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Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud!
Mt 28:1–8
„Kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese
päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda
vaatama. Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel,
laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta
nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmust tema ees
värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus
naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud
Jeesust. Teda ei ole siin, Ta on üles äratatud, nõnda nagu Ta ütles. Tulge,
vaadake paika, kus Ta magas! Ja minge kiiresti, öelge Tema jüngritele, et
Ta on üles äratatud surnuist! Ja vaata, Ta läheb teie eele Galileasse, seal
te saate Teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud.” Ja hauakambri
juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama
seda tema jüngritele.“

Üks inimene oli kord kuulnud legendi, et kuskil mere
ääres rannas (näiteks Käsmus) pidavat leiduma üks
kivi, mis võib kõik kullaks
muuta. See inimene müüs
kogu oma vara ja kolis sinna
mere äärde, eesmärgiga see
kivi üles otsida. Kivi tuli ära
tunda sellest, et kätte võttes on see soe, mitte aga
külm nagu kõik teised kivid.
Kõik kätte võetud kivid, mis
soojad ei tundunud, viskas
see inimene merre, et mitte
samu kive mitu korda proovida. Otsides käis ta mererannal päevi, nädalaid ja
kuid. Selle ajaga oli ta
visanud merre palju tuhandeid kive. Kivide merre heitmine oli muutunud tema
jaoks niisuguseks rutiiniks,
et kui ta siis kord leidis kivi,
mis kätte võttes oli soe, jõudis ta selle enne õigesti reageerimist juba harjumusest
merre visata.
Nii võib meie elus juhtuda Ülestõusmispühaga.
Enamik meist on elus näinud palju tuhandeid elupäevi. Ülestõusmispüha
võib rutiinist tunduda lihtsalt ühe sarnase päevana
tuhandete hulgas, mille
teiste omasuguste kõrvale
heidame. Ometi on see kõige erilisem päev aastas. See
peidab eneses sõnumit,
mille südamesse võtmine
võib meie elu üle kullata. Me
oleme Tema lapsed ja
pärijad, kellele kuulub kõik!
Elu koos Jumalaga võib
meile avada paradiisi väravad juba siin maa peal.
See on seotud äratundmisega, et Päästja ja Õnnistegija on ristil ka minu
päästnud ja lunastanud.
Oma surmaga on Ta ära
võitnud ka minu surma ja
oma ülestõusmisega on Ta
kinkinud mulle elu, mis on
igavene. Sellest kuulutas ka
ingel ka ülestõusmispüha
evangeeliumis.
Jeesuse surm ja ülestõusmine lõid silla üle põhjatu kuristiku, mis enne Kristust oli eraldanud täiuslikku

Jumalat ja lootusetult puudulikku inimest. See kuristik, mis eraldas inimese
Jumalast, oli tekkinud esimeste inimeste pattulangemise tulemusena. Plaanist Jumala Poeg risti lüüa,
mida saatan oma kurjuses
kavatses, sai hoopis sündmus, mida Jumal oma headuses plaanis. Kõikvõimas
Jumal võttis Jeesuse ristilöömise, kui ajaloo kõige
jõledama teo ja pööras selle
ajaloo suurimaks võiduks
Võiduks surma ja patu üle.
Lunastuse ime läbi sai
ajaloo suurimast kuriteost
meid päästev ja tervendav
jõud. Kui Jumal suudab nii
ilmse lüüasaamise võiduks
pöörata, siis mõtle, mida
kõike suudab Ta ette võtta
Sinu ja minu elus valitsevate
lüüasamiste ja raskustega.
Ta võib ja suudab ka need
kõik võiduks pöörata.
Jeesuse elus oli inglite
ilmumine alati seotud otsustavate pöördepunktidega. Jeesuse lapsepõlvelugudes juhivad Tema saatust
inglite erilised ilmumised ja
ilmutused. Kiusatusloos
ilmuvad inglid Teda teenima. Jeesuse elu iga maapealset sammu hoiti ja suunati taevaste jõudude abil.
Selle analoogia järgi võiksime eeldada, et sama võib
laieneda ka Jumala teistele
lastele – meile.
Tänases evangeeliumis
ütleb ingel naistele: „Teie
ärge kartke! Ma tean, et te
otsite ristilöödud Jeesust.“
Õpetaja Enn Auksmann
kirjutas kord veebiajalehes
Meie Kirik ühes oma ülestõusmisaja mõtiskluses:
„Mida või keda mina otsin?
Veidi jõulisemalt väljendudes: mida ma siit – pidades silmas elu, seda maailma, oma elupaika ja rahvast, perekonda, kirikut ja
kõike muud, mis kokku ongi
minu elu – mida ma siit üldse otsin? Maarja Magdaleena otsis ja leidis. Ta leidis
enne, kui ta mõistis, et on
leidnud. Ja ta leidis midagi

Eestpalved
Kõigeväeline Jumal ja Isa, me ülistame Sind selle eest, et Sa
äratasid surnuist oma Poja Jeesuse Kristuse, võitsid surma
ja avasid meile tee igavesse ellu. Süüta tõelist
ülestõusmisrõõmu meie südames ja kinnita meid, et kogu
südamest usuksime Kristusesse kui meie Lunastajasse ja
püsiksime Temas.

Haljala Püha Mauritiuse kiriku altarimaal „Kristus Ketsemani
aias” H. Hoffmanni järgi, 19. saj. Foto A. Seidelberg
märksa enamat kui see,
mida ta otsis. „Te otsite
ristilöödud Jeesust” – aga
Jumal kingib teile ülestõusnud Jeesuse! Mida mina
otsin? Mida ma taotlen?
Kuhu ma olen teel? Võibolla on neid küsimusi just
seetõttu nii raske esitada, et
ma tean: ma olen teel haua
poole. See ei ole midagi,
millega kirik inimesi hirmutada tahab ja endale allutada püüab. See on tõsiasi,
mis kehtib absoluutselt igaühe puhul. Jumal tahab anda mulle midagi muud kui
see, mida ma ülakirjeldatud
viisil „otsin” ja „taotlen”,
mille poole ma teel olen.
Nagu Ta lubas Maarja Magdaleenal leida Ristilöödu
asemel Ülestõusnu, nii tahab Ta mulle anda haua
asemel elu. Kui ma ainult
vaevun tõeliselt otsima.“
Tsitaat lõpeb.
Ingel, ütleb et ta teab,
mis põhjusel on naised tulnud hauda vaatama – nad
on tulnud Jeesust otsima.
Võib öelda, et ka meie, kes
me oleme Jeesust otsimas,
loodame Teda näha sarnaselt naistele Ülestõusmispüha hommikul. Ülestõusmist ei nähta, näidata ega

seletata, vaid sellest kuulutatakse.
Ingel ütleb, et naised
peavad kuulutama jüngritele Jeesuse ülestõusmisest. Naistel palutakse edasi ütelda, et jüngrid peavad
siirduma Jeruusalemmast
Galileasse, kus neil avaneb
võimalus Jeesusega kohtuda, teda näha. Ingli sõnum
võimalusest Jeesust näha
laieneb ka meile. Meie võime Kristust näha tegutsemas evangeeliumi sõnas,
me näeme Teda igal missal
armulaua leivana, me võime
Teda näha igas kaasinimeses. Jeesus on tõotanud,
et Ta on iga päev meie juures, kuni aegade lõpuni, mil
Ta tuleb tagasi kuningate
Kuningana.
Evangeelium kirjeldab
ingli ilmumist kahele Maarjale haua juures ülestõusmispäeva hommikul. Sel
aastal oli paastumaarjapäev viis päeva enne ülestõusmispüha. Paastumaarjapäeval ilmus ingel Neitsi
Maarjale kuulutas talle, et ta
jääb lapseootele ja toob ilmale poja ning paneb talle
nimeks Jeesus – nimi, mis
eesti keeles tähendab „Ju-

Püha Jumal, kõigi rahvaste Issand, juhi meie rahvast oma
vaimuga, et käiksime õigluses ja rahus. Lase meil
saavutada õitsengut, mis on Sinule meelepärane.
Hea Taevane Isa, kes sa kuuled kõiki meie palveid. Juhi ja
õnnista kõiki meie Haljala valla juhte ja töötegijaid, kelle
kätesse me oleme usaldanud asjaajamised ja korral-

mal päästab“ Pärimuse järgi
langevad eriliste inimeste
elu alguse ja lõpu ajad kokku. Paastumaarjapäeval tuli
Püha Vaim Neitsi Maarja üle
ja ta jäi lapseootele. Suurel
Reedel heitis Jeesus hinge ja
andis oma vaimu tagasi
Jumal-Isa kätte. Maarja sõnad inglile: „Mulle sündigu
Sinu sõna järgi“ on eeskujuks
ka meile kõigile. Need sõnad olid ka Maarjamaa 800.
juubeliaasta motoks.
Maarja ei saanud mitte
vaiki olla, ta läks ja kuulutas
oma sugulasele Eliisabetile,
mis temaga oli
Fotojuhtunud.
Tia Vene
Soovin siinkohal jagada üht
humoorikat lugu kuulutamisest. Ühes vaimulikus seminaris andis koolijuht ühele teoloogia tudengile ülesande koostada jutlus järgmise päeva palvuseks. Tudeng ei olnud kunagi varem
jutlust koostanud ega pidanud. Noormees nägi terve
öö vaeva, kuid kahjuks ilma
tulemuseta. Hommikul pidi
ta kantslis ütlema kaasõppijatele: „Kas teate, millest
ma täna räägin?“ Teised raputavad pead. „Mina ka ei
tea. Jutlus on läbi, minge
rahus.“ Koolijuht ei olnud
sellise tulemusega rahul ja
andis tudengile järgmisel
päeval uue võimaluse.
Tudeng nägi jälle öö otsa
vaeva, kuid tulemus ei olnud parem eelmisest korrast. Kantslis küsis ta taas
kaaslastelt: „Kas teate, millest ma teile räägin?“ Kõik
noogutasid, eeldades sama
vastust, mis eelmisel korral.
„Kuna te juba teate, siis ei
ole mõtet seda üle korrata,
jutlus on läbi, minge rahus.“
Nüüd oli koolijuht juba tõeliselt pahane. Ta ütles, et kui
kolmandal päeval ka jutlust
ei tule, siis peab tudeng
koolist lahkuma. Kolmandal
korral küsis tudeng taas
kantslist: „Kas teate, mida
ma teile täna räägin?“ Nüüd
jagunesid vastused kaheks.
Osad noogutasid, osad raputasid pead. Tudeng ütles
seepeale: „Need, kes teavad, rääkigu neile, kes ei
tea. Jutlus on läbi, minge
rahus.“ Mis te arvate, kas
sellise jutluse peale sai see
tudeng selles koolis on
õpinguid jätkata? Koolijuhi
hinnang oli, et täna on siit
kantslist evangeeliumi kuulutatud! Need, kes teavad
räägivad neile, kes ei tea –
see ongi evangeeliumi kuulutamine.
Ingel rääkis naistele,
naised rääkisid jüngritele.

Jüngrid rääkisid meile. Meie
ülesandeks on omakorda
edasi rääkida rõõmusõnumit, et „Jeesus on ülestõusnud. Halleluuja! Ta on
tõesti üles tõusnud“. Mingem ja kuulutagem rõõmusõnumit kõikidele, kes veel
ei tea. Paljud, kellega elus
kokku puutume, veel ei tea,
et Jumal elab. Kui tuntud
evangelisti Billy Grahami
ühele esinemisele hüüdis
keegi vahele, et „Jumal on
surnud!“ siis vastanud
evangelist: „Kummaline,
kuidas Ta saab olla surnud,
ma just hetk tagasi rääkisin
Temaga?“. Veidi üle kuu aja
tagasi (21.02.) lahkus Billy
Graham siit ilmast oma maise elu sajandal aastal. Ta oli
sündinud samal aastal Eesti
Vabariigiga. Ta lahkus siit
ilmas kindla usuga ärgata
kord igavesele elule Ülestõusnud Kristuse eeskujul,
lahkus siit lootusega veeta
oma igavene elu koos oma
armastatud Issandaga, Tõelise ja Elava Jumalaga.
Oma 99. sünnipäeva läkituses soovitas see XX sajandi kõige tuntum evangelist meeles pidada kolme
asja. Esiteks. Järgne Jeesusele ja kõnni oma eluteed
koos Temaga, usaldades
oma elu, oma mured ja annid täielikult Tema kätesse.
Jeesus ütleb: „Mina olen
maailma valgus. Kes järgneb
mulle, ei käi pimeduses, vaid tal
on elu valgus“. Teiseks. Loe
Piiblit iga päev ja ela selle
taevase tarkuse järgi, mida
sealt leiad. See on õnneliku
elu saladus. Kolmandaks.
Palveta. Palve loob silla inimese ja Jumala vahele ning
usk toob kohale palve vastused. Jeesus ütleb: „Kui te
midagi palute minu nimel, siis
ma teen seda.“ ja „Mida te
iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel.“.
Kuulutagem head sõnumit sellest, et meie Issand
Jeesus Kristus on oma surma ja ülestõusmise läbi teinud meid kõlvulisteks taevariigile. Tee paradiisi on
avatud kõigile, kes usuvad.
Elu koos Jumalaga teeb
meile paradiisi kättesaadavaks juba siin maa peal.
Kui oleme leidnud Jeesuse,
oleme leidnud ka taevariigi
ja igavese elu. Taevariigi
maa peal, meie igapäevases
elus. Tänu Jumalale!
Urmas Karileet
Käsmu koguduse õpetaja
Narva koguduse
hooldajaõpeataja

dustööd. Õnnista iga inimest, kes oma oskuste, annete ja
teadmisega teenivad ligimest.
Armas Jumal, palun kasvata suureks taimeks iga väike
sinepiiva, mis on külvatud selleks, et teenida Sind ja
kaasinimesi austuses ja armastuses Jeesuse Kristuse, Sinu
Poja, meie Issanda läbi.
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Tänu vabaduse hoidjatele

Vanakiriklik Vaikse
Laupäeva jutlus
(Patrologia Greca – PG)
(IV sajandi tundmatu autor, võib olla püha Salamise
Epiphanos)
Midagi kummalist on juhtunud – täna on maa peal suur
vaikus ja tardumus. Kogu maa hoiab hinge kinni sest,
Kuningas magab. Jumal lihas on jäänud magama ja
äratanud kõik need, kes on läinud magama maailma
algusest. Jumal on surnud inimesena ja raputanud üles
põrgu, mis väriseb kartusest. Jumala Poeg on läinud
otsima esimest inimest, oma kauget esivanemat, nagu
kadunud lammast. Väga igatsedes näha neid, kes elavad
pimeduses ja surmavarjus, on Jumal oma Pojas läinud
vabastama vangistuse ahastuses olevat Aadamat ja
Eevat. Tema, kes oli samal ajal Jumal ja samal ajal ka
Eeva järeltulija.
Issandal on käes rist, kui relv, mis on toonud talle
võidu. Kui Aadam teda nägi, lõi ta hirmust enesele
rusikaga vastu rinda ka hüüdis kõikidele: „Minu Issand
on meie kõikidega“. Kristus vastas: „Ja sinu vaimuga“.
Issand võttis Aadama käest kinni ja tõstis ta üles,
öeldes: „Ärka üles, sina, kes sa magad ja tõuse üles
surnuist ja Kristuse valgus paistab sinu peale.“
Mina olen sinu Jumal, kes sinu pärast on saanud sinu
pojaks. Armastusest sinu ja sinu järeltulijate vastu.
Nüüd mina käsin ja määran oma väega: „Teie, kes te
olete ahelates ja seotud, astuge ette, kõik kes te olete
pime-duses, teie peale paistku valgus, kõik kes te
magate, ärgake üles. Ma ei loonud teid põrguvangis
hoidmiseks. Tõuse üles surnuist, sest mina olen surnute
elu. Tõuse üles, minu kätetöö, kes olete loodud minu
näo järgi. Tõuske, jätkem maha see paik, sest teie olete
minus ja mina olen teis; koos me oleme üks ihu ja meid
ei saa lahutada.“
Sinu pärast sain mina, sinu Jumal, sinu pojaks. Mina,
Issand, võtsin orja kuju. Mina, kelle kodu oli ülalpool
taevaid, tulin alla maa peale ja maa alla. Sinu pärast ja
kõikide inimeste pärast, sain ma inimeseks, kes viimaks
andis hinge ja asetati hauda. Sinu pärast, kes sa
lahkusid paradiisi aiast, mind reedeti ja anti juutide
kätte Ketsemani aias ja teises aias väljapool linna löödi
mind risti.
Vaata minu nägu, kuhu on sülitatud. Ma kannatasin
seda sinu pärast, et taastada sinus eluhingus, mille ma
kord sinusse puhusin. Vaata löögijälgi minu näos. Ma
kannatsin seda, et taastada sinus sinu algne jumalanäolisus. Vaata minu piitsutatud selga. Ma kannatasin
seda, et eemaldada sinu seljast patukoorem. Vaata
minu käsi, mis olid jäigalt naelutatud ristipuu külge, sest
sina sirutasid kord Issanda käsu vastaselt oma käed
keelatud puu järele.
Ma magasin ristil surmaund, kui sõduri piik läbistas
minu külje. Sina magasid paradiisiaias, kui sinu küljest
võeti küljeluu, millest valmistati Eeva. Minu külg
parandas sinu külje kannatused. Minu uni äratas sind
põrguunest. Minu külje läbistanud piik on nüüd
suunatud selle piigi vastu, mis oli suunatud sinu poole.
Tõuse üles ja lahkume siit. Saatan meelitas sind välja
sellest paradiisiaiast, mis oli maa peal. Ma ei vii sind
tagasi sinna, vaid asetan sind enda juurde taevasele
troonile. Ma keelasin sinu jaoks kord elupuu, mis oli
ainult elu sümboliks. Aga vaata, nüüdsest olen sinuga
mina, kes ma olen Elu ise.
Kunagi panin ma keerubi valvama paradiisiaia
väravat, keelates sulle sissepääsu nagu teenijale, aga
nüüd kummardavad keerubid sind nagu jumalat. Keerubitega troon ootab sind. Selle kandjad on valmis.
Pruudikamber on ehitud. Bankett on valmis. Igavene
kohtumispaik on ette valmistatud. Varakamber koos
kõige heaga on avatud.
Taeva kuningriik on sulle valmistatud igavikust
alates.
EELK Ilumäe kogudus
reg kood 80208231
Ilumäe küla, Haljala 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/
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Vahetult peale Vabadussõda, 1921/22. aastal loodi
Ilumäel Eesti Vabadussõjas
langenud kangelaste ja
vabadusvõitlejate mälestussamba rajamise komitee. Samba püstitamiseks
annetasid raha nii kohalikud
elanikud kui toetajad mujalt. Ilumäe kiriku ette rajatud mälestussammas avati
6. juulil 1924. a. kohalike
seltside ja organisatsioonide aktiivsemate tegelaste
eestvedamisel.
Seoses nõukogude võimu kehtestamisega kuulusid hävitamisele ka Eesti
iseseisvust tähistavad mälestusmärgid. Ilumäe sammas õhiti 1940. aasta 19.
augustil. Kohalikud talumehed korjasid samba tükid kokku ning peitsid need
esmalt viljakuivatustaresse

Ilumäe vabadussammas. Foto Avo Seidelberg
ning seejärel selle välisseina
äärde.
Kui saabus aeg, mil vabadussambaid oli võimalik
taastama hakata, oli Ilumäe mälestussammas on
üks esimesi, mis kohalike
Ausamba Taastamise Komi-

tee liikmete poolt taastati.
Mälestusammas taasavati
23. oktoobril 1988. aastal,
9. juulil 1989. aastal lisati
samba juurde mälestustahvlid Teises maailmasõjas
langenute ja represseeritute nimedega. 16. juunil

1991 täiendati mälestustahvlite rida veel ühe tahvliga.
2014. aasta 19. juulil
toimus Ilumäe Vabadussõja
ausamba 90. aastapäeva
pidulik tähistamine.
Kõigi nende sündmuste
juures on olnud Ilumäe koguduse pikaajaline esimees
Villu Jahilo, kes kannab tänaseni hoolt, et pidu- ja leinapäevadel samba juures
sini-must-valged lipud lehviksid. Eesti ja tema iseseisvuse eest hukkunute mälestus on meie kõigi hoida ja
kaitsta!

Töödest Ilumäe kirikus
2006. aastal alanud remondi-restaureerimise-renoveerimise algpõhjuseks olid
1999. aastal kabeli konstruktsioonides tuvastatud
ulatuslikud seen- (majavamm) ja puidu pruunmädaniku kahjustused. Kaheteistkümne aasta jooksul
on tehtud ära palju töid.
Praegu peaaegu korras kirikusaalis ringi vaadates (kui
saaks ka seinad valgeks värvitud...) on raske ette kujutada, et kümme aastat tagasi olime liivapõrandal,
millesse kipakate istepinkide jalad poolenisti sisse
vajusid.
Remondi teostamine

sõltub eelkõige rahast ning
seda kulub muinsuskaitse
all olevale hoonele väga
palju. Sellest sõltuvalt ongi
remont-restaureerimiserenoveerimine nii pikale
veninud, sest mitte iga
rahataotlus ei ole saanud
positiivset vastust. Oma
rahalise panuse Ilumäe
kiriku kordategemiseks on
andnud Muinsuskaitseamet, Vihula Vallavalitsus,
PRIA Leader–meede, annetajad Hooandjas, turistid
ning paljud kirikust hoolivad eraisikutest annetajad.
Tänu PRIA Leader-meetmele esitatud rahataotluse
jaatavale vastusele saame

sel kevadel alustada tööde
järgmise etapiga, et remontida-restaureerida kiriku
torniruum. Ettevõetavate
tööde tulemusena saab
tagatud kiriku tuleohutus
ning huviliste pääs torniruumi ja kellarõdule. Leader-meede rahastab projekti 60% ulatuses, ülejäänud
40%, see on 9150.00 eurot,
tuleb leida kogudusel endal.
Seetõttu pöördume
taas kõigi inimeste poole,
kes hoolivad oma kodukandi ajaloo ja-arhitektuuripärandi säilitamisest,
et seda edasi anda tulevastele põlvedele. Palume,
et toetaksite oma anne-

tustega ka selle remondietapi teostamist.
Annetuse saab üle
kanda EELK Ilumäe
ko g u d u s e ko n t o l e
EE24 1010 5020 0127
7003, lisades selgitusse märksõnaks
„torniruum“.
25. augustil, mil tähistame Ilumäe kiriku 175.
aastapäeva, saavad kõik
huvilised kellarõdult meie
kaunist kodukanti imetleda.
Õie Alt
EELK Ilumäe koguduse
juhatuse esimees

JUMALATEENISTUSED JA TEATED
Vainupea kabelis

Svetlana Kekiševa (orel). Kontsert on pühendatud
Eesti Vabariigi 100-ndale sünnipäevale.
15. mail kell 15.00 Käsmu kirikus on külas
sõpruskoguduse esindus Kotka-Kymi kogudusest
Soomest.
Kõik kontserdid ja sündmused Käsmu kirikus on osalejatele
tasuta. Teretulnud on vabatahtlikud annetused Käsmu
kirikus toimuva kontserttegevuse kulude katteks.

31. märtsil kell 12.00 Vaikse Laupäeva jumalateenistus,
teenib Viru praost õpetaja Tauno Toompuu

Käsmu koguduses
Jumalateenistused Käsmu kirikus igal pühapäeval
algusega kell 15.00
Hommikupalvused Käsmu kirikus igal hommikul
kell 8.00–9.00
Piiblitunnid kord nädalas Käsmu Meremuuseumis
kell 19.00–20.30
Pühapäevakooli meisterdamistunnid lastele kord kuus
laupäeval kell 15.00–16.00

Ilumäe koguduses

11. märtsil kell 15.00 toimuval jumalateenistusel tähistame
Käsmu esmamainimise 565. aastapäeva.
30. aprillil kell 15.00 SUURE REEDE JUMALATEENISTUS
1. aprillil kell 15.00 I ÜLESTÕUSMISPÜHA
JUMALATEENISTUS Ristimise ja leeri püha.
15. aprillil kell 15.00 jumalateenistusel musitseerib Anneli
Klaus koos erinevate muusikutega.
12. mail Klassikalise muusika kontsert Eesti vaimulikust
muusikast kontsertsarjast “Mu süda ärka üles”. Esineb
kvartett koosseisus: Jelena Ossipova (klassikaline
kitarr), Alla Popova (sopran), Kristi Mühling (kannel),

EELK Käsmu kogudus
Reg. kood 80210148
Laane tee 4, Käsmu küla Haljala 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/

Koguduse lehe koostasid: Urmas Karileet, Õie Alt, Külli Erikson, Avo Seidelberg
Koguduse leht on loetav Haljala valla koduleheküljel http://www.haljala.ee/koguduse-leht

Sakussaare Metodisti
kogudus
Sakussaare küla Haljala vald
45438 Lääne-Viru maakond
a/a EE092200221018330949
Pastor Hans Lahi
tel 322 6995;
Mob 5 663 3084
e-post: hanslahi7@gmail.com

30. märtsil kell 13.00 algab Ilumäe kirikust
SUURE REEDE RISTIKÄIK
1. aprillil kell 13.00 KRISTUSE ÜLESTÕUSMISPÜHA
jumalateenistus armulauaga , teenib õpetaja MeelisLauri Erikson, muusik Külli Erikson
* Jumalateenistused iga kuu esimesel ja kolmandal
pühapäeval, kaetud on armulaud.
Külmal ajal oleme Leerimajas
25. mail
KIRIKUTE ÖÖ HALJALA VALLA PÜHAKODADES
Nemad jäid Jumala koja ümber ka siis,
kui tuli öö. /1 Ajaraamat 9:27/
Jälgi teateid
EELK Haljala Püha
Mauritiuse kogudus
Rakvere mnt 1b Haljala
a/a EE552200221028664113
õpetaja Margit Nirgi
SA Esku Kabel
(EELK Haljala kogudus)
a/a EE 942200221046039021
Vello Väinsalu, vello@merisiil.ee;
mob 504 7916
õpetaja Margit Nirgi,
margit.nirgi@gmail.com,
mob 5 344 8822

Vainupea kabel
Vainupea küla, Haljala vald
45446 Lääne-Virumaa
a/a: EE392200221058315555
esindaja: Mario Luik
(Vainupea küla selts MTÜ)
mob: 5 559 8316
e-mail: marioluik@gmail.com
www.vainupea.ee
www.facebook.com/vainupea

Kogudused tänavad Haljala vallavalitsust toetuse eest.

