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kihelkonna ajalugu ulatab ühe aja sisse,
kellest wähe teateid kiriklikuis asjades dn ülestähendatud. Arwata on. et Jisaaku kihelkond

10. aastasaja algul ja 17. aastasaja lõpul wist Liiwimaa päralt olnud ja selle järel Jõhwi kihelkonnaga
ühendatud.
1650. aastast andwad kiriku raamatud
Jisaaku kihelkonnast selged teated.
Nimetatud aastast
on Jisaakus omad õpetajad olnud, kes aga wahel ka
Jõhwis ja Pühajõel pidiwad jumalateenistust pidama.
Aastal 1653 olla selle üle nõuu peetud, ka Tudulinn
Jisaaku õpetaja hoolekandmise alla anda; see ettewõtmine ei ole aga mõnesuguste põhjuste pärast korda
läinud.
Neist õpetajatest, kes sel ajal Jisaakus ametis
olnud, on Matthias Henrici Koriander 15 aasta
ametipidamise järel 1688. aastal Jisaakus ärasurnud;
teised õpetajad on teiste kirikute peale ametisse kut
sutud.
Wiimane neist, Reinhold von Holtz, kes 1741.
aastal Jisaaku õpetajaks tuli, kutsuti Mai kuul 1744
Rakwere kiriku peale ameti.
Sel ajal on Jisaakus
ka omad köstrid olnud, kelledest kirikuraamatutes järg
mised nimetatud saamad: 1738 köster Hans; 1743
köster Kristel; 1744 köster Höck.
Et Jisaakus õpetajad wähese palga pärast elada
ei wõinud, sai aastal 1744 Jisaaku Jõhwi abikiri
kuks ja jäi seks kuni 1867. Sel ajal käis Jõhwi

õpetaja ükskord kuus Jisaakus jumalateenistust pida
mas. Wahe ajal oliwad mitmed katsed, Jisaaku kogu
dust Jõhwist lahutada ja Tudulinna kabeli kogudusega
üheks isekihelkonnaks teha, luhta läinud, sest et kiriku
mõisa hoonete ehitamine ja õpetaja ülespidamine uuele
kihelkonnale liig raske näitas olewat. Aastal 1847
palus selleaegne Jisaaku mõisa omanik Georg voll
Brevern, Eestimaa rüütlikogu nimetatud ettewõtmise
kordasaamiseks abi anda. Rüütlikogu lubas 3000 rub.
kiriku mõisa hoonete ehitamiseks, nii pea, kui õpetaja
palga asi kindla põhja peal seista.
Sellega algas
nüüd üks uus ajajooks Jisaaku kogudusele, üks uus
lootus nimetatud ettewõtmisele. Mitmed nõuupidamised (kirikukonwendid) saiwad selle asja kordasaamise
pärast peetud, kuni näimaks 7. Oktobril 1864 uue
koguduse piirid ära määratud saiwad.
Jisaaku kogu
duse külge arwati järgmised mõisad ja wallad: Jisaaku,
Pootsiku, Terewere, üks jägu Ahakwere, Kurtna ja
Pagari wallast, Imatu, Dubniku karjamõisaga ja Mets
küla Tudulinna kabeli kogudus: Tudulinna, Oonurme,
Ranna-Pungerja Lemmaku külaga ja Kaukse, kes enne
Jaakobi koguduse kulles oli, lubas ka Jisaaku kogudu
sega ühendada.
1866. aastal hakati kirikumõisa ehi
tama ja 1868 kõrwalised hooned.
Aastal i867
Oktobri kuu 29. päewal sai uueste rajatud kihelkon
nas Rudolph von Hippius Jisaaku kiriku peale õnnis
tatud. Õnnistamist toimetasiwad: kindral superintendent Schulz Tallinnast, praus Meyer Jõhwist ja õpe
taja Vogr Lüganusest.
Millal esimene Jisaaku kirik on ehitatud, ei ole
selgeste teada.
Kirik, kelle sees 1846. aastast saadik
jumalateenistust peeti, oli puust ehitatud.
Et see kirik
wanaks ja rahwakogule weikseks oli jäänud, wõttis ko-

gudus nõuuks, uut kirikut, ja nimelt kiwist ehitada,
kelle tööga 1845 algati ja 1846, Augusti kuu 18.
sisse õnnistati. Aastal 1893, küünla kuu 6. juhtus
Jisaaku kogudusele see suur õnnetus, et kirik ära põles.
Peastetud sairvad aga altari pilt, kroonlühtred, altaritekid ja oreli rvited. Kiriku kell, mis 222 aastat
kogudust Jumala kotta oli kutsunud, mis rõõmu- ja
leinaajal oma healt annud, sulas tornis ära. Kiriku
eestseisus saatis uye kiriku ehitamise pärast palwekirja
ülema walitsusele, kes luba andis uut ja suurendatud
kirikut ehitada. Ligidalt ja kaugelt, tutwade ja rvõeraste käest tuliwad armuanded ehituse tarwis kokku
et seda tööd mõis algada ja nii kaugele ajada, et
nüüd jumalateenistust sees rvöib pidada.
Lõpeks nimetan meel need õpetajad, kes Jisaaku
kihelkondas ametis on olnud:
Clemens Koldberg ehk Colderus
Matthias Henrici Koriander
Abraham Hiwenius
Joh. Georg Borge ehk Borg
Otto Reinhold von Holtz
Aastast
õpetajat.

1744—1867 ei olnud

1650—1651.
1673—1688.
1689—1704
1738—1740.
1741—1744.
Jisaakus

oma

Rudorph von Hippius 1867, Oktobri kuu 29.
kuni 1886 küünla kuu 12.
Albert Jntelmann, 21 Sept. 1886—
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