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„Tehke, mis tema ütleb!“

Kaheksa sajandit
Maarjamaad
Kui küsiksime Neitsi Maarjalt: „Missugune maa võiks
kanda Sinu nime?“, saaksime vastuseks: „Kus rahvas
ütleb nii nagu mina –olen Issanda teenija.
Sellise vastuse pani kirja evangelist Luukas. Jumala
sõnumitoojale vastas Maarja: “Vaata, siin on Issanda
teenija - sündigu mulle sinu sõna järgi!“.
Selle vastuse- „ Sinu tahtmine sündigu!“ peaks
andma iga ristiinimene. Jeesus ütleb ju:“Teie palvetage
nõnda.“.
Maarjamaa nime võiks kanda iga maa, mille rahvas
seab endale elueesmärgiks Jumala tahtmist teha.
Seda nime võisks siis õigusega kanda ka Eesti, kui
tema rahvas võtaks nõuks Issandat teenima hakata.
Vello Salo, Eesti Katoliku Kiriku vaimulik
http://www.maarjamaa800.ee/sisu.php?lehe_id=7&alamlehe_
id=0&alamlehe2_id=0
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Me kuulutame teile rõõmusõnumit isadele antud tõotusest, et Jumal Jeesust üles
äratades on täielikult täitnud nende lastele, meile. /Ap 13.32-33/

Ilumäe kirikus
Ilumäel saame olla rõõmsad, sest nüüd on meil tänu
paljudele lahketele toetajatele ja “Kuukaare“ restauraatoritele taas omla kohal ajalooline altaripiire. Vammist
ja putukatest kahjustunud detailid on asendatud, originaalsed marmoreerimistehnikas võremaalingud on
hoolikalt puhastatud. Tähelepanelik vaatleja võib leida
need kohad, mis on uued.
Aprilli keskel saab valmis ka põlvituspingi kate , siis on
seegi etapp kabeli remondiloos lõpetatud.
Paljud kabeli külastajad on küsivalt ringi vaadanud ja
küsinud: „Aga pingid? Kas te neid tagasi ei panegi?“. Siis
tuleb jälle ja jälle selgitada, et pingid on küll olemas ja
ootavad juba kümme aastat seda aega, mil nad taas
saaksid oma ebamugavatest hoiukohtadest taas inimesi
teenima tulla. Siinkohal olgu öeldud suur tänu Rene
Treialile ja Jaan Veerväljale, kes pinke oma hoonetes hoida
on lubanud.
Ka pingistikul on vammi- ja putukakahjustused, mis
nõuavad restaureerimst ning kuna kabelis on nüüd
paeplaatidest põrand, tuleb pinkide paigalduseks hoopis
teistsuguseid töövõtteid kasutada.
Paraku ei mahtunud Ilumäe koguduse taotlus
Muinsuskaitse poolt eraldatud summade hulka. Kahjuks
on Eestimaal veel palju pühakodasid, mis on palju
viletsamas seisus ja vajavad kiiret remonti-restaureerimist. Hea uudis on aga see, et Vihula valla poolt
eraldatud rahaga saame kahe pingi restaureerimist
alustada.
Taas saavad kõik hea tahtega inimesed oma panuse
anda Ilumäe kabeli ajaloolise interjööri taastamiseks,
kandes oma toetust Ilumäe koguduses kontole
EE2410101050200127703 SEB pangas või annetades
sularaha. Juurde lisada märge: pingistiku restaureerimine.
Apostel Palulus kirjutab oma teises kirjas korintlatele:
„Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte
nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat
andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult,
et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite
rikkad iga teo tarvis.“.
Tehkem siis üheskoos tõeks Jumala tõotused, restaureerigem ja paigaldagem pingistikku üheskoos.

Käsmu Sakussaare Vainupea

Nisuivast
Kärmed rohenäpud on
kindlasti juba esimesed külvid teinud ja tundnud rõõmu tärganud võrsetest. Ka
väljas hakkab muru tasapisi
värvi muutma ning esimesed kirkad valged kellukesed tervitavad ja rõõmustavad meid, inimlapsi, hoolimata tuultest, lumest ja
külmakraadidest. Olles täis
rõõmu ja rahulolu kasvanud
taimekesest, ei mõtle keegi
tõsiasjale, et see seeme,
terake, mis mulda pannakse, peab uue elu tärgates
oma elu „jätma“. Johannese
evangeeliumi tähendamissõnas annab Jeesus võtme
oma ülesande või missiooni
mõistmiseks just läbi külvatava seemne kujundi:“Tõesti,
tõesti, ma ütlen teile, et kui
nisuiva ei lange maasse ja ei
sure, siis see jääb üksi, aga kui
sureb, siis see kannab palju
vilja.“ /Jh 12:24/. Siin on
seemneivake, mis mulda
langenud ja surma järel palju vilja kandnud, saanud elu
ja surma müsteeriumi sümboliks.
Maailmas on tohutult
palju erinevaid seemneid,
mis mullast tärgates ja õitsedes kannavad erinevaid
vilju. Paljud neist on eriskummalise kuju ja värviga –
jääb vaid imestada ja imetleda Jumala loomislusti.
Kõik need viljad on loodud
meie, inimeste jaoks: “Vaata, mina annan teile kõik seemet
kandvad taimed kogu maal, ja
kõik puud, mis kannavad vilja,
milles on nende seeme.“ /1Ms
1:29/. Ka mitmesuguste
viljade seemneid endid on
inimesed juba ammustest
aegadest alates söönud,
ammutades neist jõudu ja
energiat. Aina enam soovitavad toitumisnõustajad
meil tänapäevalgi mitmekesistada toidulauda erinevate seemnetega.
Piibel räägib meiega ülekantud tähendustes ja
võrdleb seemnetega hoopis
inimesi, kes peidavad endas
Jumala poolt antud imelisi
andeid, oskusi ja tarkusi.
Neid eneses üles leida on
tihtipeale väga keeruline
ning seetõttu võib ikka ja
jälle juhtuda nõnda nagu

Ilumäe vana kabeli altarimaal/ J.V. Rabe töökoda 1731
kirjeldab Pauluse kiri roomlastele. Et ei tehta seda head
mida tahetakse, vaid selle asemel
seda, mida vihatakse... /Rm
7:15/. Tõde on, et Jumala
poolt antud seeme idandamiseks peaksime esmalt
„...loobuma oma kuivusest
ning surema oma suletusele
ja sisemisele üksindusele.“.
Fanny de Sivers on oma
mõtisklustes kirjutanud:
„...Minna tuleb kõigepealt
sügavale maa sisse, et siis
sealt tõusta kõrgele päikese

Eestpalved
Kõigeväeline ja Igavene Jumal, aita meil Kristuse kannatust
nõnda pühitseda, et me Sinu juures andeksandmist
leiame.
Püha Jumal, ava meie südamed, et me tunneksime ära
ülestõusnud Issanda, kui ta meie juurde tuleb. Anna meile
valmisolekut ja jõudu, et võiksime alati ja kõikjal olla Tema
ülestõusmise tunnistajateks.

poole ja kanda vilja....“.
Kristlik kuulutus rõhutab, et
surmast võrsudes triumfeerib elu patu, kurjuse,
kannatuse ja kaduvuse jõudude üle. See polnud ju
sugugi Jeesuse soov – surra
või kannatada –, vaid et
tema kaudu teostuks Jumala tahe, et laskutaks „sügavale maa sisse ja siis tõustaks sealt kõrgele päikese
poole...“.
Otsigem oma südame
tagavarast üles Jeesuse an-

tud kaksikkäsk armastada
esmalt Ju-malat kõigega, mis
meis on, ja seejärel ligimest nagu
iseennast /Mt 22:37-38/, ning
kandkem seda head vilja,
mille seeme meis on idanenud, võrsunud ja kasvanud.
Nõnda teemegi oma igapäevases elus teoks Jeesuse poolt jäetud õpetused.
Õie Alt

Hea Taevane Isa, juhata meie mõtteid ja tegusid nii, et
õigus ja õiglus võiksid valitseda meie maal, nii riigi
valitsejate kui iga üksikkodaniku südames ja otsustes.
Issand Jumal, Halastaja Isa, palume jätkuvalt rahu eest nii
siin, meie kodusel Maarjamaal, kui ka meie ümberkaudsetes maades ning Lähis-Idas ja Iisraelis.
Helde Jumal, toome Sinu ette tänu vallavanemale ja valla
kultuurikomisjonile koostöö, rahalise toetuse ning heatahtliku suhtumise eest valla piirkonna koguduste töösse.
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Teeme Käsmu kiriku
soojaks!
Käsmu koguduse juhatus ja nõukogu on seadnud üheks
käesoleva aasta prioriteediks teha kirik soojaks, et
inimestel oleks alates eelolevast sügisest ja talvest
kirikus aastaringi soe ja hea olla. Selleks on plaanis
paigaldada kirikusse õhk-õhk soojuspump. Ettevõtmist
toetab rahaliselt Vihula Vallavalitsus. Ka eraannetused
on väga teretulnud.

Laulatuste suvi
Eelolevaks suveks on Käsmu kirikusse planeeritud juba
kolm laulatust. Kõik, kes soovivad oma abielule ja perele
Jumala õnnistust, andke palun teada oma soovist.

Käsmu kirik 2015. aasta
seinakalendris
Ajalehe „Eesti Kirik“ poolt välja antavas seinakalendris
„Eesti kirikud 2015“ on ka Käsmu kiriku ja Esku kabeli
fotod. Pildid on tehtud enne viimaste aastate suuremaid
remonte.
Urmas Karileet
koguduse diakon

Sakussaare koguduses
Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud!"
Meid on kutsutud kuulutama Head sõnumit meie Päästjast
Jeesusest Kristusest kogu loodule.
1. märtsil külastasid Sakussaare kogudust kaks
misjonäri-evangelisti Inglismaalt, Walesist. Isa ja poeg
David ja Chris Palmer jagasid kohaletulnutele Jumala
Sõna, julgustades inimesi uskuma ja lootust Jumalale
rajama nii headel päevadel kui ka raskuste ja kannatuste
keskel.
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JUMALA TALL
Muistsed juudi olid kunagi
rändrahvas, karjakasvatajad. Karjatati peamiselt
lambaid ja kitsi. Need peavad liikuma, et süüa saada.
Ühelt karjamaalt teisele. Nii
rändas ka rahvas kaasa ja nii
oli nende elu tihedalt seotud oma loomadega. Ka
põhilised ohvriloomad olid
lambad.

Vana Seaduse aeg
Keskaegne Jumala Talle reljeef Horvaatias Poreči kirikus
Lammas või ka tall on ohvrina läbimas kogu Vana
Testamenti. Ta on olnud
eluandja loom, sest iisraellased ju elatusid temast,
aga ta on ka olnud ohvriloom – Jumalale tuuakse
ohvriks ikka parim! Aabraham, kui hakkas oma poega
ohverdama, leidis ohverdamiseks sealt lähedalt
hoopis noore lamba. Egiptuse orjusest väljarännu ööl
määriti oma majade uksepiidad talle verega, et surmaingel sealt majast mööda läheks. Veri oli märk.
Hoopis hiljem, juba templiteenistuse aegadel ohverdati muuhulgas lambaid ja
kitsi. Suurel Lepituspäeval,
mil paluti andeks kogu rahva patud, toodi ohvriks kits.
Preester pani oma käed
selle peale ja kits aeti välja
kõrbesse. Sealt tuleb väljend „patuoinas“ – sest
õieti oleks pidanud mahajäetuna surema kogu rahvas

oma pattude pärast. Aga
nüüd pani preester need
patud sümboolselt ühe
süütu looma peale, et see
„patud välja viiks“. Ja rahvas
võiks elada. Mõni on arutlenud, et isegi juba esimeste inimeste – Aadama ja
Eeva – pattulangemise järel
toodi süütu loom ohvriks.
Loeme ju Piiblist, et Jumal
ise riietas esimesed patustajad nahkrõivastesse. Keegi pidi järelikult juba siis
oma naha loovutama, kui
Aadam ja Eeva Eedenist
välja aeti. See seletus toob
meelde karmi tõsiasja, et
me oleme inimestena kõik
Jumala aust ilma, kuid ka
rõõmustava tõsiasja, et Jumal juba algusest peale
hoolitses inimese eest, kattes nad ohvrilooma nahaga.
Jumal ei löönud juba siis
inimesele käega kui lootusetult raiskuläinud juhtumile, vaid hoolitses nende

eest ja kuulutas ette tõelise
Jumala Talle ilmumist.

Uue Seaduse aeg
Jumala Tallest räägib evangeeliumides kõigepealt
Ristija Johannes. „Ennäe,
tõeline Jumala Tall, kes
kannab ära maailma patu!“
hüüab ta, osutades Jeesusele. Uues Seaduses pole
ohvritalleks ei keegi muu kui
Jumala Poeg Jeesus. Ta
andis armulaual iidsele
paasa-söömaajale uue tähenduse: nüüdsest on tema
ise see, kelle ihu ja veri
antakse „teie eest“. Kes
annab oma elu „maailma
elu eest“ nagu kirjutab
Johannes. Paulus kirjutab
Jeesusest kui „meie Paasatallest“ rõhutades, et pole
suuremat ohvrit. Nüüdsest
pole enam ühelgi muul
ohvril mõtet, sest pole suuremat ohvrit kui see, mis

toodi Kolgatal. Isegi ülempreester Kaifas teenib tõelise preestrina, tuues Jeesus
ohvriks ja öeldes: „On
parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu
rahvas hukkub!“ Heebrea
kirja autor kirjutab Jeesuse
ohvrist: „Jeesus, et enese
vere läbi pühitseda rahvast,
on kannatanud väljaspool
väravaid.“ Hukkamispaik
Kolgata asus linnast väljas;
seal on Jeesus kannatanud
mahajäetuna ja süütuna
tõelise patuoina kombel.
„Mu Jumal, mu Jumal, miks
Sa mind oled maha jätnud!“
Ja Johannese Ilmutuses
istub Ülendatud Tall juba
võitjana troonil. Tema, kes
ta on käinud inimese eest
inimese tee lõpuni. Nii lõpuni, kui veel käia saab –
surma sisse ja surmast läbi
ning tõusis üles surnuist. Et
inimesed võiksid käia uues
elus.
Jumala Tall, kes kannab
ära kogu maailma patu, on
oma ohvri lõpule viinud.
„See on lõpetatud!“ Võit
patu ja igavese surma üle on
saavutatud ja elu valitsema
tõstetud. Seesama mees
Naatsaretist on samal ajal
ka Jumala ohvritall, kes tegi
seda, mida mitte keegi,
mitte ükski inimene poleks
suutnud ja kunagi ei suudaks.
Meelis- Lauri Erikson

ÜLESTÕUSMISPÜHADE JUMALATEENISTUSED
ILUMÄE KIRIKUS
Pühapäeval, 29. märtsil kell13.00
Palmipuudepüha jumalateenistus
Reedel, 3. aprillil kell 13.00
SUURE REEDE ristikäik
Pühapäeval, 5.aprillil kell 13.00
I ülestõusmispüha jumalateenistus
armulauaga
Sakussaare koguduse rahvas vanempastori David Palmeriga, kes
ka jutlustas sellel pühapäevasel jumalateenistusel.
Meie abi tuleb Issanda käest, kes on teinud taeva ja
maa!
Õnnistussoovidega EMK Sakussaare koguduse
pastor Hans Lahi

Nelipüha eelõhtul Vihula Valla
koguduste ühine jumalateenistus
Ilumäe kirikus

EMK Sakussaare
koguduses
Pühapäeval, 5. aprillil
kel14.00
1.Ülestõusmispüha
jumalateenistus

KÄSMU KIRIKUS
Suure Nädala jumalateenistused
Reedel, 3.aprillil kell 14.00
Suure Reede jumalateenistus
Pühapäeval, 5.aprillil kell 14.00
1. Ülestõusmispüha jumalateenistus
armulauaga, esineb koguduse koor

JUMALATEENISTUSED
Ilumäe kirikus
Aprillis ja mais igal esimesel ja kolmandal pühapäeval
kell 13.00 armulauaga jumalateenistused

Käsmu kirikus
Aprillis ja mais igal teisel ja neljandal pühapäeval kell
14.00 armulauaga jumalateenistused

Laupäeval, 23.mail kell 16.00
Kaetud on armulaud. Järgneb ühine söögiosadus
Leerimajas

„Teeme ära“ talgud
1. mail Käsmu kalmistul. Tere tulemast osalema!
2. mail algusega kell 10.00 Ilumäe kalmistul
Korrastame kalmistu ümbrust ja teed allikale.

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/

KOGUDUSTE KONTAKTID
EELK Käsmu kogudus
Reg. kood 80210148
Laane tee 4, Käsmu küla
Vihula vald
45601 Lääne- Virumaa
Hooldajaõpetaja Tauno Toompuu
Tel 5290651; 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

Koguduse lehe koostasid: Õie Alt, Meelis-Lauri Erikson, Külli Erikson, Hans Lahi, Urmas Karileet ja Avo Seidelberg

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

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

Kogudused tänavad Vihula vallavalitsust toetuse eest.

