EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
MÄRTS 2014
Sõna paastukuuks
Jeesus Kristus ütleb: „Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist
armastate.” Johannese 13: 35
Kirjutasin Johannese Sõnumite märtsikuu juhtkirja viimati 2009. aastal. Juhtisin siis tähelepanu sellele,
et paastuaeg on üks osa ülestõusmispühade ringist ja ringi keskpunkt on ülestõusmispüha — kirikuaasta
olulisim tähtpäev. Kristuse ülestõusmisele rajaneb kristlaste usk ja lootus. Ülestõusmine on kristliku
kuulutuse kese.
Teisipäeval, 4. märtsil on vastlapäev, viimane päev enne tuhkapäeva. Vastlapäev lõpetab jõuludega
alanud talvise rõõmuaja ja alustab suurt paastu. Vastlapäeva pühitsetakse eriti pidulikult kreeka- ja
roomakatoliiklikes maades, sest seal järgneb sellele ka tõeline neljakümnepäevane paast. Katoliku aja
mälestusena on eesti vastlakommetes püsinud sealiha, eriti seajalgade söömine. Vastlapäevakombestik
ja vastlatoidud on püsinud paljuski muutumatuna tänu lastele ja noortele. Peale seajalgade, soolaubade
ja hernesupi on vastlapäeva eritoit vastlakuklid.
Tuhkapäevast, mis on kirikukalendri kohaselt palvepäev, ei teata kaugeltki nii palju. Tänaseks ei ole
ilmunud peapiiskopi läkitus palvepäevaks, aga saate seda lugeda Eesti Kirikus ja EELK kodulehel.
Paast ei tähenda mitte ainult teatud söögist loobumist. Õige paastumine tähendab millestki loobumist
millegi või kellegi teise heaks või kasuks. Pühakiri õpetab paastumisest: „Eks see ole murda oma leiba
näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma
ligimesest? Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. --- Kui sa oma
keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa
ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus
on otsekui keskpäev.“ (Js. 58, 6-10)
Kolmapäev, 5 märts on tuhka– ja palvepäev — kogu rahva patukahetsuse ja meeleparandamise päev.
Tuletame meelde Jumala pühi käske — saame nende valgel end läbi katsuda ja endasse süüvida. Mida
oleme teinud valesti? Milles on meie kaasvastutus, et meie ümber on nii palju seda, mida soovime
kritiseerida? Mida peaksime endas muutma?
Tervet kogudust kutsutakse üles järele mõtlema selle üle, et rahva hädade, poliitiliste, sotsiaalsete ja
kõlbeliste ebakohtade sügavamaks juureks on Jumala käskude rikkumine ja põlgamine. Suured hädad
saavad alguse väikestest, keerulised lihtsatest.
Väga kerge on süüdistada teisi inimesi, olusid ja kurjust, mida meie rahvas on pidanud taluma. Võime
teha etteheiteid ka Jumalale: kuidas ta küll võib lasta sellistel asjadel sündida? Mugav on lasta end
sellest kaasa kiskuda ja ühineda arvustajate kooriga. Kergem vastupanu on, et laseme asjadel minna oma
teed. Mugav on pesta end süüst puhtaks ja veeretada vastutus teistele, teha end kõrvalseisjaks.
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Paastukuu mõte on aga selles, et vaatame peeglisse ja küsime, mida mina pean tegema, milles pean mina
meelt parandama, mis on minu patt? Soovin sulle julgust vaadata endale näkku ja süüvida oma
südamesse. Kristlase tee on meeleparanduse ja armastuse tee.
Soovin õnnistatud paastuaega!
Tiit Salumäe
Koguduse õpetaja

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA MÄRTSIS.
L, 1. märts kl 11.30 Jaanimardikate laulutund (Suur-Lossi 1).
P, 2. märts kl 11 Jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Jumala armastuse ohvritee. Teenib
õpetaja Tiit Salumäe.
E, 3. märts kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal).
T, 4. märts kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).
R, 7. märts kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 13.30 teetund (Jaanisaal); kl 17 segakoori proov
(Jaanisaal).
L, 8. märts kl 11.30 Jaanimardikate laulutund (Suur-Lossi 1)
P, 9. märts kl 11 palvepäeva jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Jeesus – kiusatuste
võitja. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Kristel Engman; Lastekiriku kogunemine (Jaanisaal);
leerikooli algus.
E, 10. märts kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal).
T, 11. märts kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).
K, 12. märts kl 18 Koguduse kool. Teema: Kirikuaasta (Jaanisaal).
R, 14. märts kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 13.30 teetund (Jaanisaal); kl 17 segakoori proov
(Jaanisaal).
P, 16. märts kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Palve ja usk. Teenivad õpetaja Tiit
Salumäe ja Teno Ilves.
R, 21. märts kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 17 segakoori proov (Jaanisaal).
P, 23. märts kell 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Jeesus – kurjuse võimu võitja.
Teenib õpetaja Tiit Salumäe; kl 11 lastekiriku tund (Jaanisaal).
E, 24. märts kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal).
T, 25. märts kl 12 Küüditamise mälestuspalvus ristimiskabelis (Toomkirik); kl 19 toomkoori proov
(Jaanisaal).
K, 26. märts kl 18 kogudusekool. Teema: Halastus ja diakoonia piiblis (Jaanisaal).
R, 28. märts kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 13.30 teetund (Jaanisaal); kl 17 segakoori proov
(Jaanisaal); kl 19 Noorteõhtu „Mida Sa veel ootad 9?“ (Kultuurikeskus, Posti 3), esinevad ansamblid
The Rain, 6K ja Juha Heinonen, Üritus on tasuta .
L, 29. märts kl 11.30 Jaanimardikate laulutund (Suur-Lossi 1).
P, 30. märts kell 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Eluleib. Teenivad õpetaja Tiit
Salumäe ja Teno Ilves; kl 15.30 segakoori proov (Jaanisaal). ÜLEMINEK SUVEAJALE.
E, 31. märts kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal).
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ALGAB LEERIKOOL.
Haapsalu Püha Johannese koguduses alustab tegevust kevad-suvine leerikursus. Leerikoolis tutvutakse
põhjalikult ristiusuga, Piibli, kiriku õpetuse ja ajalooga, kristliku eetika ning koguduse eluga. Kursus
lõpeb juunis leeripüha ehk konfirmatsiooniga, mille läbi leerikooli lõpetanu saab koguduse
täisõiguslikuks liikmeks. Leeritatu võib osaleda armulaual, saada ristivanemaks, lasta abielu laulatada ja
kandideerida koguduse juhtorganitesse. Lisaks eelnimetatule on leerikoolis osalemine hea võimalus
arutleda elu ja igavikuliste küsimuste üle.
Leeritunnid toimuvad vastavalt kokku lepitavale kavale. Tunde viivad läbi koguduse vaimulikud ja
teised kaastöölised.
Esimene kokkusaamine on 9. märtsil 2014 kell 11.00. Alustame jumalateenistusega Jaani kirikus
ja peale jumalateenistust saame tuttvaks, lepime kokku leeritundide ajad ning tutvume
õppematerjalidega.
Leerikursuse tasu on 30 eurot.
Täpsemat teavet leerikooli kohta saab õpetajate Tiit Salumäe (tsalumae@yahoo.com; 5280635) ja
Kristel Engmani (kristel.engman@eelk.ee; 5289527) käest.
Tere tulemast leerikooli!

LASTEKIRIKUS TÄHISTATI VABARIIGI SÜNNIPÄEVA.

23. veebruaril oli jaanisaal piduehtes, sest seal toimus presidendi vastuvõtt.

KIRI EMALE.
„Sina armastad mind nii nagu mu päris-ema kunagi pole suutnud,
Oled mind hellitanud nagu oma lihast tütart.
Sina avasid mu silmad, panid mind nägema inimestes head ja õpetasid andestama.
Sina rõõmustad mu hinge pimedamatel päevadel, paned mind uskuma iseendasse, kui kaotan oma
teeraja.
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Tänu Sulle olen ma parem naine, tänu Sinule saan ma paremaks emaks.“
Head lugejad! Nii nagu möödunud aastal, kutsume ka tänavu kõiki sõltumata vanusest kirjutama kirja
emale. Kirjas võiks kirjutada sellest, mida olete oma emalt õppinud või miks on ta teie jaoks tähtis,
oluline ja eriline. Kirja võib kirjutada ka emadele, kes on kutsutud ajast igavikku.
Kirjad maksimaalse pikkusega 2500-2800 tähemärki (ligikaudu 1 A4) palume esitada 2. maiks 2013
koguduse e-posti aadressile haapsalu@eelk.ee või tuua kantseleisse. Kirjad palume varustada autori
nime ja kontaktandmetega (telefon ja e-posti aadress). Palume kindlasti lisada, kas soovite kirja
avaldamist anonüümselt või nimeliselt.
Katkeid emadele mõeldud kirjadest loeme emadepäeva pidulikul perejumalateenistusel toomkirikus
pühapäeval, 11. mail.
Täpsem teave: kengman@hotmail.com, 5289527.

TIIT SALUMÄE: KIRIK ON OSA ÜHISKONNAST.
Lääne praost Tiit Salumäe (62) vastutab assessorina kirikus mitme töövaldkonna eest. Tema
pikaaegset tööd on tunnustatud paljude autasudega, sel reedel antakse talle üle Läänemaa
teenetemärk.
Konsistooriumi saalis maalidelt alla vaatavate piiskoppide pilgu all kõneleme Tiit Salumäega kirikust ja
Eesti riigist.
11 aastat enne Teie sündi lõppes vaba Eesti riik. Mida tähendas poisikesepõlves Teie jaoks Eesti
riik?
Olen üles kasvanud Kuusalu kirikumõisas, mille suures saalis olid, nagu vanasti kombeks, klaveri kohal
Kreutzwaldi ja Koidula suur portree. Kodus oli hea raamatukogu – meie kodu oli sisuliselt eestiaegne.
Isa ütles: «Mu rikkus on mu lapsed ja mu raamatud.»
Kodus ma ei tunnetanud nõukogude võimu. Isa Eduard oli soomepoiss ja kodus mängis Soome raadio,
lisaks kuulati Ameerika Hääle saateid. Kui kõlas Soome hümn, siis teadsin, et see on ka Eesti hümn.
Ema Johanna oli olnud esimeste aastakäikude kodutütar ja oli koolis lastevanemate komitee esimees,
kelle kohus oli koolis kõnet pidada. Seda omaaegset vaimu jagus kooligi.
Kindlasti oli lapsi, kelle perest oli keegi viidud Siberisse, ja neid, kelle perest oli läände põgenetud. Meil
kumbagi kogemust ei olnud. Minul oli ilus lapsepõlv uhkes pastoraadis, kus oli elanud keeleteadlane
Eduard Ahrens, seal oli hea ajalugu tunnetada. Pastoraadis elati veel endisaegset elu: tiigi ääres oli saun,
kus elas saunatädi, õuetöödeks oli abiline, siis olid veel kirikumees, kantseleiametnik ja organist.
Minu sündimise ajaks oli ka küüditamine ja sellega seotud hirmud möödas. Inimesed hakkasid Siberist
tagasi tulema, oodati valget laeva ja süsteemi lõppu. 1950ndate teine pool oli tulvil ootust ja kirik
leerilapsi täis. See oli minu jaoks väga positiivne ja terve aeg. Elu muutus 1960ndatel.
Vabariigi aastapäev aga oli rohkem südames peetav püha. Mäletan hästi, et isal oli sahtlis sinimustvalge
lipp, Ameerika Häälest kuulasime aastapäevakõnet.
Missugune oli Teie esimene kokkupuude nõukogude võimuga?
Tajusin uut ühiskonda siis, kui 1.–2. klassis hakati kutsuma oktoobrilapseks. Minu klassijuhataja oli küll
koguduse liige ja oma koolihariduse saanud eestiaegses Haapsalu õpetajate seminaris.
Küsisin isa arvamust. Isa ütles, et olen suur poiss ja pean ise otsustama, aga ta võib natuke abiks olla.
«Kui sa nüüd astud oktoobrilapseks ja oled tubli oktoobrilaps, siis järgmiseks oled tubli pioneer, edasi
komnoor ja lõpuks kommunist. Kas sa seda teed tahad?» küsis isa. Sellega oli mulle kõik selge.
Kas tänapäeva noortes on patriotismi?
Olen üldistamise suhtes ettevaatlik, ka on mõiste «tänapäeva noor» raskesti defineeritav. Nagu Vello
Salo ütleb, et kes üldistab, see süldistab. Kui noor on hukas, on see tema vanemate, mitte noore
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probleem. Minu tütrepoeg astus noorkotkaks ja unistab Kaitseliidust, tütretütar on kodutütar ja minu
poeg oli lühikest aega skaut.
Tänapäeva noorteorganisatsioonid kannavad sarnaseid väärtusi ja nende side kirikuga on väga hea.
Haapsalu toomkirikus on mälestustahvel Heino Noore emale ja vabariigi aastapäeval toob
naiskodukaitse emaaltarile alati lilli. Noorte põlvkond on mälestusüritustel isegi paremini esindatud kui
40–50aastased, kes tegelevad «ellujäämisega».
Ka sel aastal on Haapsalus gümnaasiumiõpilastele kõnevõistlus ja võitja peab vabariigi aastapäeva kõne
kirikus. Imestan, kui hästi oskavad noored oma tundeid väljendada, tihti läbi pisarate, kui nende
vanemad on Soomes tööl ja neil kodu kui niisugust ei ole. Kodu ja kodumaa on üks mõiste, aga selle
kodu loome ise.
Missugune valdkond vajaks riigis rohkem tähelepanu?
Kõik oleneb prioriteetidest. Pühakiri ütleb, et nõudke esiti jumalariiki, kõike muud antakse teile pealegi.
Kui toimitakse vastupidi, siis ongi väärtuste süsteem pea peale paisatud. Omavahelised vaidlused
usuõpetuse küsimuses tüütasid ühiskonna ära. Aga kui laps ei saa kooliajast selgeks elu põhiväärtusi,
siis on ta ellujäämise võimalus suhteliselt väike.
Meil oli sel aastal praostkonna aastakirjal tore kaanekujundus. Tüdruk joonistas pildi, kus kiriku ees oli
perekond, rahvuslipud käes. Laps sai põhiväärtustest väga hästi aru. Oleme selle rahva liikmed ja selle
rahva alavääristamisega peaks olema ettevaatlik. Riik on nii hea ja tugev, kuivõrd me ise oleme valmis
riiki panustama.
Praegu tuleb kiriku juurde tagasi see põlvkond, kes 90ndatel suure hooga usuõpetust sai. Nüüd saavad
neist linnapead, aselinnapead, volikogu liikmed, selles mõttes on paremat olukorda võimatu soovida.
Praeguse koduse õhkkonna tulemust on näha 20 aasta pärast. Kui laps kasvab noomimise ja vägivalla
keskel, siis mida on meil oodata?
Ma olen parandamatu optimist, mind ümber ei koolita. Kritiseerida on palju kergem kui midagi teha. Isa
rääkis ikka Mahatma Gandhi ja Albert Schweitzeri eeskujust, vägivallatust vastupanust.
Olin Moskvas ja Washingtonis peetud tippkohtumiste palvustel, palvetasime ööd ja päevad. Vabadus tuli
Jumala kingitusena, nüüd peame vaatama, kuidas edasi läheme. Ressurssi ei tohi raisata ega tulemuseta
rumalat võitlust pidada, kuigi märterlus on populaarne.
Missugused on olnud Teie võimalused riigi arendamisel?
1980ndate lõpus ühendasin rahvusliku liikumise kirikuga ja kandideerisin maakonnas esimestel vabadel
valimistel. Mind on kutsutud kandideerima linnavolikogusse, aga ma ei ole valmis ennast parteiliselt
siduma, sest igal parteil on puudused. Mul on palju paremad võimalused osaleda ühiskonnas avaliku elu
tegelasena. Olen töötanud volikogu moodustatud piiskopilinnuse sihtasutuse liikmena.
Mulle on tehtud ettepanekuid kandideerida riigikogusse, aga arvan, et minu töö on kirikutöö. Kauaaegne
töötamine vabariigi valitsuse ja kiriku suhete alal on olnud väga huvitav. Olen näinud, et otsustamise
ruum on päris väike. Olin pühakodade riikliku programmi algatustoimkonnas. Aastaid olen EELK ja
Eesti vabariigi kultuuriväärtuste alakomisjoni kaasesimees.
Ühes paadis istumise tunne on minu arvates olnud oluline: kirik on kasutanud võimalust ühiskonda üles
ehitada, rahu ja stabiilsust hoida. Kiriku tugevus ongi tema inimesed: ka need, kes on rohkem
parteisõdurid kui vaimulikud, või need, kes kunagi millegagi rahul ei ole.
Mil määral peaksid või võiksid vaimulikud osaleda riigi juhtimises?
Kui palvetame oma maa ja rahva pärast, siis see on rohkem juhtimine kui administratiivne juhtimine. On
rumal rääkida, et kirik ja riik on lahutatud. Kirik on üks osa riigist, neid ei saa vastandada. Kristlaste
ülesanne on näha ja hoiatada ühiskonda, kui laev sõidab jäämäe poole, ja muuta suunda. Jumal ei ole
maailma oma vihas loonud. Meie osa on kirikut juhtida.
Riigi juhtkonnas on valdavalt kirikuinimesed, seda oleme oodanud ja lootnud. Me ei pea arvama, et
ainult vaimulik on tark. Olulised on kõik koguduseliikmed. Teisalt on juhatuste ja nõukogude koosseisus
koolide juhte, meditsiini- ja õiguskaitsetöötajaid, kultuuriinimesi. Olen püüdnud koguduse nõukogu nii
komplekteerida, et ta kajastaks ühiskonda.
Kuidas Te koguduseõpetajana kaasa räägite linna elus?
Kuna olen ligi nelikümmend aastat elanud Haapsalus, siis on mul kerge rääkida linnaisadega. Mul on
hea meel, et mitmed algatused on nüüd osa Haapsalu elust. Oluline on heade traditsioonide juurutamine.
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Alustasime omal ajal jõulurahu kuulutamise ja advendiküünla süütamisega. Nüüd kogunevad
advendivalgust võtma sajad inimesed.
Osalen ühistoimkonnas, kes korraldab linna ja maakonna üritusi, nagu näiteks Tartu rahu ja vabariigi
aastapäev, võidupüha ja leinapäevad. Meil töötab hästi maakonna ja praostkonna ühiskomisjon, jagame
informatsiooni ning arutame praktilise koostöö küsimusi.
Minu jaoks on oluline ka hoida kontakti linna rajaja Buxhoevedeni järeltulijatega. Hea koostöö on
Kaitseliiduga. Kohalik meedia kajastab kirikus toimuvat ja avaldab kirikuteateid. Linna kõrged külalised
külastavad tavaliselt toomkirikut. Mõnigi kord on palutud linna esindada, näiteks ka sõprussidemetes
Petlemmaga. Usun, et minu autasu on märk sellest, et kiriku tööd märgatakse.
Tiit Salumäele antud riiklikud ja ühiskondlike organisatsioonide autasusid.
1998 Eesti Skautide Ühingu teenetemärk, Tammetähe II järk.
1999 kodanikupäeva aumärk.
2001 Valgetähe III klassi teenetemärk.
2002 Haapsalu linna vapimärk.
2011 Kaitseliidu Lääne maleva teenetemärk.
2013 metsavendade liidu teeneteristi III klass.
2013 Kaitseliidu eriklassi teenetemedal.
2014 Läänemaa teenetemärk.

Eesti Kirik 19.02.2014 - Rita Puidet

JUHATUSE TÖÖST.
Juhatuse koosolek toimus 10. veebruaril 2014. Päevakorras oli eelmise juhatuse protokolli
läbivaatamine; avaldused, taotlused ja aktid, raamatupidamise hetkeseis; koguduse nõukogu koosoleku
ettevalmistus; tööplaanid; informatsioon ning järgmine koosoleku aja määramine.
Juhatus rahuldas koguduse sekretär Lydia Kalda avalduse töölepingu lõpetamiseks seoses asumisega
teisele tööle ja avaldas talle tänu tehtud töö eest. Koguduse kantselei jääb avatuks nii nagu siiani,
esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Sekretäri kohustused võtab üle organist Lia Salumäe. EELK
Konsistoorium vabastas Tiit Salumäe Nõva ja Karuse koguduse hooldamisest tema soovil. Kogudus
esitas Konsistooriumile taotluse GAW toetuse saamiseks Kooli tn. 6 hoone fassaadi renoveerimiseks ja
akende vahetuseks ning andis aruande katuse vahetuse toetuse kasutamise kohta. Linnavalitsus eraldas
eelarvest toetuse kogudusele hoonete remondiks ja kivialtari restaureerimiseks summas 8000 €.
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Madis Kütt andis ülevaate laekumiste kohta. Aasta alguses ületavad kulud tulusid ja kõik arved ei ole
veel tasutud. Liikmeannetustest laekus jaanuaris 748 € ja korjandustest 331 €. Tänu igale annetajale.
Juhatus vaatas läbi eelnõud, mis esitatakse 2.03.2014 koguduse nõukogule.
Vaadati läbi koguduse tegevuse aruanne 2013.
Liikmete üldarv oli 2530, liikmeannetajaid 263, kellest 231 on täiskogu liikmed. Linna registreeritud
elanike arv oli 10811 ja see väheneb aastast aastasse murettekitavalt.
2013 aastat toimus täiskogu koosolek ja valiti koguduse juhtorgand. Lisaks palgalistele töötegijatele on
kaasatud rohkelt vabatahtlikke töötegijaid kelle arv koos koorilauljatega ulatub ca 100-ni.
Aruandes on ülevaade jumalateenistuste toimumise ja läbi viidud ametitalituste kohta. Kurbusega tuleb
mainida, et 2013 aastal suurenes kõige rohkem matusetalituste arv, lahkus 15 aktiivset koguduse liiget.
Lisaks annab koguduse õpetaja ülevaate koguduse töövaldkondadest. Palju oli koguduses suurüritusi,
festivale, mitmeid reise ning väga head tööd on tehtud kinnisvara arendamisel (2 hoonet said uued
katused). Ühe erilise sündmusena toob õpetaja välja maikuus toimunud sõpruspäevad.
Koguduse majandusaruanne 2013 ja eelarve 2014.
Võrreldes eelarvega oli ülelaekumine peaaegu kõikides tululõikudes ning seetõttu on oli võimalik teha
ka suuremaid kulutusi. Võrreldes eelarvega laekus rohkem nii liikmemaksu (133,94%) kui ka
ametitalituse tasusid (172,1 %). Kogudusel on varasid seisuga 31.12.2013 on 1043412,54
Juhatus esitab nõukogule 2014 tulueelarve summas 41934 € kulueelarve summas 41920 €.
Juhatuse esitab nõukogule kinnitamiseks koguduse maksud.
Edasi kuulati koguduse õpetaja informatsiooni tegevuse kavandamisest.
 Jumalateenistused toimuva Jaani kirikus kuni 19. aprillini ja Vaikse laupäeva öösel minnakse
tagasi toomkirikusse.
 Johannese Sõnumite paberiväljaande saamiseks on vaja pöörduda kantseleisse.
 Koguduse kool on iga kuu 2. ja 4. kolmapäeval kell 18 Jaanisaalis. Uued tulijad teretulnud.
 28.03 – Noorteüritus - Mida sa veel ootad IX, informatsiooni andis õp. Kari Tynkkynen.
 Detsembris on kavas Jaani kiriku oreli 80 aastapäeva tähistamine kontsertidega.
 Haapsalu 735 üritused on plaanimisel. Õpetaja Tiit Salumäe kohtub linnapeaga.
Oleme saanud kirja Inglismaalt, Tunbridge Wells’i Märter-Kuningas Charles I anglikaani koguduse
õpetajalt Robert Avery’lt, kes soovib leida Eestist sõpruskogudust. Oma vastuses väljendasime huvi
sõprussidemete loomiseks ja arendamiseks.
Koguduse sekretäril paluti nõukogu koosolekuks ette valmistada ajakava Jaani kiriku lahtihoidmiseks
valvurite registreerimiseks. Soov on hoida kirik külastajatele avatud ajavahemikul 17.05-31.08.
9. augustil, koguduse päeval, on kavas teha oikumeeniline rännak ja külastada kõiki Haapsalu
pühakodasid. Selle päeva kulude katmiseks esitatakse toetuse taotlus Eesti Kirikute Nõukogule.
Järgmine juhatuse koosolek otsustati pidada 10. märtsil.
Tiit Salumäe

OTT MARTEN PAJATAB.
Ott Marten: “Ma tahaksin nii väga Arvo Pärti päriselt näha. Kasvõi eemalt.”
Peale kohtumist heliloojaga: “Tead, ta oli täpselt samasugune kui pildi peal!”
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SÜNNIPÄEVAD MÄRTSIS.
1. märts
2. märts

3. märts

4. märts
5. märts
6. märts
9. märts
11. märts
13. märts
15. märts
16. märts
17. märts

18. märts
19. märts
22. märts
23. märts
24. märts
25. märts
26. märts
27. märts
28. märts
29. märts
30. märts
31. märts

Tõnu Aaliste
Tiit Aedmäe
Kaido Rehkalt
Kätriin Kurst
Gloria Magdaleena Strauss
Lilli Veide
Martin Oja
Stella Dana Ender
Tormi Ojasoo
Tiina Kütt
Grete Katharina Strauss
Leida Niinemäe
Silver Tigane
Liis Laur
Harald Kullamägi
Indrek Kalda
Ülle Kaasik
Piret Soome
Kristi Henning
Emma Miia Martson
Taimi Sammel
Taavi Lauringson
Leida Arna
Sigrid Tarkmeel
Joanna Martina Lepmets
Vaike Pertel
Heli Tammik
Vallo Vilta
Katrin Jets
Kaidi Mutso
Peeter Vihmann
Helju Laine Zauram
Ülo Birnbaum
Kadri Rehkalt
Rait Bachmann
Triin Laasi
Loviise Radjuk
Tiit Lõhmus
Emily Kalamees
Aire Nilb
Kristel Borman
Klaide Kaunissaar
Angeliina Schwindt
Kristi Ainjärv
Raigo Vali
Anneli Ammas
Mari Saviir
Karl Vihterpal
Linda Sain
Reino Kaukes
Oskar Saareväli

55

85

81

87
40

35
87
20

30
92

5
35
45

40

Palju õnne sünnipäevaks ja õnnistust uueks eluaastaks!
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MÄRTSI JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE.
Aga kui Jeesus juba sinna lähedale sai, kus minnakse Õlimäelt alla, hakkas kogu jüngrite hulk
rõõmustades valju häälega Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast, mida nad olid näinud.
Luuka 19:37
See on üks väga oluline osa iga Jeesuse jüngri, seega iga ristiinimese elus: koos usukaaslastega rõõmus
olla ja Jumalat kiita kõigi Tema vägevate tegude pärast.
“Aga ei minu ega mu lähedaste elus pole Jumal teinud ühtegi tõeliselt vägevat tegu,” võidakse mõelda.
“Ei mingeid imelisi tervenemisi, ei mingeid erilisi kogemusi... mina saan tänada ainult pisikeste asjade
eest.”
Ainuõige on tänada pisikeste asjade eest, sest kes ei ole vähese eest tänulik, ei oleks seda ka siis, kui
talle antaks palju. Ent me ei tohiks hetkekski ära unustada Jumala suurimat tegu, mille Ta Jeesuses
Kristuses on teinud meist igaühele isiklikult. Nagu ütleb Püha Paulus: mõnigi ehk oleks valmis surema
armastatud inimese eest, kuid Kristus suri ka kõigi oma vaenlaste eest. Sellest suuremat armastustegu ei
saa olla.
Kui Jeesus seadis Püha Õhtusöömaaja enne ristile minekut, käskis ta jüngritel, millal iganes nad seda
söömaaega peavad, teha seda Tema mälestuseks. Armulaua pühitsemine ongi meie tänu- ja kiitusohver
Jumalale ja Tema suurte ning vägevate tegude mälestamine. Võib-olla me ei saagi Jumalale oma
tänulikkust paremini väljendada, kui koos kogudusega, koos Kirikuga, see tähendab kogu jüngrite
hulgaga armulaual leivas ja veinis Kristuse ihu ja verd vastu võtta. Seda ihu, mis on meie eest antud,
seda verd, mis on meie eest valatud — kannatustes, mis ei toonud Talle au ega kuulsust, vaid häbi,
hülgamist ja teotust.
Sõnadega Jumalale oma tänu väljendada on kindlasti lihtsam kui tegudega. Armulauale minek on üks
neid tegusid, millega saame seda teha. Aga tõeline tänulikkus Jumala vastu muudab selle teo pelgast
kohusetäitmisest puhtaks rõõmuks.
Püha Issand,
ma tahan Sind armastada.
Armsaim Issand,
ma tahan Sind armastada.
Assisi Fanciscus, 1182-1226 - ordu asutaja
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS
KOGUDUSE KANTSELEI. Kantselei on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 9-15.
Ametitalituste osas ja kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku
(tel. 52 80635).
Diakoonia annetusmüük on avatud: E, K, R kl 9.30-13.
Toomkirik ja muuseum. Vaata www.haapsalulinnus.ee Toomkirik ja konvendihoone avatud
ettetellimisel. Kontakt: Marika Peberg, tel 5184664, 4725346.
Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt: http://www.haapsalulinnus.ee
Jaani kirik. Külalistele avatud vastavalt kokkuleppele koguduse kantseleiga.
Telefon
E-post
Koduleht
Aadress
Pangakonto

473 7166, 473 7167, 528 0635.
haapsalu@eelk.ee
http://www.eelk.ee/haapsalu/
Kooli 6, 90501 Haapsalu
IBAN EE811010602003965006 (SEB);
IBAN EE442200001120274032 (SWEDBANK).
Registrikood
80210533
Koguduse 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
Eesti kiriku elust saab lugeda http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/

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; 53477 633.
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@gmail.com

Koguduse häälekandja Johannese Sõnumid 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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