Õie Alt, Meelis-Lauri Erikson, Sirly Lahi, Mario Luik, Urmas Karileet ja Avo Seidelberg

SA Esku Kabel
(EELK Haljala kogudus)
a/a EE 942200221046039021
Vello Väinsalu, vello@esku.ee,
vello@merisiil.ee ; mob 504 7916
õpetaja Margit Nirgi ,
margit.nirgi@gmail.com,
mob 5 344 8822

Vainupea kabel
Vainupea küla, Vihula vald
45446 Lääne-Virumaa
a/a: EE392200221058315555
Mario Luik (Vainupea küla selts MTÜ)
mob: 55 598 316
e-mail: marioluik@gmail.com
www.vainupea.ee

Kogudused tänavad Vihula vallavalitsust toetuse eest.

