EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
AUGUST 2015
Ligimesearmastuse jagamiseks ei ole me kunagi liiga vaesed
Ehkki suvi ei ole olnud temperatuurilt kõigile meeltmööda, on kogu suve kestnud kuum arutelu
pagulaste teemal. See on Eestile tänavust aastat ilmestav küsimus, millel on mõju kõikideks
järgnevateks aastateks.
Küllap on kõigile, kes teema käsitlust on jälginud, teada valitsuse seisukoht ja ka paljude
arvamusliidrite vaated küsimuses, mida on vaagitud väga mitmest vaatenurgast. Laialdane arutelu
on pakkunud igaühele võimaluse kujundada oma seisukoht. Ka luterlik kirik on oma arvamust
väljendanud ning olnud aruteludes ja edasise tegevuse kujundamisel aktiivne. Ühtlasi on kirik
hinnanud ja hindamas oma võimalusi abistada pagulasestaatuse saanud peresid. Kirikul saab
protsessis olla ennekõike riigi poliitikat toetav roll: kui omavalitsused otsustavad pagulasi vastu
võtta, siis saaks kirik abiks olla kristlastest pagulaste ühiskonda sulandumisel, kaasates kristlasi
koguduste tegevustesse, pakkudes võimalust luua isiklikke kontakte , vajadusel ja võimalusel anda
ka ainelist abi.
Usun, et sel suvel on ka paljudel kokkusaamistel kerkinud üles pagulastega seonduv. Ka ise olen
olnud mitu korda osaline sellises arutelus. Ikka on olnud seltskonnas neid, kes pagulaste
vastuvõtmist kõigiti toetavad, ja neid, kes on resoluutselt vastu. Neis aruteludes on avaldatud
arvamust, et kuni Eesti majandus ei ole piisavalt heal järjel, meie sotsiaalsüsteem korrastatud ja
lahendus leitud vaesuses elavate laste, perede ja eakate elujärje parandamiseks, ei tuleks
pagulastekujul lisakohustusi võtta. Nõnda arvates alahindame aga oma riiki ja tema võimekust ega
arvesta kodanikkonna (meie kõigi) rolliga abi osutamisel. Et riik koosneb ennekõike elanikest, siis
on pagulaste küsimus meie kõigi asi ja pagulased ei vaja abi homme või kunagi tulevikus, vaid täna
ja praegu.
20. augustil tähistame 24. aasta möödumist Eesti taasiseseisvumisest. Selle aja jooksul on riigi
taastamise ja selle majanduse jaluleseadmise kõrval toimunud märkimisväärne areng väga paljudes
valdkondades. Tihtipeale (mh pagulasi puudutavates aruteludes) tundub aga, et meie arusaam
ligimesest on jäänud eelmistesse sajanditesse. Lihtne on rääkida pagulaste teemal ja olla tõrjuv, kui
ise ei ole pagulane olnud. Ent isegi kui seda kogemust endal, perekonnas või suguvõsas ei ole, ei
1

peaks see takistama küsimusele lähenemast avatud ja empaatilise pilguga. Ligimesearmastuse
jagamiseks ei ole me kunagi liiga vaesed või vähekindlustatud.
Ühekülgne on ka arvata, et tulijad tulevad meilt või meie arvelt midagi võtma ja saama. Küllap nad
ka toovad endaga kaasa seda, mida on meile vaja. Olgu siis tegemist riigi majanduse, rahvusliku
mitmekesisuse ja kultuuri või igapäevase mitmetahulisema ja küllap ka rikkalikuma eluga.
Piibli arusaama kohaselt väärib võõras toetust ja lugupidamist. Meile kui kristlastele on see
võimalus ligimesearmastusest lähtuvaks teenimiseks ja selle kaudu ellu viia Kristuse
armastuskäsku. Ka augusti viimase pühapäeva juhtsalm meenutab meile: „Mida te iganes olete
teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.“ (Mt 25:40)
Kristel Engman, EELK vikaarõpetaja

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA AUGUSTIS.
P, 2. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: Ustavus Jumala andide
kasutamisel. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves.
T, 4. august kl 12 perelaagri avamine Ridalas.
K, 5. august perelaager Ridalas.
N, 6. august kl 14 perelaagri lõpetamine Ridalas.
R, 7. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
L, 8. august kl 19 kohtumisõhtu Kärkölä koguduse esindajatega (Toomkirik).
P, 9. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: Soosinguajad. Teenivad
õpetaja Tiit Salumäe ja diakon Küllike Valk.
K, 12. august kell 17 leeritund (Jaanisaal) Teemad: koguduse elu ja kaastöölised.
R, 14. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
14.-16. august – toomkoor on kontsertreisil Soomes. Kontserdid sõpruskogudustes Haagas ja
Loviisas.
P, 16. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: Enese läbikatsumine.
Teenivad õpetaja Kristel Engman ja Teno Ilves. Orelil Ronja Soopan.
19.- 20. august koguduse ekskursioon Saaremaale.
R, 21. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
P, 23. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: Jeesus – meie aitaja.
Teenivad õpetaja emer. Ants Leedjärv, diakon Küllike Valk ja organist Tooni Leedjärv. Kl 18 Eesti
Segakooride Liidu suvekooli kontsert. Suurvormid. (Toomkirik).
R, 28. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 23.30 Öökontsert. Laulab neidudekoor
Canzone. Dirigent Ulrika Grauberg (Toomkirik).
L, 29. august kl 23.30 Öökontsert. Maarjalaulud. Lia ja Lea Salumäe - orel, laul, kitarr. Sirje
Kaasik - laul. (Toomkirik).
P, 30. august kl 11 leeripüha jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: Meie ligimene.
Teenivad piiskop Tiit Salumäe, õpetaja Kristel Engman ja organist Lia Salumäe. Laulab toomkoori
naisansambel.

MIS ON TULEMAS.
Arvamusfestivali kirikute ala Paides (Keskväljak 1) laupäeval, 15. augustil
12.00 – 13.30

Koguduste ja kogukondade roll sõja ning rändega seotud
küsimustes. (Arutelujuht Jaanus Kangur)
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Millised kohustused paneb meile sõda Ukrainas? Kas kogudused saavad olla abiks
kannatanutele? Millised on vaba liikumise valud ja võlud? Kas kirikutel on lahendusi sise ja
välismigratsioonile? Kas Eesti on muulasvaenulik?
14.00 – 15.30

Alternatiivhariduse tulevik. Kristlikud erakoolid haridusmaastikul.
(Arutelujuht Einike Pilli)

Kas kristlikud koolid on oht või võimalus? Mida on kristlikel koolidel anda lisaks
munitsipaalharidusele? Kas hariduslik mitmekesisus on väärtus, mille nimel pingutada? Kas
erakoolide rahastamise võimalused avarduvad? Kristlikud koolid kui kiriku ühtsus.
16.00 – 17.30

Perekonna mõtestamine ja toetamine
(Arutelujuht Riina Solman)

Pere üks olulisemaid väärtusi ning sotsiaalse sidususe ja igasuguse inimelu lähe. Miks ei ole
defineeritud perekonnaseaduses "perekonna" mõistet? Kuidas Eesti riik toetab ja väärtustab
perede loomist ja püsimist? Miks pered lagunevad? Kas saame vähendada perevägivalda? Kas
kaugabielu vaevad on suuremad kui rõõmud?

Kõik on oodatud kaasa mõtlema.

Jaani kirik külastajatele avatud.
Juba kolmandat aastat on suvekuudel Jaani kirik külastajatele avatud vabatahtlike abiga. Augusti
kuus on veel mõned vabad päevad, et saaksid olla Jaani kirikus valves ja võtta vastu külastajaid!
Külastatavus on olnud väga hea ja täname kõiki, kes on aidanud kaasa külaliste vastuvõtul.
Valvegraafikut koordineerib Lia Salumäe (e-post: haapsalu@eelk.ee või telefonil 53039835).
Kiriku tutvustamiseks on infovoldikud eesti, inglise, vene ja soome keeles. Kirik on avatud reedel ja
laupäeval kell 10-14 ning pühapäeval kell 13-16. Hoiame kiriku avatuna augusti lõpuni.

Lastelaager – Tule rändama.
4. – 6. augustini on lastekiriku laager Ridala kogudusemajas.
Laagri teema “Tule rändama!” on seotud tänavuse Maarja-aastaga “Kaheksa sajandit Maarjamaad”,
mis kutsub tutvuma Eestimaa pühapaikadega. Ridala Püha Maarja Magdaleena kirik on selleks
välja valitud. Laagrisse on oodatud piiskop Tiit Salumäe koguduste lapsed koos vanematega.
Informatsiooni jagavad: Küllike Valk (58093633) ja Maria Strauss (53583276)
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Läheme Saaremaale!
19.-20. augustil teeme ekskursiooni Saaremaale. Tutvuma kunagise Saare-Lääne piiskopkonna
meretaguse valdusega. Eriliseks tähiseks on Kuressaare lossi kapiitlisaalis altarireljeef „Maarja
kroonimine.“ See altarireljeef kaunistas 500 aastat tagasi Haapsalu toomkiriku Maarja kabelit
(nüüd tuntud ristimiskabelina).
Kolmapäeval külastame Muhu Katariina kirikut ja Muhus Koguva küla. Ööbime Püha koguduse
laagrikeskuses. Neljapäeval alustame päeva palvusega Püha kirikus, külastame Kuressaare linnust,
käime Kuressaare, Kaarma ja Karja kirikus. Karja pagaripoes saab osta Saare leiba. Vaatame
Orissaare tamme – Euroopa aasta puud 2015. Viimane peatuskoht on Muhus Laasu talu
jaanalinnufarm. Reisijuhiks on juhatuse liige Ülla Paras. Ekskursioonile registreerimine lõppeb 3.
augustil. Veel on viimased vabad kohad.

XXII HAAPSALU VANAMUUSIKAFESTIVAL.
Paljud kuulajad ja ka 17. juuli Sirp kiitsid tänavuse festivali suurepäraseks. Ma ise pole sobiv
hindaja, aga mu ideed ja taotlused teostusid küll, millest mul on muidugi väga hea meel. Festivali
ideeks on algusest peale olnud inimeste kokkujuhatamine ja ebaharilike koosluste moodustamine,
kus muusikud saaksid vahetada kogemusi ja energiat, kus tekkiksid uued ideed ja millega saaks ette
kanda teoseid, mille jaoks traditsioonilised püsikoosseisud pole kohased. Tavaliselt püüan ma kogu
kava ehitada ühe seesuguse suurprojekti ümber ja see plaan toimis sel aastal eriti hästi.
Kui hakati kavandama juubeliaasta Maarjamaa 800 programmi, tegi piiskop Tiit Salumäe
ettepaneku siduda ka tänavune festival selle sündmusega. Pidasin seda ideed suurepäraseks, sest
Jumalaemale pühendatud heliteoseid on ajaloos ju tohutult. Kohe mõtlesin aga ka, et sel juhul tuleb
ära teha üks kõige võimsam ja ahvatlevam suurteos, Claudio Monteverdi Maarja-vesper. Seda
äärmiselt nõudlikku tsüklit on Eestis kuuldud vaid mõnel üksikul korral ja põhjuseks on väga
nõudlikud soolopartiid, eriti tenoritele, ning mõned sama erakordseid võimeid eeldavad
instrumentaalpartiid selles partituuris. Näiteks nõuab selle teose ettekanne vähemalt kahte maailma
tipptasemel tsingimängijat (tsink on ammu kasutuselt kadunud puutrompet). Ka on selle teose
ettevalmistusprotsess nii keeruline, et ma polnud seda varem söandanud ette võtta. See oli mulle ja
kõigile teistele muusikuile suurepärane ja väga erutav väljakutse!
Nii olidki peaaegu kõik tänavuse festivalikava kontserdid mingil moel Maarja-vespri
ettevalmistamisega seotud. Kammerkooriga Voces Musicales saime kokku lepitud pikema
prooviperioodi, mille teiseks saavutuseks oli ka avakontsert Mozarti vähetuntud
kirikumuusikateostest, noor eesti ansambel Floridante tõi lõppkontserdile suurepärase eesti/hollandi
soprani Maria Valdmaa, samuti viiuldaja ja teorbimängija. Kindla plaaniga olid valitud ka külalised:
minu meelest maailma parimale madrigaliansamblile La Compagnia del Madrigale, keda ma olin
püüdnud juba aastaid Haapsallu tuua, sobis seekord pakutud kontserdiaeg ja nad tõid kõigepealt
festivali ideega suurepäraselt sobiva kava „Taevalik ja maine armastus“ ning mul oli võimalik
kasutada ka nende kahte tenorit Giuseppe Malettot ja Raffaele Giordanit. Haapsalus juba varem
tuntud noorte virtuooside ansamblist Daimonion tulid lõppkontserdile tippklassi viiuldaja Anaïs
Chen ja tsingimängija Andrea Inghisciano. Kõik need külalised sobitusid suurepäraselt meie
muusikutega ja eriti hea meel on mul, et nii paljud eesti muusikud said selle teose ettevalmistamise
ja esitamise hindamatu kogemuse.
Haapsalus on alati tohutu rõõm muusikat teha ja ka kõik külalised, isegi kui nad on algul reisist
väsinud ja vahel pahurad, sulavad siin kiiresti üles. Ja alati kiidavad nad meie publikut. Mu
festivalil käivad ju tihti muusikud, kes on pidevalt maailma parimatel lavadel ja kõige nooblimatel
festivalidel ning kui nad siis nagu ühest suust kinnitavad, et nii tähelepanelikult ja süvenenult
kuulavat ja nii sooja publikut kohtavad nad haruharva, siis tuleb neid uskuda!
Ootame teid siis jälle aasta pärast, 13.–17. juulil 2016!
Toomas Siitan - Haapsalu Vanamuusikafestivali kunstiline juht
Loe ka: http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c5-muusika/vaid-heade-kontsertide-festival/
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TAGASIVAADE JUULI SÜNDMUSTELE.
Tõuse. Mu laul, taevasse ilul ja aul!
Need on read Kiituselaulust ja nii kõlasid 4. juulil Tartus enam kui 3000 koorilaulja hääled.
2.-5. juulil oli Tartus EELK kirikupäev „Maarjamaa – isa maa“, mille tipphetk oli laulupidu, millest
võtsid osa ka meie koguduse koorid ja naiskoor Kaasike.
Kui tänavu on suvi olnud ilma poolest heitlik, siis Tartus oleks küll olnud ülekohtune ilma üle
nuriseda. Küllaga päikesepaistet saadab meid juba varahommikul Haapsalust teele asudes ja nii jääb
see ka kahel järgmisel päeval.
Kohale saabunud ja majutunud, suundume kooriliigiti proovidesse. Laule on õpitud sügisest saadik
ja lihvitud regionaalsetes eelproovides. Nüüd saavad kõik komponendid kokku, kui lisanduvad
orkestrisaade ja solistide partiid ning kõike hoiab koos dirigent.
Repertuaar on mitmekesine. On vanu tuntud koraale uues kuues või rahvaviiside seades („Oh anna
tuhat keelt Sa mulle”, „Au kiitus olgu igavest”, „Kiituselaul”). On laule eesti koorimuusika
korüfeedelt nagu Juhan Aavik ja Roman Toi. On lihtsa helikeelega, kuid suure sõnumiga „Üksteist
peab hoidma” ja „Õnnistussõnad”. On majesteetlik „Issand on Siionis suur”. Ja muidugi kaks
omamoodi „kroonijuveeli“ – „Ave Maria” ja „Taivaheminek”. Mõlemad keerulisemad keeleliselt
(ega siis Lõuna-Eesti murretki Läänemaa tasandikel ülearu palju kuule), ja esimene ka pisut
harjumatu harmoonia poolest. Aga harjutatud on ja kõik sujub nagu lepse reega. Au ja kiitus
muidugi lauljatele, kes on ühendkooride repertuaari kõrval omandanud ka oma kooriliigi kava.
Õhtu saabudes on meeldivad kohustused täidetud ja saab suunduda üritustele. On Tartu
kirikukellade kuulamise retk, pidulik avajumalateenistus Peetri kirikus, kontserdid kirikutes. Võib
ka lihtsalt jalutada ja nautida Emajõe Ateenat ilusal suveõhtul.
Laupäev algab kogu laulupeokava läbimängimisega. Ikka selleks, et kõik kulgeks ootuspäraselt.
Kella kolmeks kogunetakse Toomemäele, et suunduda sealt rongkäigus lauluväljakule. Taevas
esineb kohati kiudpilvi ja see on isegi hea, sest igi-eestlaslikult mõeldes pole ju ka väga palju
päikest korraga hea. Laulupeokontsert on võimas. Üks emotsionaalsemaid hetki on, kui laul
„Üksteist peab hoidma” läheb kordamisele ja seda dirigeerivad koos Anna Humal ning loo autor
Kadri Hunt.
Südamlikult mõjub peapiiskop Urmas Viilma ettepanek publikule ja lauljatele-pillimeestele, et
võiks tänada üksteist, öeldes: “Aitüma!“ Sama sõnaga tänatakse ka Loojat, kes meid kogu peo aja
on hoidnud. Küllap võtab igaüks sellelt peolt kaasa oma muljed, mõtted ja tunded. Küllap me teame
sisimas, et üksteist peab hoidma. Iga päev. Nii lihtne see ongi.
Tiia Laar

Tartus kohtusid Eesti ja Soome sõpruskoguduste esindajad.
Vaimuliku laulupeo ja kirikupäeva raames toimus 4. juulil Tartu Pauluse kirikus Eesti ja Soome
sõpruskoguduste esindajate järjekordne kokkusaamine, millel osales ligikaudu 120 inimest Eesti ja
5

Soome sõpruskogudustest. Päeva esimeses pooles käsitleti Maarjamaa 800 teema-aastaga
seonduvat ning teises pooles arutleti koguduste koostöö hetkeolukorra ja arenguperspektiivide üle.
Ettekannetele järgnes vilgas arutelu.
Koguduste esindajad Eestist ja Soomest kinnitasid üle, et huvi suhete edendamise vastu on jätkuv
ning praeguste tegevuste ja plaanide kohta toodi arvukaid näiteid. Leiti, et võimalusi koostööks
koguduste ja koguduste liikmete vahel on piiramatult (muusikatöö, laste- ja noortetöö, leeritöö,
talgupäevad, ühised ekskursioonid, palverännakud, laagrid, koolitused, rahvuskaaslaste usuline
teenimine Eestis ja Soomes jne). Toonitati, et suhted algavad inimestest ja isiklikest kontaktidest
ning ka tuginevad ennekõike neil. Oluline on neid suhteid väärtustada. Mitmel juhul rõhutati
koguduse liikmete otsekontaktide olulisust ja regulaarsust (vastastikused visiidid, üksteise
tegemistega kursis olek, ühised projektid jne). Leiti, et ehkki koguduste ja kirikute majanduslik
olukord on tähtis ja see võib suhtlust mingil määral mõjutada, pole sõprussuhete kontekstis siiski
peamine, vaid olulisim on tahe ja soov koostööd arendada. Sõpruspäeval osalenud kuulsid ka
näiteid koguduste koostööst, mis on laienenud kohalike omavalituste ja teiste partnerinstitutsioonide
koostööle.
Nii nagu kõik on pidevas muutumises, on seda ka sõprussuhted - ka need vajavad aeg-ajalt
ülevaatamist, korrastamist, hetkeseisu ja realiteetide hindamist ning nendega arvestamist
(struktuurireformid kirikutes, koguduse vaimulike ja aktiivsete liikmete vahetused jms). Kahtlemata
pakkus sõpruskoguduste päev selleks hea võimaluse, andes samal ajal ka inspiratsiooni ja innustust
suhete edendamiseks tulevikus.
Haapsalu kogudusel on Soomes kolm sõpruskogudust: Haaga, Loviisa ja rootsikeelne Korsnäsi
kogudus. Suhted nende kogudustega on olnud regulaarsed. Augustis külastavad õpetaja Tiit
Salumäe ja Toomkoor Loviisat ning kontsert antakse ka Haaga koguduses.
Kristel Engman
Kaks suurepärast koorikontserti Toomkirikus.
8.-13. juulil esinesid Haapsalu toomkirikus segakoorid Aspirata Vocalis Taanist ja Chicago Chorale
Ameerikast.
Taani koor andis nelja päeva jooksul veel kolm kontserti Tallinnas ja ühe Paldiski ning teise Rapla
kirikus. Kontsert algas ja lõppes Cyrillus Kreegi lauluga „Mu süda ärka üles”, mida esitati nii taani
kui ka eesti keeles.
Kavas olid esindatud kõigi põhjamaade heliloojad, meistrid kaugematest ja lähematest aegadest
nagu Purcell, Mozart, Rahmaninov ja loomulikult meie oma Arvo Pärt.
Eraldi plokk oli Taani koorimuusikast. Laulude pealkirjad – „Imekaunis väike maa”, „Siin on rahu
ja siin on vaikus”, „Valge öö”, „Kauni päikese maa” – kõnelevad armastusest ja hoolimisest oma
kodu vastu. Neid kuulates kangastusid Anderseni muinasjuttude looduskirjeldused. Laulude vahel
sai nautida orelimuusikat koori kontsertmeistri esituses.
Ameerika kooril on käsil Baltimaade tuur, millega tähistatakse koori 15. sünnipäeva. On tore, et
suurte linnade kõrval sai heatasemelist muusikat nautida meie kodukirikus.
Koori repertuaar on vanamuusikast nüüdisaegsete heliloojateni. 2012. aastal pälvis koor Grammy
auhinna. Haapsalus kõlas väga erinevate autorite looming. Esindatud olid vanamuusika suured
nimed Schütz, Purcell ja Bach. Taas kõlas meie korüfee Arvo Pärt. Ei puudunud põhjamaade autorid
ja Ameerika koorimuusika. Huvitavalt oli lahendatud Bachi koraali „Komm süsser Tod” esitus: osa
teosest dirigeeris häälerühmiti neli dirigenti koorilauljate endi seast.
Olid ilusad ja meeldejäävaid emotsioone tekitanud kontserdid!
Tiia Laar
Olavipäev Vormsis.
Tänavused Olavipäevad Vormsil keskendusidki kirikule ja selle taasõnnistamise 25. aastapäevale.
Kolme päeva sisse mahtus kontserte, teenistusi ja meenutusi, kuid nii nagu 25 aastat tagasi oli
6

tänavugi Olavipäevade tipphetk pidulik eesti-, rootsi- ja soomekeelne jumalateenistus, kus lisaks
EELK peapiiskopile Urmas Viilmale teenisid piiskop Tiit Salumäe, Vantaa Rekola koguduse praost
emer Jukka Yrjölä, Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson, EELK Stockholmi
koguduse õpetaja Tiit Pädam, Vormsi koguduse diakon Ants Rajando ja Lääne praostkonna
vikaardiakon Meelis Malk.
Esmaspäeva õhtul andis kirikus traditsioonilise kontserdi pianist Sven Kullerkupp ja eile
vanamuusikaansambel Rondellus.
Traditsiooniline oli ka Olavipäeva eelõhtul öömissa kirikus, mille järel kirikulised suundusid
küünaldega surnuaiale, et mälestada neid, kes meie hulgast lahkunud. Enne öömissa algust näidati
kiriku seinale arhiivikaadreid kiriku renoveerimisest.
Teisipäeva pärastlõunal meenutati seltsimajas peetud seminaril kiriku taastamise eellugu ja 25 aasta
taguseid sündmusi, mil paljud vormsirootslased esimest korda pärast ligi poolt sajandit kodusaarele
tagasi said tulla.
Endised vormsirootslased ja nende järeltulijad olid kodusaarel ka nüüd Olavipäevade ajal ja
pakkusid eile Sviby talumuuseumis traditsioonilise kokkusaamise koos supisöömisega.
Vormsi nimipühaku Olavi nimepäev on Vormsil sama hästi kui rahvuspüha — sel päeval heisatakse
saarel lipud ja ametiasutustes on vaba päev.
Kaire Reiljan
Lääne Elu

DIAKOONIAHAIGLA KUTSUB.
Diakooniahaigla on väike, kolme statsionaarse osakonnaga kristlik haigla, mis asub Tallinnas
Nõmmel. Ootame oma töötajatelt ausust, avatust, empaatiavõimet, meeskonnatöö-oskusi ja soovi
ennast erialaselt arendada. Omalt poolt pakume võimalust töötada koduses, kristlikus haiglas ja
teenida Kristuse armastuskäsku täites nii Jumalat kui ligimest.
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Ootame oma perre järgmisi uusi inimesi:
hospiitsosakonna õde – lisaks eelpool nimetatud isikuomadustele on vajalik med.õe diplom ning
tervisehoiutöötajate registris olemine. Töö sisuks on raskelt haigete ning surijate vaevuste
leevendamine, patsientide ning nende lähedaste toetamine. Töö on vahetustega.
õendusabiosakonna õde – lisaks eelpool nimetatud isikuomadustele on vajalik med.õe diplom ning
tervisehoiutöötajate registris olemine. Töö sisuks on valdavalt eakate patsientide elukvaliteedi
hoidmine, nende allesjäänud oskuste toetamine, vaevuste leevendamine, suhtlemine nii patsientide
kui ka lähedastega. Töö on vahetustega.
õendusabiosakonna hooldaja – töö sisuks on patsientide elukvaliteedi hoidmine, nende allesjäänud
oskuste toetamine, vajalike hooldustoimingute teostamine, suhtlemine nii patsientide kui ka
lähedastega. Töö on vahetustega.
sotsiaaltöötaja (osalise koormusega) – lisaks eelpool nimetatud isikuomadustele on vajalik
sotsiaaltöö-alase hariduse olemasolu. Töö sisuks on erinevate sotsiaalvadkonna dokumentide
vormistamine, juhtumikorraldus, patsientide ning lähedastega suhtlemine.
Samuti on oodatud kõik vabatahtlikud abilised, sh muusikud, kes võiks kaasa teenida iganädalastel
palvustel.
Kontakt: Teija Toivari, oendus@diakooniahaigla, tel.6510333

SÜNNIPÄEVAD AUGUSTIS.
1. august
2. august
3. august
4. august

5. august

6. august
7. august

Anne Julge
Liisa Rootare
Eike Parts
Tarmo Engman
Ott Vallik
Anne Kalberg-Sägi
Kaarel Kõuts
Eha Toomsar
Sirje Jätsa
Mari-Liis Mürk
Ralf Loorens
Helen Heli
Anneli Kruusel

76
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8. august
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

Lilia Sepp
Tiiu Mihelson
Alma Päär
Kauri Kliss
Valmer Siil
Margi Martin
Tiina Juurik
Rael Ojasoo
Katarina Reiljan
Vaike-Lisette Soostar
Matti Talbonen
Felicia Mirell Jair
Adele Tee
Priidik Mentaal
Priit Põhjakas
Mari Lehtonen
Sirje Lämmergas
Ene Talbonen
Mati Ojasild
Hendrik Lõhmus
Leida-Elisabet Nigor
Laine Viilma
Mihkel Kõre
Aita Kaur
Asta Pärli
Grete-Liis Viina
Kätlin Kaljusaar
Moona Ojasoo
Virve Liidemann
Egert Hõim
Kasso Kaasik
Lea Salumäe
Katharina Ufholz
Oliver Tammsalu
Kairi Kliss
Loviise Vare
Deliise Vare
Oliivia Sepp
Sarah-Sofia Brock
Lilija Kuusemäe
Marie Uibo
Andres Huul
Marianne Hein-Nordström
Maarja Reinaste
Marie Keldrima
Laura-Liisa Leit
Leini Vahtras
Markus Jätsa
Rebecca Rankla

82

85

15
92
89

10
5

92

5

5

Palju õnne sünnipäevaks ja õnnistust uueks eluaastaks!
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NATUKE NALJA.
Laulatuskõne ja kadunud sõrmus
Varasematel aegadel oli üldine tava, et sõrmused paneb õpetaja laulatusel noorpaarile sõrme. Tuli
järjekordne paar praost Richard Sisaski juurde laulatusele. Käärkambris anti sõrmused praostihärra
kätte, kes need siis talaari taskusse pistis. Mindi siis kirikusse ja talitus sujus nagu kord ja kohus.
Jõudis järg kõneni. Õpetaja mõtles endamisi, et nüüd oleks paras aeg ka sõrmused taskust välja võtta,
et need siis pärast kõnet õnnistada ja noortele sõrme panna. Pistab käe taskusse, tunneb, et seal on
üksainuke sõrmus. "Kas ma siis pistsin teise kogemata teise taskusse?" mõtles õpetaja ja hakkas
taskuid läbi kobama. Kõne jätkus samal ajal.
"Inimene käib ringi kogu elu, otsib ja otsib oma teist poolt," tõdes ta kõnes, kuid kuidagi ei leia
sõrmust.
"Olgu, ma annan siis oma sõrmuse, eks me pärast klaarime," mõtles õpetaja ja hakkas oma sõrmust
sõrmest ära sikutama. Aga ei tule mitte.
"Jaa, ja kui siis lõpuks leiab selle õige, siis jääb tema külge nii kõvasti kinni, et enam lahti ei saa,
kanguta kuidas tahad!"
Aga kaua sa ikka kõnet pead, mõtles õpetaja nüüd. "Olgu, võtan selle ühegi sõrmuse välja, saab mis
saab," tõdes õpetaja endamisi. Võttis siis taskust sõrmuse ja ennäe imet - teine sõrmus oli täpselt teise
sees.
"Vaat` nõnda peate ka teie nüüd üks liha olema," lõpetas õpetaja võidukalt kõne.
Allkas: http://kerikaal.blogspot.com

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE.
Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub! Psalm 37:4
„Pühak on inimene, kes on Jumalale andestanud,“ on öelnud üks moslemi pühamees. Mõte Jumalale
andestamisest võib ehk tunduda arusaamatu. Mida on meil andestada Jumalale? Ent kui oleme
rahulolematud või nuriseme millegi või kellegi vastu oma elus, siis nuriseme samaaegselt ka Jumala
üle. On ju Tema kõigi meie eluolukordade taga ja juhtinud meid kõigesse sellesse, mis meiega juhtub.
Oleme rahulolematud paljude asjade pärast: alates ilmast, oma välimusest ja vanusest kuni tervise,
majandusliku olukorra ja oma lähedaste käitumiseni. Loomulikult ei ole see Jumala tahtmine, et
kurjad inimesed teevad kurje tegusid, mis tabavad ka meid. Me ei pea heaks kiitma kurjust. Ent
Jumal oma äraarvamatu nõu järgi on juhtinud meid nendessegi olukordadesse, kus me selliste
inimestega lähedalt kokku puutume. Kuni me veel nuriseme selle üle, mis meile siin elus osaks
langeb, ei ole me andestanud Jumalale. Mõtleme näiteks, kui pettunud oleme vahel olnud Jumalas,
kui Ta ei ole vastanud meie palvetele nii, nagu meie tahtsime ja ootasime.
Jumalale andestamine tähendab Tema ja Tema tahte täielikku ja tingimusteta aktsepteerimist.
Olukorda, kus meie südames ei teki enam vähimatki rahulolematust selle suhtes, kuidas Jumal meie
elu juhib või mida Ta laseb meile osaks saada. Alles siis võib õigusega öelda, et me tõesti armastame
Jumalat sellisena ja sellena, kes Tema on. Ent isegi armastus võib olla ilma rõõmuta. See on lihtsalt
leppimine Jumala tahtmisega, sest „selle vastu ju ei saa“.
Kindlasti oleme tundnud suurt ja ülevoolavat rõõmu Jumalast, kui Ta täitis meie suurima igatsuse,
mida palves palusime. Ent selline rõõm on alles esimene samm tõelise rõõmuni. Kui suudame rõõmu
tunda ka kannatuste ja katsumuste üle, teades, et see on minu armastatud Jumala tahe minu jaoks, kui
suudame end ka väga rasketes olukordades muretsemata ja kurvastamata rõõmsalt Isa kätte usaldada
— alles siis oleme kogenud tõelist rõõmu. Tõeline rõõm Jumalast on Tema ülim aktsepteerimine,
Tema tahtmise rõõmus omaksvõtt, oma tahte täielik kokkusulatamine Tema tahtega. Olles nii
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lähedane Jumalaga, oskame ka paluda just selliseid palveid ja just sel viisil, et Jumal tõesti saab anda
meile alati, mida meie süda kutsub.
Suur Jumal ja armastuse Issand,
missuguse rikkuse kingid Sa sellele,
kes ei armasta ega igatse midagi peale Sinu!
Sest Sina annad talle iseenda
ja saad armastusest üheks temaga.
Selles ühtsuses leiab hing rõõmu ja armastuse,
mida ta Sinult kõige enam igatseb
ja mis talle kõige suurema õnnistuse toob.
Risti Johannes, 1542-1591
Munk, luuletaja, Kiriku õpetaja
Mõtiskluse kirjutas Karin Teder.

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS
KOGUDUSE KANTSELEI. Kooli tn 6, on avatud augusti kuus kolmapäeval ja reedel kl 9-15.
Kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku (tel. 52 80635).
Kasutatud riiete annetusmüük on avatud 12. ja 19. augustil kell 10 – 13.
Telefon
473 7166, 473 7167, 528 0635.
E-post
haapsalu@eelk.ee
Koduleht
http://www.eelk.ee/haapsalu/
Aadress
Kooli 6, 90501 Haapsalu
Pangakonto
IBAN EE811010602003965006 (SEB);
IBAN EE442200001120274032 (SWEDBANK).
Registrikood
80210533
Koguduse infokiri Johannese Sõnumid saadetakse soovijaile e-postiga. Kui soovid, et ka Sinu epost lisatakse kirjasaajate hulka, palun anna oma soovist teada haapsalu@eelk.ee
Eesti kiriku elust saab lugeda http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/
Toomkirik ja muuseum on avatud iga päev 10 – 18. Vaata www.haapsalulinnus.ee Kontakt:
Marika Peberg, tel 5184664, 4725346. Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt:
http://www.haapsalulinnus.ee
Jaani kirik on avatud reedel ja laupäeval 10-14 ja pühapäeval 13-16.

TOIMETUS
Tiit Salumäe
Kristel Engman
Lydia Kalda
Lia Salumäe
Lehte Ilves
Karin Teder
Maria Strauss
Tiia Laar
Teno Ilves

E-post: tsalumae@yahoo.com 4737 166, 4737 167, 4737 017, 5280 635.
E-post: kengman@hotmail.com; 5289 527.
E-post: lydia.kalda@hotmail.com; 53477 633.
E-post: liasalumae@hot.ee; 53039 835.
E-post: lehte@le.ee
E-post: karinteder@hot.ee
E-post: mariastrauss@gmx.de
E-post: tiia.laar@gmail.com
E-post: teno.ilves@gmail.com

Koguduse häälekandja ilmub septembrist 2008 kord kuus. Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja
soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda soovitakse. Palume teie abi, et Johannese
Sõnumid jõuaksid võimalikult paljude huvilisteni. Teatage soovijate e-posti aadress koguduse
kantseleisse.
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