EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
JUUNI 2014
„Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!"
Johannese evangeelium 13:35
Hea Johannese Sõnumite lugeja! Piibli loomislugudest näeme, et inimest ei ole loodud maailmas üksi
olema. Vajame lähedasi inimesi, peret, sõpru, mõtte- või usukaaslasi. Kuulumine kuhugi on enamuse
inimeste jaoks vältimatu ning aitab mõista iseennast ja see on ka „valem“ kõige muu mõistmiseks.
Maikuud A.D 2014 jääb koguduse tegevuses ilmestama laste ja perega seotud sündmuste rohkus. Pere
on ühte hoidmise ja koosmeele minimudel nii nagu laiemalt võttes on seda ka kirik ja ühiskond
tervikuna. Mida tugevamad on meie perekonnad, seda tugevam on meie ühiskond. Nagu juba aastaid
tavaks, tähistati koguduses tavapärasest suuremalt emadepäeva, mille keskmes ei olnud aga mitte üksnes
emad-vanaemad, vaid pered tervikuna. Nii oli emadepäev kirikus tänu laste ja perede rohkusele kaunis
ja meeldejääv perepüha. 15. mail pidasime mitme Haapsalu kiriku ühist osadusõhtut, millel käsitlesime
pereväärtuste ja emadusega seotud teemasid. Oli tunda, et lisaks huvipakkuvale teemale oli kokku
tuldud selleks, et omavahel midagi jagada. Küllap on usu, lootuse ja armastuse jagamine nii omavahel
kui ka kõigi nendega, kellega meie teed kokku viivad, oluline igas meie päevas ja tegevuses, nendes
rollides ja ülesannetes, mida argielus kanname. Ennekõike väljendub see aga meie pereelus ja
peresuhetes.
Ristikirik tervikuna moodustab ühe suure ja üleilmse pere. On meeldiv, et võime maikuule tagasi
vaadates tervitada uusi koguduse liikmeid, kes said leeriõnnistuse Haapsalu toomkirikus 25. mail ja
kelle mõtetest te tänases lehes ka lugeda võite. Soovime, et uued koguduse liikmed tunneksid ennast
koguduses koduselt.
Oma aegade algusest on ristikirikut iseloomustanud globaalsus ja paljurahvuselisus. Ristiusu levik ei
piirdunud esimestel kristlikel sajanditel Palestiinaga ning juutlusest kristlusesse pöördunutega. Kristlasi
on kõikides maailmajagudes ja enamikes riikides. Ka meie koguduse liikmeid ja Johannese Sõnumite
lugejaid on lisaks Eestile väga paljudes riikides. Tänases lehes on lühike usutlus koguduse liikme
Raeliga, kes elab oma laste Moona ja Tormi ning abikaasa Kaspariga Sloveenia pealinnas Ljubljanas.
Oleks ääretult tore, kui ka edaspidi saaksime oma lugejatele võõrsil elavaid koguduse liikmeid
tutvustada ning seeläbi tugevdada meie ühtsust koguduseperena.
Taas on käes suvi ja tavapärasest aktiivsem reisimise aeg. Soovin, et need meie koguduse liikmed, kes
sel suvel Eestit plaanivad külastada või mujal Eestis elavad, jõuaksid lähedasi, sõpru ja sugulasi
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külastades ka oma kodukirikusse jumalateenistustele, palvustele, kontsertidele või lihtsalt aega maha
võttes ja kirikupingis istudes mõelda nendele inimestele ja asjadele, kes ja mis on meile tegelikult
olulised.
Erilisi taaskohtumisi ja edasiviivaid äratundmisi soovides
Kristel Engman
EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA JUUNIS
P, 1. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: Püha Vaimu ootus.
Teenib õpetaja Tiit Salumäe; kl 16 segakoori proov (Jaanisaal).
E, 2. juuni kl 12 keskpäeva missa (Toomkirik). Külas on Siberi luterliku kiriku piiskop Vsevolod
Lõtkin koos Siberi kiriku töötajatega.
T, 3. juuni kl 18 õhtumissa (Toomkirik). Külas on Helsingi piiskop Irja Askola ja piiskopkonna
valitsuse delegatsioon.
R, 6. juuni kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
P, 8. juuni kl 11 Nelipüha pidulik tänujumalateenistus armulauaga (Toomkirik). EELK
tänukirjade andmine. Teema: Püha Vaimu väljavalamine. Laulab segakoor. Jutlustab: õpetaja
Rainer Stahl (Saksamaa, Martin Luther Bund). Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves.
T, 10. Juuni kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).
R, 13. juuni kl 9 Hommikupalvus (Jaani kirik).
L, 14. juuni kl 12 leinapäeva palvus (Toomkiriku Maarjakabel); kl 18 Kreegi päevade kontsert
(Piletiga). Cyrillus Kreek Reekviem , Tõnu Kõrvits „Paabeli jõgede kaldail“. Eesti Filharmoonia
kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester. Dirigent Tõnu Kaljuste (Toomkirik).
P, 15. juuni kl 11 Kolmainupüha jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: Varjatud Jumal.
Teenivad õpetajad Pille Talvar-Heckmann (jutlus) ja Tiit Salumäe. Laulab Haapsalu toomkoor- 10.
aastapäev. Juhatavad Michael Heckmann, Lia Salumäe.
P, 15. juuni kl 16 Kreegi päevade kontsert ( Piletiga). Esineb Kadri Voorandi trio. „Süda, mis sa
muretsed“ (Toomkirik).
R, 20. juuni kl 9 Hommikupalvus (Jaani kirik).
P, 22. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: Kaduvad ja kadumatud aarded.
Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves.
T, 24. juuni kl 16 Surnuaiapüha jumalateenistus Vanal kalmistul. kl 17 Surnuaiapüha
jumalateenistus Metsakalmistul. Laulab segakoor.
R, 27. juuni kl 9 Hommikupalvus (Jaani kirik).
P, 29. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: Kutse Jumala riiki.
Teenib õpetaja Tiit Salumäe.

EESTI KIRIK TÄNAB.
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik autasustab nelipühal, 8. juunil, kiriku sünnipäeval, paljusid
ustavaid kirikuliikmeid ja isikuid, kes on osutanud teeneid EELK-le.
Peapiiskop Andres Põder annab Tallinna Toomkirikus üle EELK ordenid ja medalid, aukirjad ja
aunimetused. Johannese Sõnumite lugejatele olgu nimetatud järgmist:
EELK teeneteristi I järk antakse üle Siberi luterliku kiriku piiskop Vsevolod Lõtkinile ja president
Arnold Rüütlile. EELK teeneteristi II järk antakse üle Lääne praostkonna abipraost Leevi Reinarule.
EELK teeneteristi III järk antakse üle Haapsalu linnapea Urmas Suklesele.
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EELK aukirja saavad Martna vallavanem Tiiu Aavik, pikaaegne Haapsalu koguduse ja Lääne
praostkonna sekretär Lydia Kalda, EELK Kullamaa koguduse õpetaja Lembit Tammsalu.
Aasta kirikumuusiku tunnustuse on pälvinud Lääne praostkonna muusikasekretär ja Haapsalu koguduse
kirikumuusik Lia Salumäele.
EELK tänukirjad annab praost Tiit Salumäe peapiiskopi nimel üle pidulikul tänujumalateenistusel
Nelipühal 8. juunil kell 11 Haapsalu koguduse juhatuse asimees Kristi Ainjärvele, koguduse õpetaja
abilisele Teno Ilvesele, koguduse segakoori pikaaegsele koorivanemale Aita Kaurile ka koguduse tublile
kaastöölisele Jane Madile.

PALJU ÕNNE
Õnnitlen Sind, Lia, Sulle suure tunnustuse - aasta kirikumuusiku tiitli omistamise eest. Tunnen uhkust ja
siirast rõõmu selle üle, et mul on olnud ja on võimalus Haapsalu koguduse muusikajuhi Lia Salumäe
juhendamisel ja õpetamisel teha koostööd, mis on andnud minule pillimängu omandamisega ja
esinemistega rohkeid kogemusi lisaks muusikakoolis õpitule.
Soovin Sulle jätkuvalt palju kauneid muusikaelamusi ja edukaid ettevõtmisi muusika vallas.
Rapla Muusikakooli tänavune lõpetaja trompeti erialal Gregor Vaikmets

EESTI LIPU PÄEVA TÄHISTAMINE
Haapsalu linn, Kaitseliidu Lääne malev ning Lääne maavalitsus kutsuvad kõiki kodanikke
tähistama Eesti lipu päeva. 4. juuni hommikul kell 7.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse ees
riigilipu pidulik heiskamine.
Sõnavõttudega esinevad praost Tiit Salumäe, linnapea Urmas Sukles ning KL Lääne maleva liige Heiki
Magnus. Kohaletulnutele pakutakse teed ja pirukat.

VALMIS HAAPSALU JAANI KIRIKU INFOVOLDIK.

Haapsalu Jaani kiriku infovoldikus räägitakse kiriku saamisloost, sellest, et kirik on 1524. aastast alates
katkematult olnud avatud luterliku pühakojana. Eraldi kirjutatakse kiriku tornist, kelladest, altarist,
kantslist, lühtreist, orelist ning hauaplaatidest.
Voldiku fotod on Tõnis Padult ja Arvo Tarmulalt, voldiku kujundas Lääne Elu küljendaja Lauri Oja.
Urmas Lauri Lääne Elu
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TEELISTE KIRIKUD 2014.
Eesti Kirikute Nõukogu väljaandel ilmunud teatmik „Teeliste Kirikud 2014“ on saadaval kirikutes ja
internetis aadressil http://teelistekirikud.ekn.ee/2014/
Teelisi tervitab Eesti Kirikute Nõukogu asepresident Meego Remmel: „Teeliste kirikud asuvad üle
Eestimaa liikuvate inimeste teedel, andes meie teekondadele kulgemisest suurema tähenduse.
Sakraalehitised on läbi aegade olnud avatud igaühele. Tee ääres võib olla ilu, mida edasi tormates
vaevalt märkame. Tõtates ei leia me rahu, ajatu jääb tabamata. Iidsed pühakojad on täis mõtestatud
vaikelu, tunnistust sellest, kust me kunagi oleme tulnud ja kuhu viimselt teel oleme.“

MIS ON TULEMAS












4.07 kell 20.00 – Suvemuusika kontsert „Trubaduuri laulud“ (Jaani kirik)
9.-13.07 – XXI Haapsalu Vanamuusika Festival (toomkirik ja Jaani kirik)
19.07 – Rapla Kirikumuusika Festivali kontsert (Soome koor ja orkester) (Jaani kirik)
20.07 - Kirikukontsert - KOSK koor (toomkirik)
21.-23.07 - XXI Keelpillimuusikafestival (toomkirik ja Jaani kirik)
8.08 kell 23.50 – Öökontsert Toomkirikus Haapsalu kammerkoor
9.08 kell 23.50 – Öökontsert Toomkirikus Ansambel Hortus Musicus
9.08 - KOGUDUSEPÄEV Haapsalu 735 – oikumeeniline rännak Haapsalu pühakodadesse.
Laupäeval, 9. augustil toimub palverännak Haapsalu kirikutesse. Kõigil neil, kes soovivad
retkel või selle korraldamisel osaleda, palume kantseleis või kantselei e-aadressil
registreerida. Rännak on Haapsalu kirikuid tutvustav ja koondav sündmus, mis korraldatakse
seoses Haapsalu 735. aastapäevaga.
24.08 - Kirikukontsert – Segakooride Liit (toomkirik)
20.09 - Maalt lahkumise 70. aastapäev Haapsalus. Kell 12 mälestusjumalateenistus
toomkirkus, kell 13.30 mälestusmärgi avamine Ranna-Rootsi muuseumi ees. Mälestustahvel
Toomkirikusse põgenemisel hukkunute mälestuseks, nende hulgas õpetaja Konstantin Küll.

SINODID ESITASID PEAPIISKOPI KANDIDAADID.
Lääne praostkonna sinod esitas 9. mail Varblas Läänemaa praosti Tiit Salumäe peapiiskopi
kandidaadiks.
Salumäe kandidatuuri esitas Kullamaa õpetaja Lembit Tammsalu, abipraost Leevi Reinaru toetas seda
ettepanekut. Märjamaa õpetaja Illimar Toomet esitas Joel Luhametsa kandidatuuri.
„Sinod esitas konsistooriumile registreerimiseks Tiit Salumäe kandidatuuri,” ütles abipraost Leevi
Reinaru Johannese Sõnumitele. Tiit Salumäe kandidatuuri esitas ka Lääne–Harju praostkonna sinod. Tiit
Salumäe ütles Eesti Kirikule, et uue peapiiskopi valimisega ei alga ega lõpe EELKs uus ajajärk. Kirik on
vana institutsioon, selle struktuurid on aeg paika pannud ja teatud stabiilsus on juba selle tõttu
möödapääsmatu, ütles Salumäe Eesti Kirikule. Salumäe ei näe ka vajadust suuremate struktuuri–või
sisumuudatuste järele, sest EELKs ei ole suuri, kiireid lahendust nõudvaid probleeme.
„Arvan, et kirikutööd tuleb lihtsalt edasi teha,” ütles Salumäe oma tuleviku kohta. „Kas siis
peapiiskopina või mitte.” Praeguseks on sinodid esitanud viis peapiiskopi kandidaati: EELK kantsler
Urmas Viilma, Tartu praost Joel Luhamets, Viljandi praost Marko Tiitus, Lääne praost Tiit Salumäe ja
Usuteaduse instituudi rektor Ove Sander.
Kes lõpuks kandideerima jäävad, selgub kirikukogul 25. novembril. Uus peapiiskop seatakse ametisse
tuleva aasta 2. veebruaril.
Lehte Ilves
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XXI HAAPSALU VANAMUUSIKAFESTIVAL.
9.–13. juuli 2014, kontserdid Haapsalu toomkirikus, Jaani kirikus ja kuursaalis
K 9.07 kell 20 (Toomkirik) - Johann Sebastian Bach - Kuus motetti
Ansambel Studio Vocale. Ene Salumäe (orel); Annette Rheinfurth (violoon). Dirigent Toomas Siitan
N 10.07 kell 20 (Toomkirik) - Ansambel Sagittarius. Dirigent Michel Laplénie (Prantsusmaa)
Kavas Schütz, Monteverdi, Hammerschmidt, Johann Michael Bach, Johann Christoph Bach.
R 11.07 kell 20 (Toomkirik) - Ansambel Daimonion (Šveits/Itaalia). Anaïs Chen (barokkviiul); Andrea
Inghisciano (tsink); solist (tromboon, dulcian); Soma Salat-Zakarias (viola da gamba); María González
(orel). Kavas: 16.–17. sajandi Itaalia virtuoosne instrumentaalmuusika.
R 11.07 kell 23 (Kuursaal) - Öökontsert: Plokkflöödikonsort Cantores Vagantes (Eesti).
Kava hilisrenessansi muusika ja kaasaegse tantsuga.
L 12.07 kell 20 (Jaani kirik) - Varaklassikalised flöödikvartetid. Reet Sukk (flööt); Meelis Orgse
(viiul); Mall Help (vioola); Nils Wieboldt (tšello) (Saksamaa). Kavas: J. Chr. Bach, Abel, Giardini,
Wendling, Graf.
L 12.07 (Kuursaal) – Öökontsert. Eesti Filharmoonia Kammerkoori vokaalansambel.
P 13.07 kell 20 (Toomkirik). Lõppkontsert: Ekspress Venezia–Dresden. Mitmekoorimuusikat
Veneziast ja Saksimaa õukondadest. Kavas: Heinrich Schütz, Giovanni Gabrieli, Samuel Scheidt.
Solistid Eestist ja ansamblist Sagittarius. Haapsalu Festivali Koor, Festivali orkester.
Dirigent Michel Laplénie

ÜHISEID VÄÄRTUSI JA OSALUST JAGADES.
15. mail kogunes kena hulk Haapsalus tegutsevate kristlike koguduste liikmeid koos koguduste
vaimulikega Jaani kirikusse, et arutleda kristlike pereväärtuste, perekonna ja ema rolli üle meie
ühiskonnas, peredes, aga ka meie igaühe elus.
Osadusohtu algas palvusega, lauldi emalaule, mis pärinesid erinevatest lauluraamatutest. Samuti kõlasid
kirikus helilooja Sirje Kaasiku emadele loodud laulud. Ühtlasi mälestati ajast igavikku kutsutud emasid.
Osadusohtu põhiettekande pidas mehe, naise ja pere rollist õigeusu õpetuses preester Jüri Ilves. Preester
Ilves tõi oma ettekandes välja, et kristlik perekond on kiriku õpetuse kohasel nagu üks väike kirik. Alles
abielu salasuse kaudu võidakse tõeliselt mõista mehe ja naise ühendust. Jumal Ise pühitseb kahe inimese
liidu armastuse väes. Pühitsejaks on Kolmainus Jumal. Olles armastuse kandja ja jagaja on naine elu
ilmale tooja. Emadus on isadusega samaväärne karisma. Mees, lähtudes aktiivsuse printsiibist, on
viljastaja. Üheskoos ollakse Jumala kaasloojateks. Üheskoos antakse elu uuele inimesele, kes saab
täidetud Jumala hingusega, kandes jumalikku surematut vaimu. Laps kuulub Jumalale. Vanematena on
mees ja naine vaid tema kasvatajad ja tema eest vastutajad. Nii emale-isale kui lapsele on kirik
juhatajaks, abiks, Isaks ja Emaks.
Misjonär Pia Ruotsala tutvustas hiljuti tegevust alustanud EELK Perekeskuse tegevust ning juhtis
töörühma, milles arutleti ema rolli üle minevikus ja tänapäeval. Teises töörühmas räägiti jutlustaja Heli
Reichardt'i eestvedamisel emadega seotud mälestustest. Mitmelgi juhul käis vestlusest läbi mõte, et ka
ema rollile ja emaks olemisele paneb sageli olulise pitseri see, millisel ajal elatakse ja millistest
väärtustest lähtutakse.
Osadusohtu lõppes Jeruusalemmas elava eestlannast nunna ema Ksenja elu käsitleva dokumentaalfilmi
"Õlimäe õied" ühise vaatamise ja kauni õhtupalvusega Jaani kirikus. Palvuse viisid läbi pastorid Eenok
Palm ja Urmas Rahuvarm.
Osadusohtu vestlused ja tegevused kinnitasid, et oikumeeniline koostöö toimib Haapsalus hästi ning
meie koguduste liikmetel on, millest omavahel rääkida ja on, mida jagada.
Kristel Engman
EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja
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MUUSEUMIÖÖ HAAPSALUS
17. mail toimunud muuseumiöö meelitas kodudest välja hulgaliselt haapsallasi, kes nautisid
kaunist kevadpäikest ja meeldivat kultuuriprogrammi. Mõned meie koguduse liikmed jagavad
sõnumilehe lugejatega oma muljeid.
Sigrid: Käisin Toomkirikus kapiteelide näitusel, siis veel Läänemaa Muuseumis ja Rannarootsi
muuseumis. Oli väga huvitav. Läänemaa muuseumisse tahaks uuesti minna, kuna üks osa näitusest oli
veel avamata ja teine pool näitusest Haapsalust kui kuurordist oli väga põnev. Sellised huvitavad fotod
ja vaatenurgad, mida varem polegi näinud. Ja loomulikult ka Rannarootsi muuseum oli tore oma väga
toreda ja külalislahke juhi Ülo Kalmuga.
Maria: Mina käisin toomkirikus orelikontserti kuulamas ning Iloni Imedemaal lastega mängimas, pilte
vaatamas ja muusikat kuulamas. Samuti külastasin Läänemaa Muuseumi, kus ma polnud käinud rohkem
kui kümme aastat. Uhiuus ekspositsioon oli väga põnev ja kaunilt kujundatud. Nii tore oli näha, et
muuseumide vastu oli väga suur huvi.
Kädi: Muuseumiööl olin mina toomkirikus tööl ja mujale kaema ei jõudnud.
Indrek: Mina käisin Iloni õuel kontserdil, Jaani kiriku orelikontserdil ja piiskopilossi muuseumis. Eks
need meeldisidki, millele valik sai tehtud. Oleks tahtnud ehk teisigi kohti külastada, aga ajaliselt ei
jõudnud.
Raul: Mina muuseumiööle ei saanud, sest käisin samal õhtul abikaasaga Pärnus teatris vaatamas
Kivastiku uut lugu „Vares“. Karm lugu riigikukutajast Barbarusest. Mõte muuseumi kiigata korraks oli,
aga muljed teatrietendusest olid nõnda väsitavad, et sõitsime koju otsejoones.
Muljeid kogus Maria Strauss

LEERIÕPILASTE TAGASIVAADE LEERIKOOLILE.
Leerikooli otsustasin tulla, kuna soovisime elukaaslasega mõlemad kristlikku laulatust. Kuna varasem
kokkupuude kiriku ja usueluga oli üsnagi vähene, siis ei osanud ma esialgu sellest koolist ka väga palju
oodata. Pärast tundides käimist ja mitmetel jumalateenistusel osalemist võin öelda, et leerikool ja kirik
andis mulle oluliselt rohkem kui alguses arvasin või lootsin.
Minu esimene kokkupuude kirikuga oli 10. klassis kui käisin kiriklikul laulatusel aga ega ma siis ei
adunud asja olemust ja mis see osalejatele endile tegelikult tähendas, nende ilmetest oli selge, et see oli
neile midagi suurt ja tähtsat ja selle teadmisega sellel hetkel see piirduski. Üks väga oluline sündmus
minu elus oli reis Iisraeli, kus ekskursioonina külastasime Jeruusalemma. Bussist väljudes tabas mind
nagu mingi laine, mingi pühaduse tunne, seda ei ole võimalik sõnadega kirjeldada ja ausalt öeldes oli
see esialgu natukene nagu ehmatav.
Usun, et kõige rohkem kasvatas leerikool minus mõistmist ja tolerantsust teiste inimeste suhtes. Kirik
võtab alati kõik vastu, üritab inimestest aru saada ning võimalusel aidata.
Koguduse tegevus on minu jaoks igati tänuväärne. Ma olen uhke, et saan olla Püha Johannese koguduse
liige. Inimesed on siin väga sõbralikud, soojad ja abivalmis. Tahan kindlasti anda oma toetuse
liikmemaksu makstes, et koguduse tegevus saaks olla aktiivne ja mitmekülgne. Hetkel ei oska ma muud
näha, kuidas koguduse liikmena panustada.
Kokkuvõttes, kuidas leerikool on mõjutanud mind? Ma usun kristlikke väärtusi ja leian, et olen hakanud
rohkem mõistma ühiskonnas kehtivaid norme. Ma olen saanud palju teadlikumaks Kristusest, Piiblist,
kiriku kommetest, koguduse tegevusest. Leerikool on olnud hariv. Olen mõtestanud enda jaoks, mis on
usk minu jaoks ja kes on Jumal minu jaoks.
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Kümme käsku. Paljud inimesed on arvamusel, et igasugused käsud ja piirangud on tänapäeval paljude
inimeste jaoks ajast ja arust. Inimene peab olema vaba ja saama teha seda, mida ise tahab! Pärast väikest
järelemõtlemist selgub - niikaua, kuni tema vabadus teiste vabadust ei ohusta. Vaevalt meeldiks kellelgi
liigelda ilma liikluseeskirjadeta. Meie tänavatel liigub ringi küll neid, kellele liikluseeskirjad paistavad
üksnes tülikaks segajaks olema. Me ei tahaks nendega sõiduteel kohtuda. Liikluseeskirjad ei ole loodud
meid segama vaid kaitsma. Sama on Jumal kümne käsuga. Inimest tuleb kaitsta ka tema enese eest,
inimesele on parim, kui ta elab kooskõlas oma Looja seadustega. Omal moel kuuluvad ka kümme käsku
loodusseaduste hulka.

Konfirmeeritud Haapsalu toomkiriku altari ees 25. mail 2014.
Meenutused vahendas õpetaja Tiit Salumäe.

LAULU VÄGI II.
04.05.2014. Käes on tõehetk – aset leiab segakooride teine ettelaulmine. Enne „püüne peale“ minekut
toimub muidugi proov Raul Talmari ja Kaspar Männi käe all. Läbi võetakse kogu repertuaar. Kui järg
on Taandujate käes, teeb dirigent ettepaneku laulda peast. Ja oh imet: see ongi tõesti peas, iga viimase
kui silbini! Aga eks ole selle nimel ka „higi, verd ja pisaraid“ valatud. Mõnusa kõrvalepõikena tuleb
meelde sotsiaalmeedias ringelnud video Saaremaalt – Taandujaid hakati laulma Saaremaa valsi viisil.
Öeldagu mis tahes, kui üks laul on tekitanud nii palju kõneainet, kütnud üles kirgi ja pannud hallid
ajurakud tööle vallatuid vempe välja mõtlema, siis peab ta ikka ASI olema.
Proov kulgeb edasi. Mõnede laulude puhul saab hakkama ühe korraga, teised vajavad rohkem lihvi. See
tähendab hinnangut stiilis: kõik on suurepärane, aga... Ja nii püüeldaksegi täiuse poole, vajadusel kuni
häälerühmadeni välja. Iga proov saab kord otsa ja tuleb asuda oskusi näitama. Loosi tahtel on mõlemad
koguduse koorid viimaste esitajate seas. Taandujatele lisaks tulevad ettekandmisele Mu isamaa on minu
arm ja Tuljak. Kindlasti võiks mõnigi asi olla veidi rohkem nii või naa, aga tehtud ta saab!
Tänaseks on selge, et eksam on sooritatud ja meil peole roheline tee. Nii et taanduda pole enam kuhugi,
selja taga on laulukaar!
Siis, kui sul on kiire kogu aeg,
Kulub vahel maha võtta aeg,
Seisma panna keevaline ring,
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Tunnetada, mida vajab hing:
Liigutada varbaid loiult vees,
Veeretada mõtteid enda sees,
Olla osa aja vooluteest,
Loojal tänu anda kõige eest.
Tiia Laar

NATUKE NALJA.
Juuni, juuli ja august!
Õpetajal palutakse nimetada kolm põhjust, miks ta valis koolmeistri ameti.
"Juuni, juuli, august," kostab seepeale õpetaja.

NOPPEID EMADEPÄEVA TEGEMISTEST LASTEKIRIKUS.
Kimbu valgeid kevadlilli kingin sulle, emake
Emadepäeva-eelse laupäeva pärastlõunal kogunesid lastekiriku lapsed koos emade ja õpetajatega
Haapsalu raudteejaama juurde, et sõita ühiselt traditsioonilisele lillematkale. Tee viis seltskonna veidike
linnast välja, Valgevälja külas elava õpetaja Kristel Engmani ja tema pere koduõuele, kus kuulsime talu
ajaloost ning sellest, kuidas ja milleks kasutati vanal ajal suitsusauna, mille läheduses ka meie tegevus
osaliselt toimus.
Taevaisa õnnistas meie ettevõtmist päikesepaistelise kevadise ilmaga. Lastel oli taluõuel ning metsas
jooksmist ja avastamisrõõmu küllaga. Lillede korjamiseks peaaegu et ei olnudki mahti. Siiski said nii
laste kui suurte pihud nurmenukke täis ja lõhnava saagiga siirduti taas Kristeli koduõele, kus lapsi ootas
lastekiriku õpetaja Sirje. Iga laps sai endale pajuvitstest kokku seotud pildiraami, mille ta kaunistas
lillede ja kirjude takunööridega. Selle viis iga laps koju kaasa, et see emadepäeval oma emale kinkida.
Ülejäänud nurmenukud seoti kimpudeks, et jagada neid emadepäeval toomkirikus ka teistele emadele.
Õpetaja Sirje ja kiriku lilleseadja Jane tegid samal ajal emadepäeva perejumalateenistuse altarile kauni
ja kevadise lilleseade. Ilusa pärastlõuna lõpetuseks said nii lapsed kui suured mängida ja keha kinnitada.
Igaüks oli ühisele lauale head ja paremat kaasa toonud.
Emadepäeva tähistamine Haapsalu toomkirikus emadepäeval, 11. mail algas juba tund aega enne
jumalateenistust, kui toomkiriku ristimiskabelis oli end sisse seadnud fotograaf Haide Rannakivi oma
mobiilse retrofoto salongiga. Huvilised said riietuda möödunud sajandi algusaegsetesse rõivastesse ja
teha meeleoluka perepilti Pärnu rannakohviku interjööri taustal.
Jumalateenistuse pidasid pereteenistuse liturgia järgi õpetaja Kristel Engman ja Tiit Salumäe, kaasa
teenisid lastekiriku lapsed ja õpetajad. Jumalateenistuseks oli ette valmistatud laululeht. Esimest korda
astus koguduse ette meie koguduse mudilaste laulu- ja mängurühm „Jaanimardikad“ Lia Salumäe
juhatusel. Pisikesed juntsud lõid küll kirikurahva ees veidi araks, aga eks ka nende esinemisjulgus
kasvab praktika ja kogemustega.
Imeilusate emateemaliste lauludega rõõmustas kirikulisi koguduse lasteansambel Sirje Kaasiku
juhatusel. Mõtlemisainet pakkusid katkendid Kristel Kossari hiljuti ilmunud raamatust „Suurim kingutus
emalt“ ja uut palveindu jagas õpetaja Engmani jutlus palve tähtsusest.
Jumalateenistuse lõpus võtsid lastekiriku lapsed kirikuõpetajatelt vastu tänukirjad. Igaüks sai kauni
palveraamatu „Iga päev sinu juures“. Tänuavalduse osaliseks said ka kõik need, kes on möödunud aasta
jooksul andnud oma panuse lastetöö heaks. Emadepäeva ja lastekiriku aasta lõpetamise puhul pakuti
kirikus enne ja pärast jumalateenistust imehead torti.
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Maria Strauss

KOLM KÜSIMUST.
Rael, Kaspar, Moona ja Tormi Ojasoo elavad talvest alates Sloveenia pealinnas Ljubljanas. Rael
on lastega kodune ja Tormi töötab rahvusvahelises ettevõttes analüütiku ning konsultandina.
Toimetus tundis huvi, kuidas neil elu läheb. Siin noppeid usutlusest.
Kuidas möödus emadepäev? Rael: „Olin sellel päeval Saksamaal elava sõbratari (samuti meie
koguduse liige – toim.) juures emaks olemisest puhkamas. Kaasas oli veel teinegi ema. Puhkus emaks
olemisest nägi aga ikkagi välja suuresti emaks olemisest pajatades. Aga muidugi on, nüüd ise ema olles
aga ka ema kaotanuna, emadepäeval hoopis teine tähendus kui aastaid tagasi. Emadepäev ja selle
tähistamine on mind viimased 10 aastat kõige tugevamini Haapsalu koguduseperega sidunud ja
ühenduses hoidnud.“
Kas olete leidnud uues elukohas oma kodukiriku? Rael ütleb, et oma kodukirikut ei ole nad veel
Ljubljanas leidnud ja seni on nad olnud rohkem kirikuturistid või rändkirikulised, astudes Sloveenias
ringi sõites ikka sisse ka kirikutesse. Uue kodu ümbrust avastades leidis aga pere, et nende maja vahetus
läheduses on laste mänguväljak ja kohe selle kõrval luterlik kirik, mille kellahelid kostavad nende koju.
Rael arvab, et juba lähiajal püüavad nad selle kirikuga tutvust teha.
Millal teid taas Eestis võib kohata? „Suvel tuleme,“ kinnitas Rael.

Rael, Kaspar, Moona ja Tormi Bledi järve ääres. Taustaks järve keskel olev Sloveenia ainus saar
ja selle keskel olev kirik. Taamal kõrgub Alpide Sloveenia-poolne osa.
Usutles Kristel Engman
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SÜNNIPÄEVAD JUUNIS.
1. juuni
2. juuni
3. juuni
4. juuni

5. juuni
6. juuni
7. juuni

8. juuni
11. juuni
12. juuni
13. juuni
14. juuni

15. juuni
16. juuni

17. juuni
18. juuni
20. juuni
22. juuni
23. juuni
24. juuni
25. juuni
26. juuni
27. juuni
28. juuni
29. juuni

30 juuni

Sebastian Juhan Liiva
Kenert Rehkalt
Kristjan Lõokene
Alexander Murdmaa
Laine Kera
Getter Möldre
Indrek Leit
Merel Keldrima
Karl-Edgar Proos
Asta Vahi
Aston Martin
Silvia-Helga Johannes
Janika Kase
Rainer Randmets
Kaisa Randpere
Karli Kliss
Lia Toomelaid
Heli Hansen
Scarlet Lämmergas
Kalle Jätsa
Alexandra Drabold
Erki Holmberg
Merle Leemet
Kalle Kelviste
Susanna Alliku
Reio Engman
Anneli Tsarens
Tarmo Barndõk
Enriika Liiv
Madis Padu
Maris Peikel
Eve Trei
Lydia Kalda
Andero Küttim
Ott Marten Peikel
Madis Kütt
Aveli Reins
Aasa Bander
Jaan Kelviste
Allan Kalamees
Maria Strauss
Mirjam Behrendt
Kristjan Hertzmann
Alari Engman
Indrek Reppo
Õilme Huuk
Ruth Laasi
Maarja Illik
Hannes Rabi
Robin Juurik

89
82
25

84
35

40
30

35

80

60

Palju õnne sünnipäevaks ja õnnistust uueks eluaastaks!
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JUUNI JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE.
Ja meie oleme kõige selle tunnistajad ning samuti Püha Vaim,
kelle Jumal on andnud neile, kes on talle kuulekad. Apostlite teod 5:32
Kirik on alati Püha Vaimu Kirik. 2. sajandil elanud Püha Irenaeus, Lyoni piiskop, kirjutab: “Kus on
Kirik, seal on Jumala Vaim, ja kus on Jumala Vaim, seal on Kirik ja kõik arm.” Kiriku olemus pole
sellest ajast muutunud, ta on ikka Püha Vaimu Kirik.
Mis kehtib Kiriku kohta, kehtib ka Kiriku iga üksiku liikme kohta: iga Kiriku liikme peamiseks
tunnuseks on usk Kristusesse ja temas elav ning tegutsev Jumala Püha Vaim. Ent Jumal annab Püha
Vaimu vaid neile, kes on Talle kuulekad.
Püha Vaim juhib meid alati Jeesuse Kristuse ja Tema Kiriku juurde. Kui hakkasime huvituma ristiusust
ning tundsime igatsust saada ristitud, tulla leeri, ühineda kogudusega, siis oli see huvi ja igatsus Jumala
Püha Vaimu töö meis. Kui lasime end ristida, andsime leeritõotused ja saime Kiriku liikmeks, siis
väljendus selles meie kuulekus Jumalale. Oma kuulekuse tõttu olemegi saanud Jumalalt Püha Vaimu
anni.
Püha Vaimu töö meis jätkub ka pärast leeriõnnistamist, kuid selleks ei ole reeglina usulise vaimustuse
või harduse hetked — need rajanevad enamasti meie endi emotsioonidele. Jumala Vaim õhutab meid
tegema tõelisi usu- ja armastustegusid: uurima järjekindlalt Pühakirja, regulaarselt palvetama, tegema
eestpalveid, võitlema oma patuga, osalema võimalikult sageli Pühal Armulaual, teenima haigeid,
vaeseid ja kõiki kaasinimesi, mitte maha jätma oma koguduse kooskäimisi. Ent kõik see nõuab meilt
distsipliini, võitlust iseendaga ja tõelist enesesalgamist. Kui loobume oma isekuse, mugavuse või
“ajapuuduse” tõttu olemast kuulekad ka nendes asjades, võime kaotada sideme Jumala Püha Vaimuga ja
meist saavad Kiriku “surnud liikmed”.
Nelipühal, kui tähistatakse Püha Vaimu väljavalamist ja Kiriku sündi, peaksime ka meie meenutama
neid tõotusi, mida oleme Jumala ja inimeste ees andnud Kiriku liikmeks saades, mõtlema, mida need
tähendavad ja kas oleme neid tõesti pidanud.
Ma ohverdan ja annan end Sulle, mu Jumal.
Ma olen Sinu oma, Issand Jeesus.
Issand Jeesus, Sulle ma elan.
Issand Jeesus, Sulle ma suren.
Issand Jeesus, Sinu oma ma olen, surnuna ja elavana.
Mida Jumal tahab.
Minu Isa, Sinu tahe olgu minu tahe,
Sinu tahe olgu mulle taevas ja kõik muu.

Christian Scriver, 1629-1693
Koduõpetaja, õukonnajutlustaja, vaimulik kirjanik.
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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 ja K kl 9.30-13.
Toomkirik ja muuseum. Vaata www.haapsalulinnus.ee Toomkirik ja konvendihoone avatud iga päev
10 - 18. Kontakt: Marika Peberg, tel 5184664, 4725346.
Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt: http://www.haapsalulinnus.ee
Jaani kirik. Külalistele avatud R L 10 – 14 ja P 13 - 16.
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
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: haapsalu@eelk.ee; lydia.kalda@hotmail.com; 53477 633.
E-post: lia.salumae@gmail.com; 53039 835.
E-post: lehte@le.ee
E-post: karin.teder@mail.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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