EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
AUGUST 2013
SUVI ON SOBIV AEG (PALVE)RÄNDAMISEKS.
Suvi on jõudnud teise poolde. Kindlasti on muljed väga erinevad. Paljud on saanud puhata ja reisida, et
koguda jõudu uueks tööperioodiks. Teised on olnud kodus ja teinud neid asju, milleks töö kõrvalt ei jää
aega. On neid, kelle plaanidesse haigus on teinud korrektuuri ja kes alles nüüd saavad aru, mida
tähendab nõuanne „pidage aega kalliks“. Lapsed on võinud nautida sooja merevett ja olla päevad läbi
vabad tegema, mida soovivad.
Minul on lapsepõlve suvede eredamad mälestused sellest kui isa viis meid iga aasta augustis reisile oma
sõprade juurde ja olime ööd ühes või teises pastoraadis. Käisime ühest kirikust teise ja nägime kui
erinevas olukorras kirikud olid. Need olid omamoodi palverännakud.
Tänapäeval on turismis mitmeid palverännaku tunnuseid: uute paikade tundma õppimine, enda proovile
panemine tundmatutes oludes; tervise parandamine ja puhkamine jms. Järjest enam leiab palverännaku
mõte kasvupinda ka meie kirikus. Selleks oleme avanud oma kirikud teelistele. Igal aastal külastab
Haapsalut järjest rohkem rändajaid. Paljud nendest on koguduste rühmad. Käesolev ja järgmine aasta on
meie kirikus – USUAASTAD. Üheks aastate sisuks on palverännak. Suuname oma mõtted juba sellele,
et aastal 2015 möödub 800 aastat Lateraani IV kirikukogu otsusest pühendada Liivimaa Maarjale,
Jumalaemale. Nii algas palverännakute ajastu Liivi- ja Eestimaale.
Olin koos abikaasa ja rühma kultuurihuvilistega mõne nädala eest Tõnis Padu juhtimisel palverännakul
ja õppereisil Gotlandil. Kasutan siin meelega mõistet palverännak. Rännak võib viia nii oma kodupaiga
lähedusse kui ka kaugematesse maadesse. Läänemaal on ajaloolised sidemed Ojamaaga, ehk
Gotlandiga. Sealt on toodud põlvest põlve meie taludesse käiad. Mäletan, kuidas meie kunstiajaloo
õppejõud Villem Raam tõi palju paralleele Lääne- ja Saaremaa keskaegsest kirikuehitusest Ojamaaga
ehk Gotlandiga. Nüüd oli meil võimalus õppida tundma seda imelist Saaremaa suurust saart oma
ligemale saja kirikuga. Siin ei ole võimalik kirjutada üksikasjaliselt sellest reisist – võimsatest
loodusimedest ja imelistest kirikutest.
Tuletan siinkohal meelde õpetaja Illar Hallastet (1959-2012), kes korraldas mitmel aastal palverännaku
Santiago de Compostelasse. “Palverännak annab võimaluse olla kodu- ja tööasjadest eemal ning
keskenduda ainult enda suhtele teekonna ja Jumalaga” meenutas õpetaja Hallaste. „Paljud rändurid
läbivad Camino de Santiago osade kaupa ja tulevad sinna näiteks paariks puhkusenädalaks. Järgmisel
aastal jätkatakse teed sealt, kus see eelmisel aastal pooleli jäi.“
Meie kõik oleme palverändurid ja võime jätkata järgmisel aastal sealt, kus teekond pooleli jäi. Suvi
kestab! Ilusat augusti!
Tiit Salumäe
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA AUGUSTIS.
R, 2. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Kari Tynkkynen.
P, 4. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Soosinguajad. Teenib õpetaja Kari
Tynkkynen.
R, 9. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe.
P, 11. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Enese läbikatsumine. Teenib
õpetaja Tiit Salumäe.
R, 16. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe.
P, 18. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jeesus - meie aitaja. Teenib
õpetaja Tiit Salumäe.
T, 20. august koguduse reis Osmussaarele. Kohtade arv on täis. Lisateave reisijatele koguduse
kodulehel.
R, 23. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe; kl 23.30 (pärast Valge
Daami etendust) öökontsert (toomkirik) Esineb: Haapsalu kammerkoor, dirigent Ulrika Grauberg.
Sissepääs: vaba annetus.
L, 24. august kl 17 kirikukontsert (Jaani kirik) Esineb gospelkoor „2getheR“ Felicitas Rehbocki
juhatusel (Saksamaa, Rendsburg). Sissepääs: vaba annetus. kl 23.30 (pärast Valge Daami etendust)
öökontsert (toomkirik) Esinevad: Lia ja Lea Salumäe ning Sirje Kaasik. Vaimulik rahvamuusika.
Sissepääs: vaba annetus.
P, 25. august kl 10 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Meie ligimene. Teenib õpetaja
Matthias Burghardt (Tallinna saksa kogudus). Esineb gospelkoor „2getheR“ Felicitas Rehbocki
juhatusel (Saksamaa, Rendsburgi St Jörgeni kogudusest). Juhatab Felicitas Rehbock.
R, 30. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Kari Tynkkynen.
Gospelkoor „2gatheR“.
Gospelkoor 2gatheR (häälda: „to gather“) asutati 2012 aasta kevadel Rendsburgi Püha Jürgeni ja
Büdelsdorf/Rickerti koguduste ühisprojektina. Koori nimi sarnaneb inglise keelse sõnaga „together“ üheskoos, kuid tähendab "kogunema". Selles kooris "kogunevad" inimesed kahest erinevast kogudusest
ja nende hulgas on nii puudega kui ilma puudeta inimesed ning see teeb selle koori eriliseks. Kooris on
kuus puudega inimest, kes töötavad Rendsburgis puuetega inimeste töökodades ja on 40-liikmelise koori
võrdõiguslikud liikmed. Kooris on ka inimesi, kellel on vähe või ei ole üldse kooris laulmise kogemust,
kes laulavad lihtsalt oma rõõmuks. Koori repertuaaris on gospelmuusika ja spirituaalid ning see
lihtsustab koori tulemist, kuna seda tüüpi muusika on Saksamaal väga populaarne.
Haapsalu kontserdi kavas on spirituaalid ja moodsad gospellaulud. Kõik laulud on klaverisaatega. Laule
saadab ja laulude seaded on teinud koorijuht Felicitas Rehbock, kes on lõpetanud Lübecki
Muusikakõrgkooli ning täiendanud ennast popkirikumuusika ja muusikapedagoogika alal. Hetkel töötab
ta koorijuhina Rendsburgi Muusikakoolis, Rendsburgi Püha Jürgeni koguduses ja puuetega inimeste
töökojas ning A Capella ansambli „TonArt“ nõustajana.
2gatheR-koor ei ole oma pooleteise aastase tegutsemisajaga veel nii professionaalne nagu Eesti koorid.
Siiski vaimustab ta publikut oma kõlavärskuse ning laulurõõmuga. Juba umbes aasta aega tegeleb koor
oma esimese pikema reisi ettevalmistamisega, on õppinud Eesti laule ning kontsertide ja filmide abil
tutvunud Eesti kultuuriga (seekordsel Schleswig-Holsteini muusikafestivalil on Eesti üks peateemadest).
Kuigi Eesti reis on vaid paaripäevane, loodab koor sellelt suurepäraselt ja põnevalt maalt tagasi
pöörduda unustamatute elamustega.
Tere tulemast kuulama!
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GOTLANDI REISIST.
Gotland, ehk Ojamaa

Gotlandi saare pindala
2994 km2
Gotlandi (k a Fårö) ulatus edelast kirdesse on 140km ja kagust loodesse 50 km
Elanikke
57308
Võrdluseks: Saare maakond - 2922 km2 Elanikke – 32672.
Gotland on nime saanud go(u)tidelt. Seega: gotide maa või saar. Võimalik, et sõna gut (got) pärineb
ürggermaani keelest ja on tähendanud muuhulgas meest. Gotlandi nimekujud on olnud: Gutland,
Gottland. Eestikeelne Gotlandi nimi Ojamaa pärineb Oja (Öja) kihelkonnalt Gotlandi lõunaosast. Just
seal asub tuntud Gotlandi liivakivi (käiakivi) leiukoht ja kivitööstus. Sealt on pärit ka meil Eestis
kasutatud käiakivid, toojateks enamasti saarlased.
Gotland on asustatud olnud aastatuhandeid. Saarel leidub 42000 muinasmälestist. Juba kiviajast pärineb
jälgi siinsetest küttidest ja kaluritest. Rohkelt on muinasleide pronksi- ja rauaajast ning rahvaste
rändamise perioodist. Omapärased on pronksiaegsed matmiskohad: laevkalmed ning kivikuhjatised.
I aastatuhandest pärinevad ruunikivid (runsten), mida võib eriti ohtralt leida Mälari ümbrusest ja
pildikivid? (bildsten) Gotlandil.
Vikingiajal (u 700 – 1100) sai Gotlandist Põhja-Euroopa rikkam piirkond, kellel olid oma ettevõttedkaubahoovid Novgorodis ja Londonis.
12. saj tihenesid sidemed ümbritseva maailmaga veelgi, vermiti saksa eeskujul omi münte. Ka Visby
linna kujunemine linnaks ja oluliseks kauplemiskohaks algas 12. saj. Varaseim kirjalik märge Visby
kohta pärineb 1225. a Henriku Liivimaa kroonikast (Wysbu), kus teda kirjeldatakse kui saksa
palverändurite sadamat. Visby nimi oli algselt Vi (tähendab ohverdamiskohta). Visby oli
hansakaubanduse sõlmpunkt, elanikkonna moodustasid enamuses sakslased.
1250 alustati Visby ringmüüri ehitamist, müür ehitati eelkõige kaitseks ümbritsevate maa-asulate elanike
eest. Visby linnamüüri pikkus on 3,4 km, müüril oli 29 torni, millest tänaseni on alles 27.
1300ndatel algas Visby allakäik.
Gotlandlaste rikkuse tunnistajaks on ajavahemikul 1100 – 1300 saarele ehitatud 95 (tänapäevani alles
92) kirikut. 14. saj keskel Gotlandi ja Visby tähtsus vähenes, esikohale tõusis Lübeck. Saart laastas
kodusõda ja 1350. a katkulaine.
Gotland loodus.
Raukad (Rauk) moodustavad osa Gotlandi ranniku paeastangust (klindist). Merevee taseme muutused,
lained ja tormid on paekivist välja prepareerinud kõvema kivimiga osi. Neid skulptuuridena mõjuvaid
kivimürakaid kutsutaksegi rauk’adeks. Üks maalilisemaid raugastega randu asub Faröl Digerhuvudi ja
Gamla hamni vahel. Tuntumaks neist on Gamla hamni rannavees asuv omapärane väravat või looma
meenutav rauk (nimed: Olafi värav, kohvikann või koer). Erineva tasemega mered on aastamiljonite
vältel vorminud omapärase maastiku.
Kättelvik on Hoburgi seljandikust mere poole jääv liivakivikarjääride ala. Siit on pärit kuulsad Gotlandi
käiakivid ja luisud. Lisaks abrasiivsetele omadustele on liivakivi ka ideaalne materjal kivinikerduste –
skulptuuride valmistamiseks. Liivakivist on ehitatud mitmed Gotlandi keskaegsed kirikud ning
valmistatud ristimiskive.
Högklint on kõrge paeastang Visbyst umbes 7 km lõuna pool, astangu kõrgus merepinnast 48m. Klint
koosneb pae ja mergli kihtidest. Klindi all on mitmeid koopaid (kulbas), astangu vaateplatsilt avaneb
maaliline vaade Visbyle ja ümbritsevale merele.
Gotlandi kirikud.
11. sajand. Gotlandil võeti vastu ristiusk. Ehitati väikesi puukirikuid, nn püstpalkkirikud. Kirik koosnes
pikihoonest ja koorist. 12. sajandil asendati puukirikud kivikirikutega. Kirikud olid väikesed, hämarad,
interjööris rohkelt maalinguid, ümarkaarsed portaalid, võlvid, enamasti kõrgete tornidega. 13. Sajandil
asuti vanu kivikirikuid lammutama, osaliselt või tervikuna. Vana kivimaterjali kasutati uute ideaalidega
kooskõlas olevate kirikute ehitamiseks. Kirikud said laiad, sisenema kutsuvad portaalid ja kirikusaalid.
Valdavaks said teravatipulised võlvid, avad. Edasi jätkusid kirikute ümberehitustööd, ehitati kõrgemaks
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torne, umber planeeriti pikihooneid ja kooriruume.
Keskajal Gotlandi kirikute ehitusel tegutsenud meistreid:
Majestatis, nimi tuleneb sõnadest “Härra Majesteedi (Jumala) meister või ka magister”. Tema töödeks
on 1100ndatest pärinevad ristimiskivid, tööd on lihtsa vormiga, heade proportsioonidega.
Sighrafr, Gotlandi kiviraidur 1100ndate lõpus ja 1200ndate alguses. Ta on mitmete ristimiskivide
autoriks, viljeles põhjale mõjudega romaani stiili.
Egypticus, 1330 – 1380 Gotlandi kirikute ehitusel tegutsenud meister või töötuba. Egypticuse nimi võeti
kasutusele kunstiteadlane J. Roosvali poolt 1911. Egyptikuse töid on näha 17 Gotldi kirikul olulisem
neist on Hablingbo.
Reisikirjaks koostas huvitava materjali Tõnis Padu. Pildid on teinud Tõnis Padu ja Alari Engmann.
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JUHATUSE TÖÖST.
Koguduse juhatus pidas korrakohase koosoleku Jaanimajas 8. juulil. Päevakorras oli eelmise juhatuse
koosoleku protokolli läbivaatamine; vaadati läbi avaldused, otsused, aruanded, lepingud; kuulati
informatsiooni käimasolevatest töödest ja turismihooajast Toomkirikus ja Jaani kirikus;
raamatupidamise hetkeseisust; tehti kokkuvõte koguduse sõpruspäevadest; vaadati läbi tööplaanid;
käsitleti koguduseliikmete kaasamist tegevusse ja lepiti kokku järgmine juhatuse koosoleku aeg.
Võeti teadmiseks peapiiskopi otsus nr 36, 14.05.2013, millega praost Tiit Salumäele on antud
põhipuhkus ajavahemikel 11.–18.06, 15.–21.07 ja 29.07–08.08.2013. Haapsalu kogudust teenib sellel
ajal õp Kari Tynkkynen. Juhatus võttis teadmiseks misjonäri toetuslepingu EELK Misjonikeskusega
Hannu ja Liliann Keskineni toetamiseks. Kontaktisikuks on Kädi Jõgi. Kogudus teeb 1 kord aastas
korjanduse nende töö toetamiseks. Jagame informatsiooni Johannese Sõnumites sellest, kuidas Hannu ja
Liliann Keskinenil hakkab minema alates sügisest Peterburis.
Kuulati informatsiooni turismihooajast. Piiskopilinnust ja toomkirikut külastas muuseumi kaudu mais
1818 inimest. See on Sihtasutuse ajaloo teine tulemus. Võrdluseks mai kuu külastatavus: 2006 - 1676 in;
2007 - 1701 in; 2008 - 1756 in; 2009 - 1552 in; 2010 - 1528 in; 2011 - 2107 in; 2012 - 1551 in; 2013 1818 in lisaks 2000-2500 inimest tasuta avatud uste päeval, muuseumiööl ja printsesside ja printside
päeval. Toomkiriku osas lisanduvad ka jumalateenistustel, ametitalitustel ja kontserdil osalenud. Jaani
kirik on külastajatele avatud kolmel päeval nädalas so. reede, laupäev ja pühapäev. Tänu Lia Salumäele,
Lydia Kaldale ja Arnold Korjusele, kes on korraldanud vabatahtlike valvekorrad on kokku leppinud
valvuritega. Rõõm on, et valvureid on jätkunud ja külastatavus on olnud rõõmustavalt suur - mõnest
inimesest kuni sajani. Täname tublisid vabatahtlikke.
Madis Kütt andis ülevaate eelarve täitumise kohta. Seisuga 30.06.2013 on liikmeannetuse teinud 100
liiget. Liikmemaksudest on laekunud 5111,64 €. Palume liikmemaks tasuda lähikuudel. Korjandustest
on laekunud 3187,61 €. Ametitalitustest 2408,94 €. Alates juunikuust on laekumised suurenenud. Juuli
alguseks oli täidetud 87% tulude eelarvest ning 82% kulude eelarvetest.
Kristi Ainjärv tegi kokkuvõtte 24.05-26.05 toimunud Haapsalu koguduse sõpruspäevadest.
Õpetaja andis informatsiooni koguduse töökavast lähiajal.
20.08.2013 Koguduse väljasõit Osmussaarele. Korraldab Lydia Kalda.
23.-25.08.2013 Rendsburgi gospelkoori „2getheR“ vastuvõtmine. Korraldab Lia Salumäe.
30.07-9.08.2013 Vana surnuaia korrastamise Saksa noorterühma poolt. Korraldab Krista Vilta.
24.08.2013 Külas on EELK Juuru koguduse rühm. Õhtupalvuse peab õp. Kristel Engman.
25.08.2013 Praost Martin Marcolla lahkumisjutlus Österhaninge koguduses, Haapsalu kogudust
esindavad Tiit Salumäe ja Kristi Ainjärv.
Lastekiriku tegevuse korraldamiseks toimub nõupidamine augusti lõpus.
Septembris kutsub Kristi Ainjärv kokku töögrupi, kes hakkab kavandama sõpruskoguduste vahelisi
suhteid.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 9. septembril Jaanimajas.
Tiit Salumäe

TAGASIVAADE SÕPRUSPÄEVADELE
Sõpruspäevade ettevalmistamine oli meie kogudusele oluline ja pikk protsess, kus olid kaasatud paljud
abilised. Eelmisest sõpruspäevast oli möödunud palju aastaid ja selletõttu oli vajalik sõpruskoguduste
esindajad kokku kutsuda, et teha kokkuvõtteid tehtust ja vaadata edasi. Toimkonnas töötasid: Tiit
Salumäele, Madis Kütt, Lia Salumäe, Kristi Ainjärv, Kristel Engman, Triin Laasi, Lydia Kalda, Mare
Tereping, Lehte Ilves, Urmas Sukles. Kari Tynkkynen, Maria ja Micha Strauss.
Sõpruspäevadel 24.-26. mai 2013 osales kokku 83 väliskülalist Haaga, Korsnäs’i ja Loviisa kogudustest
Soomest, Österhaninge kogudusest Rootsist ja Schmalkaldeni kirikuringkonnast Saksamaalt. Koguduse
erinevates töölõikudes lõi kaasa umbes sada koguduse liiget. Üritust kajastati põhjalikult Lääne Elus,
ajalehes Eesti Kirik (http://www.eestikirik.ee/?p=18381) ja kristlikus pereraadios.
Sõpruspäevade avapäeval tervitasid külalisi Haapsalu Linnapea Urmas Sukles ning Lääne maavanema
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esindaja Merle Mäesalu. Jaani kirikus olid õhtueine laua sajale külalisele katnud segakoori liikmed.
Kõik külalised said nimelised mapid, kus oli sõpruspäevade programm ning Haapsalu linna ja kirikuid
tutvustav materjal.
Sõpruspäevade teine päev algas seminar-ümarlauaga, mida juhatas õpetaja Kristel Engman. Osalema oli
kutsutud lisaks väliskoguduste esindajatele peapiiskop Andres Põder, riigikogu liige Neeme Suur,
Haapsalu Turismi tegevjuht Jane Möll, ajalehe Eesti Kirik peatoimetaja Sirje Semm ja Haapsalu
koguduse esindajad. Ümarlaual anti ülevaade kiriku hetkeseisust Eesti ühiskonnas ja sõpruskoguduste
abist kiriku taas ülesehitamisel uutes ühiskondlikes oludes. Vestlusgruppides arutleti selle üle, kuidas
kristlikke väärtusi ühiskonnas rohkem esile tuua samuti edasisi plaane koguduste koostöö osas.
Kultuuriprogrammis korraldati lisaks tavapärastele vanalinna ekskursioonidele huvitav ringsõit
Haapsalu kirikutesse. Külastati baptistikoguduse palvemaja, õigeusukirikuid Haapsalu vanal kalmistul ja
Promenaadil, metodisti kirikut ja adventkoguduse kirikut. Koguduse esindajad tutvustasid ekskursioonil
osalenutele oma koguduste kujunemise lugu. Ekskursioon oli sõpruspäevade kulaliste hulgas väga
populaarne.
Kultuuriprogrammi osaks olnud eesti rahvakultuuri tutvustavates töötubades said külalised õppida eesti
rahvalaulu, rahvatantsu ning vaadata Haapsalule omast käsitööd.
Õhtusel kontserdil esinesid koorid Haapsalu, Österhaninge ning Loviisa kogudustest. Igal kooril oli ette
valmistatud oma etteaste ning lisaks laulsid kõik koorid ühiselt selgeks õpitud laule suures ühendkooris.
Kontsert oli avatud linnarahvale, kuulajaskond oli üsna arvukas.
Sõpruspäevade kolmas päev algas jumalateenistusega toomkirikus, kus teenisid sõpruskoguduste
õpetajad ja jutlustas piiskop Einar Soone. Jumalateenistust ettevalmistanud toimkond koostas piduliku
jumalateenistuse tarvis inglise ja eesti keeles vihiku. Külaliste tarbeks oli vihiku vahele lisatud soome,
rootsi ja saksa keelde tõlgitud piiskopi jutlus. Jumalateenistuse lõppedes oli kirikukohvi konvendihoone
rõdule. Pakuti koguduse vabatahtlike küpsetatud pannkooke.
Sõpruspäevade rahaline maksumuseks oli 1063,85 €, mille katteks saadi rahalised vahendid EKN
toetusena 300 €, annetusi sõpruskogudustelt 375 €, korjandus kirikus 215 € ja koguduse omavahenditest
163,85 €. Tegelikult tehti palju tööd vabatahtlike poolt, samuti abistati transpordi osas, küpsetati kooke
ja valmistati külalistele hommikusöögid Jaanimajas.
Tänu kõigile abilistele. Sõpruspäevad läksid hästi korda ja kõik meie partnerid lubasid suhteid jätkata ja
arendada.
Ülevaate koostasid Kristi Ainjärv ja Tiit Salumäe.

SIRVIDES KOGUDUSE KROONIKAT.
162 aastat tagasi
Kingitus. 22. augustil 1851 sai siinne evangeelne-luterlik kirik härra sadulsepp J. Johannsonhnilt
Peterburist kingituseks väga ilusa hõbedase, sees kullatud veinikannu, mille kaanel lamab kena talleke
kuldse lipuga. Kann kaalub kaks naela ja kuus loodi ning kannu alla on kirjutatud „Sadulsepp J.
Johansohnilt. Pühendatud Haapsalu luterlikule kirikule.“ Kannu väärtus on umbes 100 hõberubla. Issand
Jumal tasugu talle selle armastuse eest, mida ta meie kalli jumalakoja vastu üles on näidanud!
Adolph Eduard M. v. Hörschelmann, Haapsalu lossi- ja linnapastor.
157 aastat tagasi
Kroonimispidu. 26. augustil [1856] tähistas ka meie väike linnake meie armastatud isanda ja keisri
Aleksander Nikolajevitši ja tema kõrge abikaasa keisrinna Maria Aleksandrovna suurejoonelist
kroonimispidu. See oli suurepärane rõõmupidu. Pidulikult valgustatud jumalakojas peeti jumalateenistus
Psalm 21:1-8 alusel. Jutluse sissejuhatuseks oli 1Sm 16:7-13. Jumalateenistus algas lauluga nr. 331,1-3
„Jumal, sind me kiidame“, pealauluks oli nr. 332 „Te Deum“. Jutluse esimese ja teise osa vahel lauldi nr.
329,1-4. pärast jutlust lauldi nr. 11 „Võta nüüd Issandat“ ja lõpuks nr. 331,4-5. Meie armas linn oli kolm
päeva pidulikult valgustatud.
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152 aastat tagasi
Kingitus. 5. augustil [1861] sai meie kirik kaupmees härra Christian Holmilt ja tema kolmelt tütrelt,
minu armsatelt leerilastelt Eveline, Emilie ja Julie Holmilt kauni uushõbedast altariristi (krutsifiksi)
koos alusega, mille väärtus on 23 hõberubla, ja lillast sametist rikkalikult kullatud altari-ilupiibli, mille
väärtus on 23 hõberubla. - Jumal õnnistagu neid armsaid hingi kõigil nende teedel selle armastuse eest.
Adolph Eduard M. v. Hörschelmann, Haapsalu lossi- ja linnapastor.
128 aastat tagasi
Prl. Glehn. 4. augustil [1885] suri siinsamas preili Nancy von Glehn, üks meie ustavamaid
koguduseliikmeid, kes tegi Jumala riigi tööd oma elava usu ja eeskujuliku tarmukusega, sageli täis
ennastsalgavat energiat ja vaba inimestekartusest, kui mängus oli Issanda ja Tema riigi au. Ta jättis
„kustumatu“ mälestuse oma tööga Baseli misjoni heaks, mille ta oli oma põlevas südames võtnud
eriliselt oma elutööks. Õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad Issandas! Jah, Vaim ütleb, et nad
võivad hingata oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega kaasa.
74 aastat tagasi
Koguduse laulukoor käis [1939. aasta augustis] Vigalas – praostkonna vaimulikul laulupäeval ja Vigala
kiriku 600. a. juubelil.
Lood valis välja Maria Strauss

MART SALUMÄE PAJATAB.
Kord nõukogude ajal läks Rabinovitš vastavast asutusest taotlema väljasõidu viisat, et külastada oma
Iisraelis elavaid sugulasi. Nõukogude ametnik suhtus tema soovi üleolevalt ja küsis: "Miks te sinna
tahate sõita? Mis teil siin NSVL-is puudu on? Elate niigi paremini kui paljud teised!" Rabinovitš vastas:
"Ega puudu polegi midagi, aga ma tahan oma esivanemate keelt - heebrea keelt -õppida."
Ametnik irvitas: "No, ja kellega sa seda siin siis rääkima hakata kavatsed?"
Rabinovitš: "Ega ma siin hakkagi. Aga olen juba eakas mees ja suren varsti ära. Ma olen kuulnud, et
taevas räägitavat heebrea keeles."
Ametnik: "Ja kust sa võtad, et taevasse saad? Äkki satud hoopis põrgusse!"
Rabinovitš: "Põrgusse sattumise pärast ma ei muretse, vene keelt valdan ma vabalt."

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

5. august

6. august
8. august
9. august
10. august

Anne Julge
Liisa Rootare
Eike Parts
Ott Vallik
Tarmo Engman
Anne Kalberg-Sägi
Eha Toomsar
Sirje Jätsa
Mari-Liis Mürk
Helen Heli
Lilia Sepp
Tiiu Mihelson
Alma Päär
Kauri Kliss
Margi Martin
Tiina Juurik
Rael Ojasoo

40

77
86
5
40
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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

Katarina Reiljan
Vaike-Lisette Soostar
Matti Talbonen
Elfride Meister
Linda Kurova
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
Kasso Kaasik
Lea Salumäe
Katharina Ufholz
Oliver Tammsalu
Kairi Kliss
Koidula Laidre
Loviise Vare
Deliise Vare
Oliivia Sepp
Sarah-Sofia Brock
Marie Uibo
Lilija Kuusemäe
Andres Huul
Marianne Hein-Nordström
Maarja Vahtras
Marie Keldrima
Laura-Liisa Leit
Leini Vahtras
Markus Jätsa
Rebecca Rankla

80
55
92
91
70

50
30
90
87
70
60

35

87

90
50
40
10
60

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE!
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AUGUSTI JUHTSALM JA PALVE
Jumal, su tee on pühaduses. Psalm 77: 14

Armas Jumal,
Sina oled kõige pühaduse allikas.
Ära lase meil iialgi unustada,
et Sinu armastus on püha armastus.
Anna meie südamesse igatsus püha ja puhta elu järele.
Juhi meid, et me alati tahaksime ja toimiksime
Sinu püha tahte kohaselt.
Muuda meid selliseks, et meie elust
paistaks välja Sinu Poja Jeesuse püha loomus.
Ning aita meilgi armastada oma kaasinimesi
Sinu püha ja puhta armastusega.

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS
KOGUDUSE KANTSELEI. Seoses puhkustega on kantselei avatud augustis kolmapäeval ja reedel kl
9-15. Ametitalituste osas ja kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt
kokku (tel. 52 80635). Vajadusel palume pöörduda toomkiriku valvelauda!
Diakoonia annetusmüük on avatud kolmapäeviti 10-13.
Toomkirik ja muuseum. Vaata www.haapsalulinnus.ee Toomkirik ja konvendihoone avatud iga päev kl
10-18. Pilet: 4 € 2 € - õpilane, tudeng, pensionär; 1 € - Läänemaa kooliõpilane; 8 € - perepilet. Kontakt:
Marika Peberg, tel 5184664, 4725346.
Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt: http://www.haapsalulinnus.ee
SA Haapsalu Piiskopilinnus juhataja Ülla Paras - 53462673
Jaani kirik. Igal reedel kl 9 on hommikupalvus. Jaani kirik on külalistele avatud reedel ja laupäeval kell
10-14 ja pühapäeval kl 13-16.
Telefon
473 7166, 473 7167, 528 0635.
E-post
haapsalu@eelk.ee
Koduleht
http://www.eelk.ee/haapsalu/
Aadress
Kooli 6, 90501 Haapsalu
Pangakonto
SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.
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/
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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@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 stendil, koguduse kantseleis ja Jaani kirikus. 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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