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Käsmu Sakussaare Vainupea
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Mai 2017

Mõelgem Johannesele ja tema kuulutusele

KÄSMU KIRIK
Mais, juunis, juulis, auugustis, septembris
avatud iga päev kl 10.00-20.00

ILUMÄE KIRIK
Juunis, juulis augustis avatud
e-l kl 10.00-18.00
p kl 10.00-15.00

VAINUPEA KABEL
Juulis, augustis avatud
Pühapäeviti kl 10.00-15.00

KÄSMU KIRIKUS
Avatud18.00-23.00
Kell 19.00 Tallinna Jaani koguduse naiskoori kontsert
“Jumal, Sinu väest.”
Koori dirigent on Aivi Otsnik. Kavas: Härma, Salumäe,
Topman, Lend, Aavik, Kõrgemägi, Semlek jt. Kontsert
on reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud
kontsertide sarjast “Üks kindel linn ja varjupaik”.
Korraldajaks on EELK Kirikumuusika Liit.

VAINUPEA KABELIS
Kell 19.00 segakoor Leetar kontsert

ILUMÄE KIRIKUS
Avatud alates kella 17.00
18.30 palvus
19.00 õpetaja Margit Nirgi loeng „Keiserliku arhitekti
tüüpprojekt Esku ja Ilumäe kabelite näitel“
20.00 laulud ja palved
22.00 piiblimeditatsioon

KALMISTUPÜHAD
Ilumäe 25. juunil kell13.00
Vainupea 25. juunil kell 12.00
ESKU 2. juulil kell 11.00
Käsmu 2. juulil kell 14.30
Lähedaste mälestamise võimalus

EELK Viru praostkonna
Leerilaager toimub sel aastal
3.-6. juulil Toolse puhkekülas
Osalustasu on 20 € (sisaldab kolme söögikorda päevas,
ööbimist ja koolitust). Info ja registreerimine tel 5342
7999 või vpleerilaager@gmail.com
Koduleht http://kadrina7.wix.com/leerilaager

Organist elukestval õppel
Huvist raamatupidamise vastu ja soovist leida maapiirkonnas rohkem tööalast rakendust, asus Ilumäe ja
Käsmu koguduste organist Külli Erikson kolm aastat
tagasi õppima Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis majandusarvestust. Tänavu kevadel lõpetab ta selle kooli ja
võtab vastu tööpakkumisi. Õnnitleme Külli Eriksoni ja
soovime edu ja kordaminekut kõigis tema ettevõtmistes.

Esku kabel. Foto Avo Seidelberg
Ristija Johannese sünnipäev on 24. juunil. Meie
rahvakalendris on sellel
päeval nimetus jaanipäev ja
seda just Ristija Johannese
tõttu. Kes oli Johannes,
kelle tõttu saame jaanipäeva tähtistada? Millega
kõnetab Johannes meid täna, 21. sajandil kõikide
mõnude hiilgeajal?
Alustame sellest, mida
kirjutab temast Piibel. Luukas kirjutab meile, et Johannes on see, kes valmistab
Issandale rahvast, seetõttu
saab ta suureks Issanda
silmis (Lk 1). Mida tähendab, et ta valmistab Issandale rahvast? Prohvet Jesajagi kuulutas, et tuleb
Hüüdja Hääl kõrbes, kes
valmistab Issandale teed (Js
40:3). Ristija Johannes oli
kõrbes ja kuulutas meeleparandusristimist pattude
andekssaamiseks. Markus
kirjutab meile, et juudi rahvast läks tema juurde ja
olnud tunnistanud oma
patud, ristis ta nad Jordani
jões (Mk 1:4-5). Veel enam,
Matteuse vahendusel saame teada, et Johannese
kuulutus oli, et taevariik on

lähedal (Mt 3:2). See kõik on
tore, et inimesed said patud
andeks ja ristitud, aga mis
põhjusel?
Apostel Johannes annab meile vastuse. Ta kirjutab meile, et Ristija Johannes pidi tunnistust andma valgusest. See valgus oli
Jeesus (Jh 1:6-8). Kogu
Johannese teenistuse iva oli
selles, et ta tunnistas Jeesusest. Mitmes evangeeliumis on üles tähendatud,
et Johannes ütleb selgelt, et
tema ei ole Messias, vaid
saadetud Messiale teed
valmistama. Kujutame seda
ette nii, et Johannesel oli
kaelas suur nool ja see nool
näitas igal pool Jeesusele.
Johannes juhib ka täna
Jumala Sõna ja Püha Vaimu
kaudu meie tähelepanu iseendalt ära: vaatame Jeesusele. Ükskõik, mis meie
ümber toimub, tõstame
oma silmad mägede poole,
sest sealt tuleb meile abi (Ps
121:1). Peame mõistma, et
nii nagu Johannesele, jüngritele, nii on ka meile elu ja
surma küsimus, kas hoiame
oma silmad Jeesusel. Mõtleme sellest, nii et Jeesus on

Eestpalved
Jumal ei ole jätnud andmata tunnistust, tehes head: andnud
taevast teile vihma ja viljkaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie
südant rõõmuga. /Ap14:17/
Kõigeväeline Jumal, Sina valisid oma sulase Johannese
tunnistama Kristusest, kes kõiki inimesi valgustab. Õpeta
meid nii elama ja palvetama, et ka meie sees saaks
Kristus suureks ja vägevaks.

silmapiir ja silmapiirile vaadates kõnnime otse ega
komista. Mis aga juhtub kui
vahime iseenda ette? Esiteks, meie teerada on käänuline ja võib juhtuda, et
me ei näe suurt pilti ega
olukordi enda ees, vaid
komistame iga väiksema
takistuse taha. Hoiame silmad Jeesusel.
Johannese elu oli päris
põnev – mida on meil sellest õppida? Esiteks, Piiblis
on kirjas, et ta elas kõrbes.
Tal oli kaamelikarvadest
kuub ja nahkvöö ümber.
Tema toiduks oli metsmesi
ja rohuirtsud. Kultuuriloolased võivad meile selgeks
teha, et tol ajal, esimese
sajandi alguses, olid olemas
maailmas kõik mugavused,
mis olla said. Meie täna ei
ole privilegeeritud, vaid lihtsalt kanname mugavusi
edasi. Johannes aga loobus
Jumalalt saadud missiooni
jaoks kõigest sellest. Kuidas
on meiega – kas oleme
valmis loobuma mugavustest, et kellelegi teisele teed
valmistada?
Vahest juhib Johannese
elu meid täna üle ja ümber

vaatama oma tarbimisharjumusi: meie toidulaid, riidekapp ja seltsielu. Kui tihti
võime tänapäeval tõdeda,
et inimeste Jumalaks ei ole
Issand Jumal, Jehoova, vaid
nende taimetoidudieet,
töökoht või uhkem riideese
või auto? Need asjad ei ole
ükski halb iseeneses, kuid
vahest sellel jaanipäeval
annab Ristija Johannes
meile edasi sõnumi: “Kallid,
taevariik on lähedal, see on
teie sees juba ammu! Täitke
end tõelise valguse, mitte
silmapette ega aseainega.”
Lubagu Johannese tunnistus iidsetest aegadest meile
täna reaalseks saada ja
pöörata oma pilgud Tõelise
Valguse – Jeesuse – poole.
Jah, täna. Mitte jõulude ajal,
vaid just praegu, kui on
Valgusest kuulutamiseks
ideaalne aeg. Mõelgem
Johannesele ja tema kuulutusele.
Johannes Vergi,
Ilumäe vabatahtlik
töötegija Valguse Tee
kogudusest

Hea Taevane Isa, õnnista, kaitse kõiki palverändureid, kes
oma rännakutel Sind tões ja vaimus otsivad ja leiavad.
Anna neile puhkust ja hingekosutust ka meie teelistele
avatud pühakodades.
Issand Jumal õnnista kõiki aia- ja põllutöid, nii et me
saagikoristuse aegu saaksime täis koguda salved ja
keldrid Sinu helduses kasvanud saaki.
Issand Jumal, Sinu käes on meie kõikide päevad, hoia
meist eemal vaen ja vihkamine, lase ilmsiks tulla
mõistlikul meelel, koostööl ja armastusel.
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Palverännak
„Palverännakule minek on nagu Jumalale "jah"-ütlemine. Algul
tundub väga raske, isegi võimatu. Aga kui teele asud, on ainus
kahetsus, et sa nii kaua ootasid.“ Einike Pilli Kõrgema
Usudeadusliku Seminari rektor
Palverännu teid on ilmas palju, on pikemaid ja lühemaid,
kaugetes põnevates kohtades, aga ka siinsamas, Lahemaal.
Kakskümmend kaks Kõrgema Usuteadusliku Seminari
üliõpilast ja õppejõudu olid 20.mail palverännakul
Käsmust Ilumäele. 24km teekond viis läbi Lahemaa
kaunite randade ja metsade. Teekonnal mõtisklesid
Einike Pilli ja Meego Remmel teemal „Olemine ja
omamine”. Rännaku lõpuks jõuti Ilumäe kirikusse ja
Leerimaja õuele, kus koos õpetaja Meelis-Lauri Eriksoniga oldi palve- ja söögiosaduses.
Tere tulemast taas!
Kõrgem Usuteaduslik Seminar korraldab
palveteekonna Põhjarannikul „Jõudejõud“
2.-6. august. Info ja regisreerimine kus.tartu.ee.

NOPPEID TÖÖDEST JA
TEGEMISTEST
Käsmu kogudus vastas EELK peapiiskop Urmas Viilma
üleskutsele ning 19.mail istutati koguduse maa-alale
kabeli kõrval reformatsiooni juubeliaastal õunapuu, mille
sort on Liivi kuldrenett.Õunapuu istutamisest võtsid osa
Heino Laanemets, Maisi Laanemets, Herta Kukk, Oliver
Kukk, Tia Vene, Mati Männik, Aarne Vaik, Liivia Hübner ja
Urmas Karileet. Istutamine lõppes õunapuu istutamise
palvusega.
Jätkub lepingute sõlmimine Käsmu kalmistu hauaplatside
valdajatega. Lepingu sõlmimiseks helistage palun Käsmu
koguduse nõukogu liikmele Virge Ongile, tel. 5 553 7828.

Vainupeal läheb meil tegusalt! Ülestõusmispüha
jumalateenistus puges inimestele südamesse. Tuleva
aasta teenistuse toimumine on juba kinnitatud. Uus
purjeka mudel on samuti pühakojas omale pesa leidnud.
Selleks aastaks on Vainupea kabelisse tehtud 15 abielu
registreerimise ja laulatuse broneeringut. 9. juunil
ootame Kirikute Öö programmi raames sõpru lähemalt ja
kaugemalt kell 19.00 algavale segakoor Leetar kontserdile. Eesti kõige mereäärsem pühakoda jätkab
kolmandat aastat järjest külarahva panusel osalemist ka
Teeliste Kirikud projektis. Juulis ja augustis kutsume teid
külla pühapäeviti kell 12.00-15.00 avatud uste päevadel.
Hiljemalt sügise alguseks on kavas kabelis järjekordsed
renoveerimis- ja remonditööd teostada. Jooksvalt
toimub muudki põnevat. Ikka ja alati siiralt head
soovides!
Ilumäe koguduse Teeme Ära talgud 29. aprillil läksid ka
kenasti korda vaatamata väga kehvale ilmale. Kokku oli 20
tublit talgulist Ilumäe kogudusest, Valguse Tee
kogudusest, Tallinna Metodisti kogudusest ning Tallinna
Toompea Nelipühi kogudusest. Kiriku torniruum sai
tühjaks ja puhtaks aegade jooksul sinna kogunenud
ehitusprahist ning muust kila-kolast.
Loodame, et Leader programmile esitatud taotlus
torniruumi remondiks saab positiivse vastuse.
Korda sai räämas nurk Leerimaja õuel ning mittevajalik
kapp Leerimajas välja lõhutud. Talgupäeva lõpetas ühine
söögiosadus. Suur aitäh kõigile talgulistele!
Jõuluks said valmis viimased kaks esimest kirikupinki
koos esitahveldistega, kogu pingistiku restaureeris ja
paigaldas OÜ Kuukaar. Suur tänu Vihula vallavalitsusele,
kes rahastas enamuse restaureerimistöödest, Muinsuskaitseametile ja vabatahtlikele annetajatele. Üheskoos
panustades saab palju tehtud!
Sel aastal saab restaureeritud-remonditud kantsel,
mis peale põrandatöid on seisnud otseses mõttes
ausõna peal. Seda rahastab Muinsuskaiteamet ning OÜ
Kuukaar teostab vajalikud tööd.
Plaanis on paigaldada elektooniline kirikukellade
helistamise süsteem, et iga tähtsa sündmuse puhul
kirikukell ikka heliseks.
Hea ligimene! Sina saad anda oma panuse toetades
meie ettevõtmisi ülekandega Ilumäe koguduse arveldusarvele EE2421010502001277003. Juurde kirjuta millist
tegevust toetad: kas torniruumi remont, kellasüsteem või
kantsel. Lisa kindlasti juurde ka oma nimi ja isikukood,
annetuse puhul saab tulumaksutagastust.
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Astu sisse, pühakoja uksed on avatud!
Suvi on kohe ukse ees ning
paljud võtavad ette rännakuid, reise ja lähedaste haudade külastamist, mis on
enamasti kirikukalmistutel.
Vihula valla kirikud ja
kabelid on avanud oma uksed huvilistele, palveränduritele ning teelistele.
Esmalt on kirik Jumala
teenimise paik, kus toimuvad jumalateenistused, palvused ning mitmed kiriklikud talitused: ristimised,
leeriõnnitsmised, laulatused, matused. Samas toimub kirikutes palju kontserte ning neis on palju
hinnalisi kunstiväärtusi.
Kui kirikusse sisse astudes toimub seal jumalateenistus, siis tuleb mobiiltelefon hääletule režiimile
lülitada ja fotosid võib teha
peale teenistust. Teenistuse ajal tuleb kirikus liikuda
vaikselt või võtta kirikupingis istet ning panna tähele toimuvat. Üldiselt ei
ole sobilik liikuda palve ajal,
vajadusel tuleks seda teha
laulu ajal. Samuti on tavaks,
et palvete, kiituslaulu, piiblilugemiste, usutunnistuse,
armulaualiturgia ja õnnista-

Käsmu kogudus vastas EELK peapiiskop Urmas Viilma üleskutsele
istutada reformatsiooni juubeliaastal õunapuu. Pildil
Reformatsioon 500 aastapäeva õunapuu istutamine Käsmu
koguduse maale.
mise ajal seistakse. Kiriku
külastajale pole palvetamine, põlvili laskumine, ristimärgi tegemine või kummardamine kohustuslik.
Huvi korral saab alati
peale jumalateenistust kirikuõpetajalt või töötegijatelt
küsida selgitusi toimunu
kohta.
Ka lapsed on kirikutes
väga teretulnud, kuid siiski
peaks neile õpetama, et
kirikus ei rüseleta, tülitseta
ega joosta arutult kiljudes
ringi.
Mitmel pool on külastajatele kaasavõtmiseks

voldikuid, buklette infolehti, postkaarte. Kui juurde
on märgitud selle hind, siis
tuleks annetus lasta korjandukasti. Samuti on hea tava
jätta annetus palveküünla
süütamise eest.
Kõik Eesti kogudused on
mittetulundusühingud, raha tegevusteks nad riigilt ei
saa. Toetust ja finantseerimist saadakse enamasti
hoonete ja inventari remondiks ja restaureerimiseks
Muinsuskaitseametist, läbi
erinevate programmide
(LEADER) ja kohalikelt omavalitsustelt.

Koguduse liikmete annetustest kaetakse enamus
vältimatuid kulusid: koguduse vaimuliku palk või
teenistustoetus, kiriku- ja
praostkonnamaks, tasud
muusikutele, maksed elektri
eest ning muud kulud.
Mida väiksem on kogudus,
seda pingelisem on ka selle
eelarve.
Seetõttu tehakse kirikus
ja koguduses paljud vajalikud tööd nagu kiriku uste
avamine ja sulgemine,
koristamine, lillede seadmine, küünalde vahetamine
jm vabatahtlikus korras.
Korjanduskastidesse
saab jätta oma annetuse
koguduse igapäevaste tööde toetamiseks.
Kui on soov ja võimalus
toetada kogudust suurema
summaga, siis koguduste
andmed on leitavad sellel
Koguduse lehel.
Hea huviline, teeline ja
palverändur, õnnistatud ja
kosutavaid palve- ja puhkehetki meie kirikutes ja kabelites!
Õie Alt

TEATED
ILUMÄE KIRIKUS ja KOGUDUSES
Juunis, juulis, agustis igal pühapäeval kell 13.00
jumalateenistused armulauaga
10. juunil kell 16.00 Tallinna Jaani koguduse naiskoori
kontsert “JUMAL, SINU VÄEST.”
8.juulil kell 19.00 kontsert MA ANNAN OMA SÜDAME.
Lea Gabral – sopran, Külli Erikson – orel. Kavas: Tobias,
Kreek, Gabral, Kalmus, Jürjo, Mägi.
28.augustil kell 13.00 Ilumäe kiriku 174. aastapäeva
jumalateenistus

KÄSMU KIRIKUS ja KOGUDUSES
Jumalateenistused armulauaga igal pühapäeval kell
14.30.
Hommikupalvused igal hommikul kell 8.00-9.00
Alati, kui õpetaja on kohal, on kaetud ka armulaud.
4. juunil kell 14.30 Nelipüha missa koos ristimise ja
leeripühaga.
Kirikukohvi pärast teenistust.
3. juunil kell 16.00 Itaalia organist Enrico Pesti
orelikontsert
5.-9.juuni on Käsmu kirikus rändnäitus
Reformatsioon 500.
8. august kell 19.00 Austria organist Stefan Donneri
orelikontsert Käsmu kirikus Tallinna Rahvusvahelise
orelifestivali osana.

11.-13. august Käsmu kirikus Viru Folgiga seotud
kontserdid, hommiku- ja õhtupalvused ning 13. augustil
kell 14.30 jumalateenistus, millel osalevad Reinaru
vennad.
Kord nädalas argipäeva õhtul kell 19.00 on Käsmu
Meremuuseumis piiblitund.
Kaetud on kohvilaud.
Kord kuus laupäeviti kl 15.00 Käsmu kirikus lastele
meisterdamise võmalus koos pühapäevakooli õpetaja
Kaja Alasooga.
Täpsema aja teada saamiseks palun helistage õpetaja
Urmas Karileedile, tel. 58515800.
Alustamas on suvine leerikursus, osavõtusoovist
teadaandmiseks helistage palun õpetaja Urmas
Karileedile, tel. 58515800.
Käsmu kogudus korraldab suvise kirikureisi Käsmust
Ida-Virumaa kirikutesse. Osaleda soovijatel palume
võtta ühendust koguduse jutlustaja ja juhatuse
liikmega Tia Venega (tel. 5 814 1366).

ESKU KABELIS
jumalateenistused kuu I ja III pühapäeval algusega kell
13.00

VAINUPEA KABELIS
11. augustil on aga meil taas au võtta vastu noored
saksofonistid, kes suvekooli lõpetuseks musitseerivad.

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
www.facebook.com/ilumae kirik/

Koguduse lehe koostasid: Urmas Karileet, Johannes Vergi, Õie Alt, Avo Seidelberg
Koguduse leht on loetav Vihula valla koduleheküljel http://www.vihula.ee/koguduse-leht

EELK Käsmu kogudus
Reg. kood 80210148
Laane tee 4, Käsmu küla Vihula vald
45601 Lääne- Virumaa
Õpetaja Urmas Karileet tel 5 851 5800;
e-post: urmas.karileet@eelk.ee
Juhatuse esimees Heino Laanemets
tel. 517 9356
A/a: EE861010502018079003
Käsmu kogudus internetis:
http://kasmu.eu/?page_id=160
https://www.facebook.com/eelkkasmu/
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: hanslahi7@gmail.com

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: 5 559 8316
e-mail: marioluik@gmail.com
www.vainupea.ee

Kogudused tänavad Vihula vallavalitsust toetuse eest.

