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Käsmu Sakussaare Vainupea

Teelistele on uksed avatud

Tänades külva ja tänades lõika

Juuni-, juuli- ja augustikuus olid Ilumäe kiriku uksed
palveränduritele ning ajaloo- ja kultuurihuvilistele iga
päev kella 10-18-ni avatud. Selle eest hoolitsesid
koguduse ustavad töötegijad Anne Sambla ja Aine
Kullamägi. Töötades kalmistul jagas kalmistuvaht Anne
Sambla huvilistele teavet ka kabeli ja kalmistu kohta.
Mitmed ekskursioonijuhid märkisid tunnustavalt, et
Ilumäe kalmistu on alati heas korras.
Sel suvel saime trükkida külastajatele jagamiseks
kauni ja inforohke eesti- ja inglisekeelse voldiku. Voldiku
tõlkisid inglise keelde Johannes Vergi ja Maris Sõrmus.
Fotode ja kujunduse autor on koguduse hea kaastööline
Avo Seidelberg. Voldiku väljaandmist rahastati Pühakodade programmi reservfondist.
Tänavune kontserdisuvi oli huvitav ja mitmekesine.
Interpreedid kiitsid Ilumäe kabeli suurepärast akustikat,
mis lõi musitseerimiseks suurepärase õhustiku.
Suur aitäh korraldajatele Raho Langsepale, Külli
Eriksonile ja Erik Jõksile, tänu kellele esinejad Ilumäele
jõudsid. Südamlik tänu esinejatele: Ansambel Russki
Lad Peterburist, koloratuursopran Pirjo Honkanen
Soomest, noor fantastiline kitarrist Priit Peterson ning
vanamuusika ansambel Fa Schola – Raho ja Lilian
Langsepp - Tartust, oreli-ja harmoonumivirtuoos Janis
Pelše Riiast, laulja Lea Gabral Tallinnast, Erik Jõks
Tallinnast ja Ilumäe ning Kadrina koguduste organist
Külli Erikson.
Festivali “Roheline orel” raames toimunud harmooniumikontsert Ilumäel oli seadavõrd huvitav ja põnev, et
on kerkinud üles idee korraldada järgmisel suvel ehk
harmoonumifestival.
Erik Jõks tõi Ilumäele tema juhendatud Pühalaulu
kooli lauljad koos Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaadi
töötajatega ning andis ka eraldi kontserdi. Eestikeelne,
gregooriuse laulul põhinev Pühalaul on sügavalt
hingekeeli puudutav, ülestõstev palvete laulmise viis.
Ühte osa kontsertidest toetas Eesti Kultuurkapital,
osa muusikuid esines tasuta, kontsedikülajastajate
lahked annetused on suureks toeks ja abiks kabeliremont-restaureerimistööde jätkamiseks.

Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks,
teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. (2 Kor 9:10)

Õie Alt, Ilumäe koguduse juhatuse esimees

Retriit Ilumäel
Selle aasta kolmel suvekuul on Ilumäe kirikus ja koguduse majas toimunud kolm retriiti. Mis on retriit? Lühidalt saab öelda, et tegu on süvenemisega, vaikuse ja
palvega. Me võtame meelega (ja hea meelega) ühekski
päevaks aja maha. Retriit tähendab inglise keeles taandumist ja siin me tõesti taandume. Jõu kogumiseks astume korraks argielust välja, et otsida tavalisest intensiivsemalt Jumala ligiolu. Vahenditeks vaikimine, vaikus ja
palve.
Ühepäevane retriit on liigendatud päevapalvustega
hommikul, lõunal ja õhtul ning söögikordadega; vahepealse aja sisustame vaikimisega. Võib palvetada ja
mediteerida kirikus, võib ringi jalutada. Loodus kogu
oma võimsuses toetab süvenemist tublisti. Elame ühe
päeva üsna kloostrielu moodi. Oma suhtlusvahendid
lülitame selleks ajaks välja ja korraldame oma asjad nii,
et poleks vaja muretseda ei töö ega perekonna pärast.
Ilumäe kirik, koguduse maja ja nende ümbrus sobib
selliseks ettevõtmiseks väga hästi. Kõik inimesed, kes
neil kolmel retriidil seni osalenud, on lõppedes tundnud
end elusamalt, „laetuna”. Retriit on omamoodi sisemine
palverännak, kus tuleb olla valmis ka seiklusteks. Keegi
pole retriidist välja tulnud päris sama inimesena, aga
tunne on hea, tunne on elusam, midagi on toimunud.
Kui tahame olla Õpetaja väärilised õpilased, siis
saame Kristusest ka selles osas eeskuju võtta. Ka Jeesus
taandus kõige oma paariaastase väga intensiivse töö
juures mõnikord üksinda palvetama. Ega tänapäeva
retriitki pole muud kui jälle avastatud vana asi. Vanal ajal
ja eriti idakirikus on selline tegevus erinevate nimetuste
all ammust tuntud. Ka tänapäeval korraldatakse mitmel
pool retriite, rekollektsioone, vaikimise laagreid.
Meil on plaanis veelgi selliseid süvenemisi korraldada ja seoses Ilumäe kiriku ning koguduse majaga asja
edasi arendada. Aja jooksul võiks välja kujuneda retriidikodu, kus saaks ka ööbida, sest tegelikult on üks päev
retriidiks liiga vähe. Palume, et Taevaisa õnnistaks seda
plaani, sest tundub, et tänapäeva kiires ja rahutus
maailmas leidub üha rohkem inimesi, kes hindavad ja
vajavad vaikust, palvet, süvenemist ning Jumala ligiolu
kinnitust.
Meelis-Lauri Erikson, Ilumäe koguduse õpetaja
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Kartulitalgud Vatku külas
Olenevalt ilmadest räägime
suviti rohkem või vähem
oodatavast saagist. Päikest
ja vihma ei sa me muuta ja
me oleme rahulikud ja
rõõmsad, kui kliima lubab
loota head saaki. Kui see nii
ei ole, tunneme meeleolu
langust, aga ega me midagi
omast jõust teha ei saa.
Keerulistel oludel on
siiski üks hea külg, mis meie
mõtlemist tervistab – see
on võimalus tunda paremini
oma inimlikku asendit ja
selle piire. Tihti tunneme
suuremat tänulikkust Jumala vastu siis, kui saame
kasina saagi kätte. Kiriku
palveraamatutes on Lõikustänupühaks tänupalved
mitte üksnes kasina saagi,
vaid ka ikalduse puhkudeks.
Kerge on küsida: mille eest

sellisel juhul tänada? Aga
kõigepealt selle eest, et
kasin saak aitab taastada
realiteeditunnet Jumala
ees, sunnib selgemini märkama oma piire ja võimalusi
ning asetab kaduva inimese
kõiksuse-ülese Jumala ees
täpsemini oma õigele kohale.
Mulle näib tänavune
aasta olevat keskmiselt hea,
tänuliku meelega mõeldes
saab seda koguni päris
heaks pidada. Kui aga meelt
täidavad pigem mõtted sellest, et saadud saagi tasuvaks müümiseks tuleb Venemaa asemel uued tarbijad leida, tunnistab see
tegelikult igapäevase leiva
ülejäägist. Järelkult peame
olema veel enam tänulikumad, kuna arutleme mitte

homse leiva, vaid lõikuse
ülejäägi saatuse üle.
Hoopis harva oskame
me siduda külvi ja lõikust
ühte tervikusse tänulikkuse
meelsusest kantuna. Usuteaduse Instituudi kauaaegne professor Evald Saag
väljendas aastakümneid
tagasi meelde jäänud mõtte, et kes kirudes külvab,
see ka kirudes lõikab. Külvates on õige tänada juba
selle eest, et on olemas
põld, seemnevili ja oskused
maad harida. Kõik need on
Jumala annid. Nagu Juhan
Liivi luuletuses, kus vanake,
hallijuuksene, seemne kukutas. Tehes seda harda
meelega ja vaga südamega
ning paludes õnne pojale ja
pojapojale. Sellel maal!
Tänumeeles külvaja on

suuteline ka kesist saaki
tänumeeles lõikama. Sellise
meelsusega inimesed pärivad maa. Siin ilmneb see,
mida tänapäeval vahel nimetame sidususeks, see on
sidusus Jumalaga, mis kinnitab sidusust looduga,
kaasinimestega ning üksteisele järgnevate põlvkondadega. Oleme siis Jumala ees
tänulikud selle aasta saagi
üle ning jagame seda rõõmu
kõikide oma kaaslastega.
Nii saame kõik rikkamaks.
Õnnistatud Lõikus-tänupüha!
Randar Tasmuth
EELK Usuteaduse
Instituudi õppejõud

Eestpalved
Helde Jumal, halastaja Isa, me täname Sind, et sa oled
meie selle aasta tööd õnnistanud. Me palume Sind:
anna, et me terve oma eluga kannaksime vilja, mida Sina
meilt ootad.

Issand Jumal, Halastaja Isa, me palume rahu pärast kogu
maailmas. Anna palun südametarkust ja halastavat meelt
kõigile juhtidele, kelle kätes on paljude rahvaste
saatused.

Hea Taevane Isa, toome Sinu ette Eestimaa pered: hoia
ja kaitse neid kõige kurja eest. Las olla armastus, rahu,
üksmeel ja vastastikkune andeksandmine kõigi
pereliikmete vahel.

Kõigeväeline Jumal, kinnita ja hoia meid oma elavas
sõnas ja aita meid, et me seda õigesti mõistaksime ning
kindlas usus sellest sõnade ja armastustegudega
tunnistaksime Sinu kiituseks ja auks.

Tagasi vaadates …
3. augustil toimus Sakussaare koguduses vabaõhukontsert
“Sõnum muusikas”, kus külaliseks oli kantrimuusika

Kantrimuusika ansambel ”Robirohi”

ansambel ”Robirohi”. Kuulasime nende omaloomingut
ning laule teistelt rahvastelt ja saime ka ise ühiselt kaasa
laulda.
Kauni kontsertelamusega tähistasime ühtlasi Sakussaare koguduse 17-ndat aastapäeva. Kõige keskmes oli
tänu Jumalale möödunud aastate ja tuleviku lootuse eest.
Rõõmu tõi meie vallavanem Annes Naan, kes oma
südamlikus tervituses meenutas lapsepõlveaastaid Sakussaare külas ning innustas kogukonda jätkuvalt ühte
hoidma ja koos tegutsema.
Täname kõiki armsaid inimesi nii kodu- kui naaberküladest, kes oma kohalviibimisega meid julgustasid ja
toetasid. Taaskohtumiseni järgmistel kordadel.
Hans Lahi, EMK Sakussaare pastor
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Käsmu koguduses
Käsmu koguduse diakon
sooritas pro venia concionandi eksami
2. septembril sooritas diakon Urmas Karileet EELK
konsistooriumis pro venia concionandi eksami, millega ta
tunnistati õpetajaameti kandidaadiks ja Usuteaduse
Instituudi pastoraalseminari üliõpilaseks. Pastoraalseminari läbimine on eelduseks preestriordinatsiooniks
ja kirikuõpetaja ametiks. Õpe pastoraalseminaris kestab
ühe aasta. Õpetajaameti kandidaadi praktikakoguduseks on Rakvere kogudus ja praktika juhendajaks õpetaja Tauno Toompuu.
Käsmu kirikule teostati välisfassaadi remont
Septembrikuus oli Käsmu kiriku ümber tavapärasest
rohkem tegevust. Kogudus oli heade annetajate toel
saanud tellida kiriku välisfassaadi remonditööd. Käsmu
kiriku välisvoodrilauad on vähemalt 90 aastat vanad.
Remondi käigus eemaldati kiriku fassaadilt vana lahtine
värv, proteesiti alumised palgid, vahetati veelaud, kaeti
see plekiga ning remonditi vundament. Välisfassaadi
remondi tegid Grüps OÜ töömehed. Remont sai teoks
tänu koguduse omavahenditele ja annetustele, mida
kogusime kogu aasta. Välisremondi heaks annetasid
Viru Folgi ajal isegi Käsmu kiriku ees parkinud autode
omanikud. Suurimateks annetajateks olid Heiti ja Reet
Hääl ning Mati Heinsar. Vihula vald eraldas Käsmu
kogudusele 2000 eurot, millest pool oli mõeldud kiriku
välisfassaadi remondi toetuseks ja pool kalmistu
kuivanud puude mahavõtmiseks. Suur tänu kõikidele
annetajatele! Oktoobrikuus on plaanis remontida kiriku
välisuks.
Käsmu Merekooli asutamise 130. aastapäeva
tänu- ja mälestuspalvus
13. septembril tähistati Käsmu kirikus tänu- ja mälestuspalvusega Käsmu Merekooli asutamise 130. aastapäeva. Diakon Urmas Karileet juhtis oma kõnes
tähelepanu Käsmu kiriku ja Merekooli seostele läbi
inimeste, kes olid neist mõlemaga seotud. Näiteks oli
Käsmu kiriku kauaaegne köster Toomas Eintrei ka
Käsmu Merekooli asutajate hulgas, tegutses koolikomitees kirjatoimetajana ja töötas Merekoolis ka
abiõpetajana. Käsmu viimane köster-jutlustaja Ferdinand Altenbrun oli merekooli haridusega ligisõidukapten ja kaugsõidutüürimees. Pärast palvust tehti hr
Eerik Kaarendi juhtimisel ringkäik Käsmu kalmistule, kus
tutvustati umbes 60 sinna maetud kapteni ja tüürimehe
elulugusid. Pärast ringkäiku oli kirikus hr Eerik Kaarendi
ettekanne Käsmu Merekooli asutamisest ja ajaloost.
Palvusel osales ligi 60 inimest.
Lõikustänupühal 12.oktoobril tähistab Käsmu
kogudus oma 69. aastapäeva
Pühapäeval, 12.10. kell 14 toimub Käsmu kirikus
lõikustänupüha tänujumalateenistus. Pühitseme kiriku
välisremonditööd, mis on koguduse selle aasta suurimaks lõikuseks. On ka leeripüha. Tähistame koguduse
69. aastapäeva. Teenib koguduse hooldaja-õpetaja
Tauno Toompuu, kes on jõudnud tagasi ligi 1000
kilomeetri pikkuselt palverännakult Hispaaniast Santiago de Compostelast. Palverännaku pühendas ta oma
kodukiriku toetuseks. Kaetud on kohvilaud. Tere tulemast!
Käsmu kogudus sai Lääne-Virumaa 2014. aasta
„Kauni kodu“ tänukirja
Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit korraldas koostöös
Maavalitsusega 12. septembril Rakvere Linnuses tänuürituse kõigile Lääne-Viru „Kauni kodu 2014“ konkursis
osalenutele. Sündmusel osales ka siseminister Hanno
Pevkur. Teiste hulgas oli presidendi auhinna saajaks esitatud Maarika ja Valdek Kilgile kuuluv Koljaku külas asuv
Punapõllu kinnistu. Seda looduse ja inimese imelise
koosluse eest. Eriauhinna saanud ühiskondlike hoonete
ja rajatiste seas oli ka Käsmu kogudus, kelle aastate
pikkune tegevus Käsmu kiriku kui muinsuskaitseobjekti
heakorrastamise eest märgiti ära tänukirjaga. Tänukirja,
lilled ja kingituse võtsid vastu koguduse juhatuse liige
Heino Laanemets ja koguduse nõukogu liige Maisi
Laanemets. Heino ja Maisi Laanemets kandsid ka
põhiraskuse Käsmu kiriku lahtihoidmisel suvise teeliste
kiriku projekti jaoks. Kohal viibinud Vihula vallavanem hr
Naan kinkis valla poolt kirikule sinimustvalge vimpli.
Kirik on kogukonna ühine teine kodu. Suur rõõm, et on
nii palju ini-mesi, kes tahavad seda oma teist kodu
kaunimaks teha ja kaunina hoida. Ilusast Käsmu kirikust
on saanud ka armastatud laulatuspaik. Möödunud suvel
oli Käsmu kirikus kokku 10 laulatust, sealhulgas viis paari
Käsmu koguduse liikmete hulgast. See on koguduse
ajaloo rekordarv!
Urmas Karileet, Koguduse diakon
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MIS ON KIRIK
Suvel on paljude kirikute
uksed avatud, kõik huvilised on lahkesti oodatud
neisse sisse astuma ja osa
saama nii kirikus olevatest
kunstiväärtustest kui ka seal
toimuvatest sündmustest.
Kui rändaja ilma eelnevate teadmisteta kirikuse
satub, võib ta tunda kohmetust ja ebamugavust,
sest ei pruugi teada, millised on sealsed reeglid.
Eesti keeles kasutatakse
sõna kirik kolmes tähenduses. Kirik on hoone, kristlik organisatsioon ehk konfessioon ja kõiki kristlasi
ühendav üleilmne osaduskond.
Kuigi maailmas on palju
erinevaid kristlikke kirikuid,
tekib neid üha juurdegi.
Kõigi nende ühiseks tunnusjooneks on usk Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse, kes oma ristisurma ja
ülestõusmise läbi on maailma lunastanud.
Tänapäeval oleme võinud kogeda, kuidas kiriku
2000-aastase ajaloo jooksul eri suundadesse lahknenud kristlaste teed hakkavad taas üksteisele lähenema. Eestis on selle protsessi heaks näitajaks Eesti
Kirikute Nõukogu, mis on
kirikute ja koguduste liitude
sõltumatu ja vabatahtlik
ühendus. EKN ühendab
kümmet Eesti kirikut ja
koguduste liitu.
Paljude Eestimaa kirikute esmase ehituse aeg kandub 12.-13. sajandisse,
neid on ajaloo jooksul vastavalt vajadustele suuremaks ja ümber ehitatud.
Oluline on see, et kirik on
ehitatud jumalateenistuste
pidamiseks, siin on igal
esemel praktiline ja sümboolne tähendus.
Sõltuvalt ehitusaja ajaloolisest taustast ja konfessioonist on kirikutes mõningaid erinevusi. Kirikuhoone
keskseim ja tähtsaim ese on
altar, millelt jagatakse armulauda. Altar asub tavaliselt kiriku idaseinas, sest
Päike kui valgus tõuseb
idast. Jeesus ütleb: „Mina
olen maailma valgus,“
(/Jh8:12/ Altari kohal asub
altarimaal (Ilumäel – „Kristus Ketsemani aias“, Käsmus – „Kristus ristil“, Eskus
– „Laske lapsukesed minu
juurde tulla“), mõnikord
paiknevad altaril ka Kristuse

Esku kabel
Neitsi Maarja ja pühakute
skulptuurid.
Altarilaual on tähtsal
kohal krutsifiks - s. o. rist
Kristuse ristilöödud kujuga,
küünlad ja Piibel ning lilled.
Mõnel pool (Ilumäe kirikus) on altari kohal näha
kolmnurga sisse paigutatud
silma, mis tähistab Kolmainu Jumala ligiolekut, kõiketeadmist ja kõikenägemist. Sambad altaripildi
kõrval on vankumatuse,
kandva jõu ja väe sümbolid.
Altarit ümbritseb alatripiire, millele põlvitades
võtavad kirikulised vastu
armulauda ja vaimuliku õnnistusi. Põlvitades altari ees
ka palvetatakse ja tänatakse Jumalat tema armu eest.
Ilumäe kirikus on see piire
h e t ke l r e m o n d i j a o k s
eemaldatud, kuid kogudus
plaanib piirde restaureerimist ja taaspaigaldamist
2014. aasta lõpuks. Kõik
lahked annetused selle
ettevõtmise toetuseks on
oodatud!
Jutluse pidamiseks on
kirikus kantsel, tavaliselt
asub see altarist vasakul
pool. Kantsli kohal asub
rääst või varikatus, mis mis
on sinna pandud eelkõige
akustilistel eesmärkidel. Sama eesmärki teenib kantsli
kõrgendatud asend. Samas
on see ka viide Jeesuse
mäejutlusele, mille pidamisel istus Jeesus üleval kõrgel
mäel ja rääkis sealt rahvale.
Tavalisel pühapäeval on
tekstiilkatted kirikus rohelist värvi. Sümbolina tähistab roheline lootust, elu,
kasv, Jumala tarkust ja ligimesearmastust. Roheline
on jumalalaste värv, kes
haljendavad nagu õlipuu
Jumala kojas /Ps 52:10/.

Toeta "Hooandjas" Ilumäe kabeli altaripiirde
restaureerimist ja taaspaigaldamist: www.hooandja.ee

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/

Õie Alt
Ilumäe koguduse juhatuse
esimees

JUMALATEENISTUSED
Ilumäe kirikus
Oktoobris ja novembris igal esimesel ja kolmandal
pühapäeval kell 13.00 armulauaga jumalateenistused
Käsmu kirikus
Oktoobris ja novembris igal teisel ja neljandal
pühapäeval kell 14.00 armulauaga jumalateenistused

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: Randar Tasmuth, Urmas Karileet, Hans Lahi, Külli Erikson ja Meelis-Lauri Erikson,

Õie Alt ja Avo Seidelberg

Peale tähtsaima, pühapäevase jumalateenistuse
ja muude kiriklike talituste
toimuvad kirikus ka erinevad palvused (palveõhtu
Taizé lauludega, oikumeeniline laulu- ja palveõhtu,
hommiku-, kesk-päevaning õhtupalvus jm), kontserdid ja ka loengud.
Jumalateenistus järgib
antud kiriku jumalateenistuse korda, mis oma ülesehituselt võib olla erinev.
EELK kirikutes on see Kiriku
laulu- ja palveraamatu
lõpus või eraldi vihikuna.
Luterlikus kirikus seistakse tavaliselt palve ja
Jumalasõna lugemise ning
armulaua jagamise ajal püsti ning laulude ajal istutakse. Kui jumalateenistuse
kord on tavalisest erinev,
annab koguduse õpetaja
märku istumiseks või püsti
tõusmiseks.
Kui tervis ei luba enam
pikalt püsti seista, siis võib
rahulikult istuda, seda ka
armulaua seadmise ajal. Issand ütleb: „Inimene näeb,
mis on silma ees, aga Issand
näeb, mis on südames“
/1 Sm 16:7/
Jumalateenistusel seisab vaimulik näoga altari
poole ja seljaga koguduse
poole siis, kui ta pöördub
palvetades Jumala poole.
Kui kiriku uks on avatud,
siis tähendab see, et igaüks
võib sellest uksest sisse

astuda. Selleks ei pea olema selle koguduse liige,
julgelt saab vaadata, mida
seal tehakse ja räägitakse.
Jumalateenistuse ajal kirikusse astudes ei ole sobiv
mööda kirikut jalutada ega
valjusti rääkida. Kirikust on
sel juhul sobiv lahkuda laulu
ajal, et kogudust mitte häirida. Ka mobiiltelefon tuleks
välja lülitada ning pildistamiseks võiks luba küsida
koguduse esindajalt.
Kirikus ei kanna mehed
mütsi. Vanast ajast on teada
tava, et keegi ei tohtinud
viibida kuninga juuresolekul
kübara või mütsiga. Nii teeme ka meie austusest taevase kuninga vastu.
Kirikus on korjanduskarp või palveküünalde
lauake annetuste kogumiseks. Kogudusel on palju
väljaminekuid, et hoida
pühakoda korras. Riikliku
toetust saavad kogudused
läbi Pühakodade programmi vaid hoonete remondiks-restaureerimiseks. Kui
on võimalik, siis toetage
oma annetusega kogudust.
„Igaüks andku nii, nagu ta
süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest
Jumal armastab rõõmsat
andjat.“ /2Kr 9:7/.
Kirikukontserte korraldatakse nii piletitega kui ka
korjandustega, millest saadud raha jääb tavaliselt
kogudusele oma töö korraldamiseks. Sellistel puhkudel esinevad interpreedid
vabatahtlikus korras tasuta
või on sõlmitud lepingud
erinevate rahastajatega.
Igal kirikul on oma põnev ajalugu, huvitavad ja
hinnalised kunstiväärtused
ning lood kirikut teeninud
vaimulikest ja teistest töötegijatest.
Seetõttu tasub kirikusse
tulles varuda aega, et nii
kirikuhoone kui ka ajaloo- ja
kunstiväärtused saaksid
oma lugu jutustada ja külastajatele hingerahu tuua.
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