EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
AUGUST 2012

Meie oleme Haapsalus harjunud, et augusti alguses on Valge daami päevad ja seejärel tuleb augusti
bluus ning tähistame taasiseseisvuspäeva. Sellel korral kogudus teeb reisi, mis on saanud nii
populaarseks, et buss on rahvast täis.
Eelmise kuu lõpus oli pühapäeva teema tõde ja eksitus. Soome ja eesti jumalateenistuste
käsiraamatus öeldakse selle päeva kohta nõnda, et kristlasel tuleb elus võidelda, et eraldada tõde
valest ja õige väärast. See on hästi öeldud.
Me näeme, kuuleme ja vaatame ja peame teadma, mis on see vundament, millele meie maja
ehitame. Kui see on ehitatud kaljule, siis see kestab. See on töö ja toimetamine aruka mehe kombel.
Erinevaid valesid saame kuulda ühiskonnas ja maailmas. Nii ongi tähtis, et me teame tõde, mis teeb
vabaks. Sellel kuul saame jälle tänada Taevaisa selle eest, et Tema on kinkinud Eestile taas
iseseisvuse. Rahvas saab elada vabalt. Inimene saab ise otsida, kuidas siin maailmas elada, aga koos
Kristusega on elu palju kergem. Nendel koguduseliikmetel, kes osalevad koguduse reisil, on hea
võimalus vaadata, kuidas elab rahvas Eestimaa teises servas. Reisil saab paljutki näha, kuulda ja
tunnetada!
See on tavaliselt kooliõpilaste viimane puhkusekuu ja nad hakkavad mõtlema uue kooliaasta peale.
Koguduses jälle mõtleme, mis ootab ees sügisel ning tuleval talveajal. Tulevad uued valimised nii
juhatusse kui ka nõukogusse. On jälle aeg otsida ja leida häid kandidaate, kes koos Taeva Isaga
kogudust ehitavad. See on suur eestpalve teema kogudusele.
See kuu on üldiselt viimane suvekuu ja siis hakkab uus aeg – sügis. Sellel kuul on veel linnas
tulemas suve-üritusi , millest on hea osa võtta.
Kes veel puhkusel on - võtke vabalt - nii jaksab jälle pika sügise ning talveaja rõõmsalt tööd teha.
Iga inimene vajab puhkust ja rahu – ka vaikust, mida võib kasutada palves Kristusega.
Kari Tynkkynen
õpetaja
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA AUGUSTIS
NB! Juuli ja augusti kuus on kantselei puhkuste tõttu avatud E ja R kell 9-13.
NB! Alates 13. augustist diakoonia annetusmüük avatud E ja R kell 9.30-13.00.
R, 3. augustil kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
L, 4. augustil kell 18 kirikukontsert (Jaani kirik). Laulab koguduse lasteansambel Sirje Kaasiku
juhatusel, Katrin Kaasik (viiul), Lia Salumäe (orel). Sissepääs: vaba annetus.
L, 4. augustil kell 24 kesköine kirikukontsert (toomkirik). Esinevad Sirje Kaasik (laul), Katarina
Ufholz (iiri flööt) ja Lia Salumäe (orel). Sissepääs: vaba annetus.
P, 5. augustil kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Ustavus Jumala andide
kasutamisel. Teenivad õpetajad Tiit Salumäe ja Katharina Ufholz.
R, 10. augustil kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
P, 12. augustil kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Soosinguajad.
Teenivad õpetajad Kari Tynkkynen ja Katharina Ufholz.
R, 17. augustil kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
P, 19. augustil kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Enese läbikatsumine.
Teenib õpetaja Kristel Engman (toomkirik).
E, 20. augustil, taasiseseisvumispühal, on kantselei ja annetusmüük suletud.
R, 24. augustil kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
P, 26. augustil kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jeesus – meie aitaja.
Teenib õpetaja Kari Tynkkynen.
R, 31. augustil kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik)

VEEL INFOT
Jumalateenistus armulauaga on igal pühapäeval kl 11 toomkirikus. Hommikupalvused toimuvad
igal reedel kl 9 Jaani kirikus. Olete oodatud!
Lastekirik. Alustame uut hooaega pühapäeval 9. septembril kell 11 toomkirikus. Lastekiriku
kogunemised on jätkuvalt iga kuu teisel pühapäeval. 14. oktoobril on lõikustänupüha ning
lastekiriku tund on toomkiriku käärkambris. Talvisel ajal on lastekiriku tunnid Jaanimajas: 11.
novembril kl 11, 9. detsembril kell 11 ja uuel aastal jätkame taas 13. jaanuaril. Lastekiriku
juhendajad on Riina Teller, Sigrid Veske, Maria Strauss ja Lydia Kalda. Kõik lapsed on südamest
teretulnud! Teave tel 53 477633 – Lydia või haapsalu@eelk.ee
Septembris alustab laulu- ja mänguring. Soovijatel palume ühendust võtta Lia Salumäega, 53
039835. Kui oled juba noodilugemise selgeks saanud ja soovid õppida orelit, siis võta ühendust Lia
Salumäega.
Leerikursus. Sügisene leerikursus algab pühapäeval 23. septembril kl 11 jumalateenistusega
toomkirikus ja esimene kogunemine on pärast teenistus toomkiriku käärkambris. Leeri tuleku
soovist palume teada anda koguduse õpetajale tiit.salumae@eelk.ee
Leerikoolis tutvutakse Piibli, kiriku õpetuse ja ajalooga ja koguduse eluga, aga ka maailma
usunditega. Leeri kaudu leiad endale uusi sõpru. Leerikursus lõpeb leeripüha ehk
konfirmatsiooniga, mille läbi leerikooli lõpetanu saab koguduse täisõiguslikuks liikmeks. Leeritatu
võib tulla armulauale, saada ristivanemaks, lasta abielu laulatada ja kandideerida koguduse
juhtorganitesse. Leerikooli tundidesse võivad vabakuulajatena tulla kõik huvilised. Tundide teemad
teatame Johannese Sõnumites.
Muusikasõpradele
Laupäeval 4. augustil on kaks kontserti. Kell 18 laulab koguduse lasteansambel Sirje Kaasiku
juhatusel kontserdi kava, millega esinetakse Rendsbugis „Kooride öö“ raames. Lasteansambel koos
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saatjatega on külas sõpruskoguduses Rendsburgis 22.-26. augustini. Päeva lõpetab kesköine
kontsert toomkirikus. Esinevad: Sirje Kaasik (laul), Katarina Ufholz (iiri flööt) ja Lia Salumäe
(orel).
Koguduse ekskursioon 19. ja 20. augustil Peipsi äärde - külastame ka vanausuliste asumala ja
mitmeid luterlikke kogudusi (Türi, Põltsamaa, Mustvee, Kodavere, Torma). Väljasõit 19. augustil
kell 8 lossiplatsilt. Täpsem info kantseleist Kooli 6, või tel 473 7166, 52 80635, e-post
haapsalu@eelk.ee
Toomkirik ja muuseum. Konvendihoone, toomkirik, muuseum, vahitorn, laboratoorium,
keskaegne klassituba on kuni augusti lõpuni avatud iga päev kl 10-18 ja septembris kl 10-16. Vaata
lisa www.haapsalulinnus.ee
Näitus „Haapsalu läbi kunstnike silmade“ Toomkirikus 01.06. – 31.08.2012
Kunstnikud: Valve Fihlman, Ahto Laadoga, Aide Leit-Lepmets, Kai Jeeberg, Ants Roos, Hillar
Tatar, Ülo Telgmaa.
Kutse Taizé noortekohtumisele Helsingis. 28.- 30. september 2012 toimub Helsingis Põhjamaade
Taizé noortekohtumine, millest võtavad osa ka Taizé vennad. Kohtumisele on oodata tuhandeid
noori Põhjamaadest, Baltikumist ja Venemaalt. See on võimalus veeta üks nädalavahetus koos Taizé
vendade ja teistest rahvustest noortega. Kui soovid lugeda täpsemalt Taizé kohta, siis saad seda teha
aadressil: www.taize.fr Helsingi ürituse kava on aadressil. Haapsalust sõitjatel palun teatada
osalemisest koguduse kantseleis või tsalumae@yahoo.com
http://www.taize.fr/en_article13613.html
Kiriklikud talitused palume kokku leppida koguduse õpetajaga.
Diakoonia annetusmüügi avame taas 13.augustil.
Koguduse kantselei, Kooli 6, avatud puhkuste tõttu juulis ja augustis E ja R kl 9-13. Tel 473 7166,
52 8063, e-post haapsalu@eelk.ee Kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida
eelnevalt kokku (tel. 52 80635).
Koguduse igakuine infokiri Johannese Sõnumid saadetakse soovijaile e-postiga. Kui soovid, et ka
Sinu e-post lisatakse kirjasaajate hulka, palun anna oma soovist teada haapsalu@eelk.ee
Seinalehena on „Johannese Sõnumid” infostendil toomkirikus, Jaanimajas ja kantseleis.
Eesti kiriku elust saab lugeda http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/

LAURI LUIGE SÕNAVÕTT KRISTUSPÄEVAL
Head inimesed
Tänasel Kristuspäeval soovin, et tuleksime välja oma igapäevarutiinist ning mõtleksime ühele väga
olulisele väärtusele, mis on meie kõigi jaoks vabalt tasuta kasutada, kuid mida siiski pole kahjuks
kunagi liialt- see on AEG.
Tänane maailm on rutakas. Tihti jookseme me kiiresti, kohati aga kahjuks vales suunas. Kuid mis
kasu on sellisel juhul kiirustamisest?
Võtke aega. Aega olemaks rohkem Jumala, iseendi, oma pere ja lähedastega. Aega hinnata tehtut ja
nautida. Aega seada uusi sihte. Elus endi ja teiste jaoks kohal olla, see on kõige tähtsam. Kunagi
tagasi vaadates kaalub teadmine, et oleme oma elu elanud täielikus kohalolus ning koos oma
lähedastega, üles kõik kullakoormad.
Kiires jooksurüseluses kipume unustama endid ning tähele panemata neid, kes jalge alla trambitud.
Võtkem aega neid inimesi märgata ning taas jalule aidata.
Elu pole 100 meetri jooks ega ka maraton. Elu on kui tervisekõnd. Siin ei võida see, kes vuhisedes
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läbi oma imelise lapsepõlve ja kooliea, romantiliste noorusaastate ning küpse täiskasvanupõli
tormab, olles pidevalt ajapuuduses ning kiirustades järgmisesse kohta. Võidab see, kes on elanud
iga päeva nautides ning täielikult kohal olles.
Meie Õnnistegija, kelle nimel oleme täna kokku tulnud, kasutas aega nii suuri hulki juhtides ja
õpetades, kui ka jõudu varudes uuteks väljakutseteks. Jeesus kutsus ka oma kaaslasi kasutama aega
enda jaoks, öeldes neile: «Tulge omaette üksildasse paika ja puhake pisut!», sest tulijaid ja minejaid
oli palju !
Usaldades Kristuse eeskuju, kogeme, et Temast lähtub hoidmine ja õnnistus kogu perele, riigile ja
rahvale. Head inimesed, VÕTKEM AEGA! Tänane Kristuspäev on selleks parim algus. Õnnistatud
Kristuspäeva ja igat päeva koos Kristusega!
Lauri Luik
Riigikogu liige
Kristuspäeval 28.07.2012 Tallinna Lilleküla staadionil.

OTT MARTENI INTERVJUU
Head Johannese Sõnumite lugejad! Alates tänasest võite mõnda aega lugeda lehe noorima
kaastöölise, 6-aastase Ott Marteni mõtisklusi ja tähelepanekuid elust. Esmalt saagem aga selle
nutika ja vahva poisiga tuttavaks.
Ott Marten, räägi meile palun endast. Mis poiss Sa oled?
Raske küsimus. Olen 6-aastane. Elan Tallinnas. Mul on väike vend Luukas.
Mida Sulle meeldib teha?
Käia poest uusi legosid ostmas ja neid kokku panna. Õues meeldib olla. Sõpradega mängida.
Haapsalus mamma (loe: vanaema) juures meeldib ka väga. Lasteaias väga ei meeldi.
Millised inimesed Sulle meeldivad?
Kõik inimesed meeldivad. Eriti meeldivad lõbusad inimesed.
Sa käid tihti kirikus nii kontsertidel kui ka lastele mõeldud üritustel. Mis kirikus on
teistmoodi kui mujal?
Kirikus on orel. Ja kirikus ei tohi joosta. Osades kirikutes on ilus, kuid mitte kõikides kirikutes.
Haapsalu kirikus on ilus. Ükskord sai üles kuplite peale ronida ja see meeldis mulle väga.
Oled Haapsalu koguduse infolehe kõige noorem abiline. Millised on Sinu soovid
lehelugejatele?
Soovin igasuguseid häid asju. Ilusat suve soovin ka.
Aitäh, Ott Marten Sinu elu esimese intervjuu eest ja võimaluse eest Sinu toredaid mõtteid
koguduse lehes avaldada. Ühtlasi ütleme Sulle toimetuse nimel „Tere tulemast!“

OTT MARTENI TARKUSETERA
Pärast Ameerika autode paraadsõitu Haapsalus: “See oli tore, et nad seal sõitsid, kuid tossutamine ei
olnud küll hea mõte. Ega Haapsalu pole mingi maakoht, Haapsalu on linn. Tead, Statoilis on märk
üleval, et ei tohi tossutada. Me peaksime ka sellise ostma ja Haapsallu viima, siis nad järgmine kord
teavad".

LÜHIDALT
Haapsalu XIX Vanamuusikafestival 11.-15. juulini tõi kokku hulgaliselt muusikuid ja kuulajaid nii
Toomkirikusse kui ka Jaani kirikusse. Festival oli raamitud Bachi ja Händeliga. Neljapäeval
musitseeris Jaani kirikus imelisel pillil, lüüra-gambal, Makus Kuikka. Ettekandel oli tundeküllane
muusika Shakespear´i ajastu lõpult. Rõõm on, et Jaani kirik on taas kujunemas armastatud
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kontserdipaigaks. Festival pakkus erilise võimaluse kuulata legendaarset Rootsi dirigendi Eric
Ericsoni loodud kammerkoori, mis on püsinud üle poole sajandi maailma muusikaelu absoluutses
kõrgliigas, ning galantset ja üllatusterohket rokokoomuusikat Põhjalast. Laupäev sai kuulda
„keskaja viimast vaatust“, kus ansambli Pentagole viis kuulajad hiliskeskaja meistrite kristalse
polüfoonia müstilisse maailma. Festival lõppes pühapäeval barokkmuusikapeoga, kus Eesti
tippsolistide ja Tallinna Barokkorkestri esituses kuulsime Händeli aariaid ja orelikontserte. Jääme
ootama nüüd XX Haapsalu Vanamuusika Festivali.
********
15. juuli külastas Haapsalut parun Volker von Buxhoeveden koos mitmete pereliikmetega.
Käisime koos Haapsalu Vanal kalmistul Buxhoevedenide hauaplatsil ja süütasime mälestus küünla.
Parun osalus koos pereliikmetega Haapsalu XIX vanamuusika Festivali lõppkontserdil.

SÜNNIPÄEVAD AUGUSTIS
1. august
2. august

3. august
4. august
5. august
6. august
7. august
8. august

Adele Tee
Anne Julge
Valve Raudsepp
Kauri Maide
Liisa Rootare
Eike Parts
Norman Eesmäe
Ott Vallik
Anne Kalberg-Sägi
Eha Toomsar
Mari-Liis Mürk
Helen Heli
Salme Kalju
Anneli Kruusel
Rudolf Kõiv
Lilia Sepp
Tiiu Mihelson

80

30

20

60
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9. august
10. august

11. august
12. august
14. august
15. august

16. august

17. august
18. august
19. august
21. august

22. august
23. august
24. august

25. august
26. august

27. august
28. august

29. august
31. august

Alma Päär
Kauri Kliss
Margi Martin
Tiina Juurik
Rael Ojasoo
Katarina Reiljan
Vaike-Lisette Soostar
Matti Talbonen
Elfride Meister
Linda Kurova
Priidik Mentaal
Mari Lehtonen
Sirje Lämmergas
Ene Talbonen
Mati Ojasild
Hendrik Lõhmus
Leida-Elisabet Nigor
Laine Viilma
Mihkel Kõre
Aita Kaur
Asta Pärli
Grete-Liis Viina
Moona Ojasoo
Virve Liidemann
Kasso Kaasik
Lea Salumäe
Katharina Ufholz
Oliver Tammsalu
Kairi Kliss
Koidula Laidre
Loviise Vare
Deliise Vare
Oliivia Sepp
Sarah-Sofia Brock
Marie Uibo
Andres Huul
Marianne Hein-Nordström
Maarja Vahtras
Marie Keldrima
Laura-Liisa Leit
Leini Vahtras
Rebecca Rankla

85

91
90

89
86

30
86

89

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE!
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AUGUSTI JUHTSALM JA PALVE
Olgu Issand, meie Jumal, meiega, nõnda nagu ta on olnud meie vanematega;
tema ärgu jätku meid maha ja ärgu loobugu meist.
(1.Kuningate 8:57)
Ole meiega päeval, ole meiega ööl,
ole meiega valges ja pimedas,
meie magamaheitmisel ja ülestõusmisel
meie kõnes, käimistes ja palves,
Sina, Issand, meie Jumal.

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS
Koguduse kantselei on avatud augusti kuu lõpuni E ja R kell 9-13.
Telefon
473 7166, 473 7167, 528 0635.
E-post
haapsalu@eelk.ee
Aadress
Kooli 6, 90501 Haapsalu
Pangakonto
SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.
Registrikood
80210533

TOIMETUS
Tiit Salumäe
Kristel Engman
Lydia Kalda
Lia Salumäe
Lehte Ilves
Ingrid Laasi
Karin Teder
Maria Strauss
Teno Ilves

E-post: tsalumae@yahoo.com 4737 166, 4737 167, 4737 017, 5280 635.
E-post: kengman@hotmail.com; 5289 527.
E-post: haapsalu@eelk.ee; lydia.kalda@hotmail.com; 53477633.
E-post: lia.salumae@gmail.com; 53039 835.
E-post: lehte@le.ee
E-post: ingridlaasi@hot.ee
E-post: karin.teder@mail.ee
E-post: mariastrauss@gmx.de
E-post: teno.ilves@mail.ee

Koguduse häälekandja Johannese Sõnumid ilmub septembrist 2008 kord kuus. Ootame lugejate
kaastöid, küsimusi ja soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda soovitakse. Seinaleht
asub Haapsalu toomkirikus peaukse kõrval, koguduse kantseleis ja Jaanimajas. E-postiga saadame
lehe neile, kelle aadress on meil teada. Ootame teie kõigi abi, et Johannese Sõnumid jõuaksid
võimalikult paljude huvilisteni. Selleks palume anda teada e-posti aadress koguduse kantseleisse.
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