EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
JUUNI 2016
Päikseline tervitus Haagast!
Suve rohelisus ja ilu on jõudnud Haapsallu ja Haagasse. Juba rohkem kui 40 aastat on Haaga
koguduse kevadiseks tippsündmuseks 1. mai pidustused ehk vappujuhla, mida koguneb Huopalahti
kirikumäele tähistama ligikaudu 500 inimest. Kuna sel aastal langes maikuu esimene päev
pühapäevale, algasid vappujuhla sündmused piduliku jumalateenistusega.
Ehkki 1. mai pidustused kestavad vaid kaks tundi (11.00-13.00), valmistab 20-30 inimesest koosnev
toimkond sündmust ette mitmeid nädalaid. Skaudid küpsetavad mitusada vorsti ja kodutütardel on
vahvlite valmistamiseks varutud neli ämbrit vahvlitainast. Puhkpilliansambel mängib lipu
heiskamisel tervitusmuusikat ning annab kontserdi kirikus. Haagas tegutsev toitlustusealase õppega
tegelev kutsehariduskeskus Haaga-Helia kingib 80 liitrit hernesuppi ja pensionil olev usuteaduse
doktor Juhani Forsberg küpsetab sadakond karjala pirukat.
Ettevalmistava toimkonna liikmed täidavad aasta jooksul kogunenud armulauaveini pudelitesse
maipidustustel traditsiooniliselt joodavat limonaadi ehk sima. Sama toimkond küpsetab müügiks
pontšikuid ja muid küpsetisi.
Üks vastutab loterii korraldamise, teine kasutatud raamatute müügi korraldamise ja kolmas
kohvilaudade korraldamise eest. Organist laulab kirikus vaimulikke laule. Kiriku kõrval on kollane
maja, kus toimub programm lastele – tehakse näomaalingud, meisterdatakse, lauldakse.
Kevadpidustuste kogu tulu annetatakse koguduse misjonäridele. Seda sündmust ei oleks koguduse
liikmete pühendumiseta ― nii nagu ka mitmete teiste asjadega koguduses.
On suur rõõm, et saan tulla mõnede aktiivsete koguduse liikmetega juba juunikuu teisel
nädalavahetusel Haapsallu. Minuga tulevad kaasa diakooniatöös, muusikatöös, jumalateenistuste
korraldamisel aktiivselt kaasa löövad koguduse liikmed.
Maisündmuse piltidega soovin armsale sõpruskogudusele Haapsalus õnnistaud suve.
Marja Heltelä
Haaga koguduse õpetaja
P.S. Haaga koguduse delegatsioon on Haapsalus 11.-12. juunil. Olete oodatud eesti- ja
soomekeelsele jumalateenistusel toomkirikus 12. juunil kl 11. Jutlustab õpetaja Marja Heltelä
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA JUUNIS.
R, 3. juuni kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
L, 4. juuni – Praostkonna päev Lääne-Nigulas. Kell 11.30 oreli pooltund Lääne-Nigula oreli 90.
aastapäeva tähistamiseks. Kell 12 jumalateenistus saja aasta taguse korra kohaselt. Laulab Lääne
praostkonna ühendkoor. Teenib praost Leevi Reinaru koos praostkonna vaimulikega. Organist Lia
Salumäe.
P, 5. juuni kl 11 3. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Teema: Kutse Jumala
riiki. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Teno Ilves, organist Lia Salumäe. (Toomkirik).
R, 10. juuni kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
L, 11. juuni kell 17 – Kreegi päevade kontsert. Esineb Eesti Rahvusmeeskoor (Toomkirik).
Kõlab Cyrillus Kreegi muusika. Dirigent Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrantuuris õppiv
noor Jõgeva koorijuht Mai Simson. Kreegi muusika kõrval tuleb ettekandele Rudolf Tobiase üks
tuntumaid kooriteoseid, „Eks teie tea“ Cyrillus Kreegi seades. Orelil Kadri Toomoja (orel).
Kaastegev Tõnu Kaljuste. Piletiga 5 €.
P, 12. juuni kl 11 - 4. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. (Toomkirik).
Teema: Kadunud ja jälle leitud. Jutlustab Haaga (Helsingi) koguduse õpetaja Marja Heltelä.
Liturguas teenivad piiskop Tiit Salumäe, õpetaja Kristel Engman ja Kalle Jätsa, organist Lia Salumäe.
Kl 17 – Kreegi päevade kontsert. „Lauliku lapsepõli“ (Toomkirik).
Esinevad Eesti Televisiooni ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia esinduskoorid. Solistid Miina
Pärn, Kaisa Padur, Ann-Liisbel Petter, Liisi Pley (kannel). Dirigent Silja Uhs.
Piletiga 5 €.
T, 14. juuni kl 10 – Leinapäeva palvus Emaaltari juures toomkiriku ristimiskabelis.
R, 17. juuni kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
P, 19. juuni kell 11 - 5. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. (Toomkirik).
Teema: Halastage. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Teno Ilves, organist Lia Salumäe. (Toomkirik).
R, 24. juuni kl 16 surnuaiapüha jumalateenistus Vanal kalmistul ja kl 17 surnuaiapüha
jumalateenistus Metsakalmistul. Laulab koor. Organist Lia Salumäe. Viiulil Taimi Kopli.
L, 25. juuni kl 10.30 - Saksa keelne perejumalateenistus Cyrillus Kreegi majas Väike-Viigi tn 10.
Teenib õpetaja Matthias Burghardt.
P, 26. juuni kl 11 - 6. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Hõbeleer.
(Toomkirik). Teema: Issanda teenimine. Teenivad piiskop Tiit Salumäe, õpetajad Peeter Paenurm ja
Kristel Engman ning Teno Ilves, organist Lia Salumäe. Laulab hõbeleerilaste ansambel. Hõbeleeri
koosviibimine Jaani kirikus. Kl 18 kontsert-palvus - muusik ja evangelist Jules Riding UusMeremaalt (Jaani kirik). http://www.julesriding.com/

MUUSIKA KAUGE MERE TAGANT. PANE TÄHELE!
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SURNUAIAPÜHAD
EELK LÄÄNE PRAOSTKONNAS

2016
HAAPSALU
HANILA
KARUSE

24.06
24.06
23.06
19.06
19.06

KIRBLA

19.06

KULLAMAA

19.06

LIHULA

26.06

LÄÄNE-NIGULA

19.06
24.06
24.06
23.06
23.06

16:00
17:00
14:30
10:00
12:00
14:00
14:00
15:00
11:00

VARBLA

12.06
26.06
26.06
26.06
26.06
07.08
23.06

11:00
12:00
14:00
12:00
15:00
14:00
12:00
12:30
15:00
14:00
15:00
10:00
12:00
11:00
12:30
14:00
12:30
13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
15:00
15:00
12:00

VORMSI

18.06

12:00

MARTNA

MIHKLI

07.08
26.06

MÄRJAMAA

24.06

NOAROOTSI

12.06
12.06
12.06
26.06

NÕVA
PIIRSALU
RIDALA

Vana kalmistu
Metsakalmistu
Hanila kalmistu
Tuudi kalmistu
Karuse kalmistu
jumalateenistus kirikus
Kalmistu
Missa kirikus
Kalmistu
järgneb armulaud kirikus
Armulaud kirikus
Kalmistu
Koela kalmistu
Leediküla kalmistu
Vedra kalmistu
Rõude kalmistu
Armulaud kirikus
Kirikuaed
Väike-Lähtru kalmistu
Armulaud kirikus
Kalmistu
Jaanipäeva missa kirikus
Viilumäe kalmistu
Rooslepa kalmistu
Sutlepa kalmistu
Noarootsi kirikuaed
Armulaud kirikus
Kalmistu
Kuijõe kalmistu
Piirsalu kalmistu
Kirikuaed
Uus kalmistu
Vana kalmistu
Sinalepa kalmistu
Varbla kalmistu
järgneb armulaud kirikus
Kalmistu
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HAAGA KOGUDUSE ELUST.

Vaata pilte ja loe:
http://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/haaga.html

PAGASIGA.
29. mail oli toomkirikus mitmekordselt pidulik jumalateenistus. Üheks selle põhjuseks oli
leeripüha, mille raames said Jana, Mihkel ja Urmas leeriõnnistuse. Avaldame anonüümselt
leerilaste mõtteid leeriajast.
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Kõik see, mille olen leerikoolist kaasa saanud, on minu pagas.
Tahaksin, et ka minu lapsed ei peaks võõraks kirikut ja usku.
Leerikool on avardanud minu sisemist mõttemaailma nii suurelt, et see rahu, mis ma olen
leidnud endas, aitab mul igapäevaselt elada.
Rahu on minu suurimaid eesmärke elus, see aitab leida ja osata seda kasutada. Usk on minu
jaoks rahu aluseks.
Mulle meeldib mõelda, et keha surm ei tähenda veel sinu hinge ja vaimu surma, et inimese
elu on justkui igavene.

Kogudus ütleb uutele liikmetele „Tere tulemast!“ ning soovib head kohanemist kodukoguduse eluga.

LASTETÖÖ TEGUS AASTA.
Emadepäeval esinesid neidude ansambel Sirje Kaasiku juhatusel ja Jaanimardikad koos vanematega
ning noored oreliõpilased. Jumalateenistuse lõpus anti lastele kaunid tunnistused. Leeripühal anti
Maria Straussile üle EELK aukiri ja aasta lastetöö tegija tunnistus.

Sirje Jätsa
Lastetöö koordinaator

KREEGI PÄEVAD HAAPSALUS 11. - 12. JUUNIL.
Kreegi päevad juht ja initsiaator on Tõnu Kaljuste. Esimesel kontserdil kõlab Cyrillus Kreegi
muusika Eesti Rahvusmeeskoori esituses. Dirigendipuldis on Mai Simson. Kreegi muusika kõrval
tuleb ettekandele Rudolf Tobiase üks tuntumaid kooriteoseid, „Eks teie tea“ Cyrillus Kreegi seades.
Orelil Kadri Toomoja (orel).
Pühapäevasel kontserdil esitavad Eesti Televisiooni ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
esinduskoorid eesti heliloojate kooriloomingut. Kava pealkirjaga „Lauliku lapsepõli.“ Solistid Miina
Pärn, Kaisa Padur, Ann-Liisbel Petter, Liisi Pley (kannel). Dirigent Silja Uhs
Mõlemad kontserdid on piletiga 5 €.

KAKSKÜMMEND VIIS AASTAT LEERIST.
Pühapäeval, 26. juunil kell 11 tähistame toomkirikus tänujumalateenistusega 25. leeri aastapäeva.
Kontakt:Maria Straussile (mariastrauss@gmx.de) või Kristel Engmanile (kristel.engman@eelk.ee).
Rõõmsa kohtumiseni!
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EMADEPÄEV JA NELIPÜHA AMEERIKAS.
Üks kaunis ja meeldejääv reis Ameerikasse on jälle tehtud. Mitmed inimesed on küsinud, kuidas
tervis vastu pidas ja reis läks. Saan vastata mõlemale küsimusele – suurepäraselt. Torontos võttis
mind vastu mu vend Mart, kes on Toronto Peetri koguduse õpetaja, Põhja-Ameerika praostkonna
praost ja Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi peasekretär. Emadepäeval oli kirik rahvast täis,
laulis ansambel ja mina pidasin jutluse ja rääkisin emadepäeva ajaloost ja tähendusest. Jagan lõike
oma jutlusest: „Emadepäeval ei ole piibellikku alust, kuid ometi on kristlased seda päeva pidanud
oluliseks. Alates seitsmeteistkümnenda sajandi algusest tähistati Inglismaal emadepäeva paastuaja
neljandal pühapäeval. See emadepäev oli teise tähendusega, kui tänane. Paljud noored, kes otsisid
linnast või kaugematest paikadest tööd, sageli teenijatena või sulastena, elasid oma kihelkonnast
kaugel. Sellel pühapäeval said nad vaba päeva, et külastada oma kodu ja kodukirikut. Briti
emadepäev koondus kodukirikusse, kus peeti vastav jumalateenistus. Kirikus olid ka pereliikmed,
ema ja isa, tädid-onud ja õed-vennad. Nii oli see pühapäev perekonna kokkusaamise päevaks. Läbi
kevadise looduse kõndides noppisid lapsed oma vanematele tee äärest lilli. Sellel päeval tuletati
meelde, et ema saadab oma lapsi laia maailma. Parim mida ta saab oma lapsele anda on „juured ja
tiivad“. Juured – see on teadmine elu püsiväärtustest, headest mõtetest, mis lapsi saadavad. Kuid
samas luba minna ja „oma tiibu proovida“. Mõnel pool Inglismaal moodustasid inimesed sellel
päeval üksteisel kätest kinni hoides kodukiriku ümber ringi, niiviisi oma emakirikut „kallistades“ ja
tema eest tänades. Kirik on eelkõige inimesed, mitte hoone. Emadepäeval saame ka meie täna
kutsuda oma pere ja koguduse liikmeid lapsepõlve kirikusse. Inglismaalt alguse saanud
„emakoguduse päeva“ tähistamisse suri välja üheksateistkümnenda sajandi lõpul sotsiaalsete ja
töösuhete muutudes. Meile tuntud emadepäeva mõte sündis siin Ameerikas möödunud sajandi
alguses. Õpetajanna Ann Jarvis kutsus oma ema teisel surma-aastapäeval 1907 lähikondseid
tähistama emade mälestuspäeva Memorial Mothers’ Day Meeting. Ann Jarvise ema tegeles
emadepäeva liikumise ettevalmistamisega ja kutsus kokku ühenduse Mother’s Work Organisation.
Organisatsiooni peamiseks eesmärgiks oli koguda “paremaid emasid, paremaid kodusid, paremaid
mehi ja naisi”. Emade mälestuspäev sai juba järgmisel aastal laiema tähenduse ja levis kiiresti üle
Ameerika. 1914. aastal määras USA Kongress maikuu teise pühapäeva ametlikult emadepäevaks. Nii
nagu Ameerikas, oli ka Eestis emadepäeval konkreetne algus. 1922. a. korraldati Uderna koolimajas
esimene emadepäeva koosviibimine. See oli katse, kas sellise päeva korraldamine sobib eestlaste
tagasihoidliku loomuga. Udernal oli Helmi Mäelo lapsepõlvekodu. Organiseerijate lootused said igati
ületatud - emadepäev võeti kohe vastu: “üllatuslikult avanesid inimeste peidetud tunded ja nähtus
tahe nende üksteisega jagamiseks”. Kaks aastat hiljem anti välja vihik emadepäeva pidamise juhised
ja eesmärk: “Emadepäeva korraldamise siht on laste ja vanemate vahekorra ligendamine, iseäranis
aga tähelepanelikkuse ja austamistunde kasvatamine oma emade vastu, kes seda oma “suure tööga”
võrreldes väga vähe tunda saavad. Emadepäeva mõiste katsutagu iseäranis koolides õpilastele selgeks
teha, et nad sel päeval oma kodudes emade vastu iseäralist armastust ja tähelepanelikkust katsuksid
üles näidata ja kui see võimalik ja jõu kohane, nende kohustusedki sel päeval täita. Emadepäev peab
olema noorte tööpäev.” 1928. a. lisati: “Lõppsihiks pole üldse pidustused, vaid see, et terve päev
hommikust õhtuni pühendatakse emale ja et pidupäevaks oleks esmajoones ema enese valdkond,
kodu. Sel päeval olgu teiste perekonnaliikmete auasjaks olla jalul enne ema, seada kodu pidurüüsse ja
äratada ema lauluga. Siis teevad teised ema töö selle järele, kuidas keegi jaksab. Ema võib kordki
aastas end lasta teenida, kuna muidu aina teisi teenib. Ka kodust eemal olevad lapsed tulevad seks
päevaks koju, kui see võimalik, vastasel korral tuletavad vähemalt sooja kirja, telegrammi, kingi või
lilledega teda meelde. Emadepäev on mõeldud ka neile emadele, kelle süda lakanud tuksumast.
Nende haudadele viivad siis omaste teed, ja lillekimp kalmukünkal jutustab unustamata armastusest
ja tänumeelest, mis veel elab laste ja abikaasa südameis.”
Kahjuks katkestati emadepäeva riiklik tähistamine Eesti okupeerimisega Nõukogude Venemaa poolt.
Hakati juurutama rahvusvahelise naistepäeva tähistamist 8. märtsil. Muide naistepäevast kujunes
päev, kui kõige rohkem joodi alkoholi. Siis ei joonud ainult mehed, vaid ka naised. Ainus koht, kus
emadepäeva tähistati oli kirik. Mäletan oma lapsepõlvekodust emadepäeva Kuusalu pastoraadis ja
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kirikus. Kui asusin tööle Haapsalu koguduse õpetajana 1975 ja järgmisel aastal sai minu noorest
abikaasast noor ema, siis oli põhjust pidada emadepäeva. Nõukogude ajal tehti küll takistusi, aga
emadepäev sai üha olulisema koha meie koguduste elus.“

Torontos kohtusin maestro Roman Toiga, kes peatselt tähistab oma sajandat sünnipäeva. Kohtusin
suure hooldekodu „Eesti Kodu“ inimestega. Jutustasin Haapsalust ja sealt saadeti palju tervitusi.
Järgmistesse päevadesse mahtusid veel Välis-Eesti konsistooriumi koosolek ja Põhja-Ameerika
praostkonna sinod.
Sinodi koosolekust saab lugeda ajalehest „Eesti Kirik.“
http://www.eestikirik.ee/liitunud-praostkondade-esimene-uhine-sinod/
Edasi läks tee USAsse, kus Philadelphias toimus Ühinenud Piibliseltside assamblee. Ka selle kohta
olen kirjutanud Eesti Kiriku juhtkirja:
http://www.eestikirik.ee/ikka-veel-nelipuhatunnetes/
Võimas nelipüha elamus – sai kogeda seda, kuidas Jumala sõna tõesti ühendab rahvaid ja riike ning
ülendab meie mõtteid.

Viimased päevad kulusid Baltimore koguduse inimeste külastamisele ja põgusale ringkäigule
Washingtonis ja New Yorkis.
Elamusi nii palju, et kõigest kirjutada ei suuda. Tänu Jumalale selle võimaluse eest ja tänu kõikidele
vastuvõtjatele ning võõrustajatele.
Tiit Salumäe
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KADUVAD JA KADUMATUD AARDED.
Haapsalu toomkirikus 29. mail toimunud jumalateenistus kandis ja täitis teenistusele valitud nime.
Teenistuse keskmes oli mitu teemat, juskui üle kiriku lävepaku astumist, selles edasijõudmist ja
igavesele elule vaatamist.
Ilus kevadilm kutsus kodudest välja, et hubases kodulinnas üks mõtlemapanev pühapäev veeta. Enne
teenistust oli kirikulistel võimalus ka lilleilu tavapärasest rohkem nautida, sest Haapsalus Lossiplatsil
toimunud lillelaat pakkus oma ilu ja võlu.
Haapsalu toomkirikus toimunud jumalateenistuse teema oli „Kadunud ja kadumatud aarded“ ning see
oli tavapärastest rahvarohkem. Kirikus toimunud leeripüha andis teenistusele erilise sära, õhu ja
hingamise. Teenistusel pühitseti ametisse koguduse uus jutlustaja, kõik see näitab, et kirik elab ja
tegutseb jätkusuutlikult.
Jumalateenistuse teema oli „Kaduvad ja kadumatud aarded“.
29. aprillil lahkus meie hulgast legendaarne metsavend, sõjaliste teenetega vabadusvõitleja,
Kotkaristi V klassi teenetemärgi kavaler, Eesti Endiste Metsavendade Liidu asutaja ja selle esimees
Arnold Ojaste (26.10.1928 – 29.04.2016). Tema elu metsavennana algas 26. märtsil 1949, põgenedes
koos vennaga küüditamisrongist ja kestis 14 a. ja 3 kuud. Arnold Ojaste eluteest on räägitud, on
kirjutatud ja ehk kirjutatakse tema eluteest ka edaspidi üks korralik teos. Ees ootab tema mälestuskivi
valmistamine, paigaldamine ja avamine Tartu Raadi kalmistul. Leinatalitusel 6. mail mainis Tartu
Peetri koguduse õpetaja, et Arnold Ojaste mälestamine on siin Peetri kirikus 29. mail. Seal,
leinatalitusel sündis ka mõte, mõte mis teostus lõpuks üle Eesti mitmes olulises EELK kirikus.
Eesti Endiste Metsavendade Liit ja EELK on teinud väga tänuväärset koostööd 10 aastat. Meie
koostöös valmivad ja jäävad tulevastele põlvedele metsavendade maakondlikud mälestustahvlid.
Oleme neid paigaldanud-avanud seni 10 ja esimene mälestustahvel avati just nimelt Tartu Peetri
kirkus. Läänemaa inimesed said meie suurüritusest osa 2013. aastal, kui avasime Ridala Püha
Maarja-Magdaleena kirikus Läänemaa metsavendade ja Kaitseliidu Lääne maleva ohvitseride
mälestustahvlid. Eelmise aasta Vastupanuvõitluse päeval avas Arnold Ojaste Järvamaa metsavendade
mälestustahvli Paide kirikus, kus õpetajaks oli Läänemaalgi tuntud Kari Tynkkynen.
Arnold Ojaste mälestamine oli mitmes EELK kirikus, sh. Tartu Peetri kirikus, Haapsalu toomkirikus
ja Vastseliina kirikus – kirikus kus 21. septembril 2013 saatsime viimsele teele ja sängitasime
pühitsetud mulda 13. metsavenna leitud säilmed. Leinatalitusel kõneles Arnold Ojaste.
Haapsalu toomkirik on Eestimaa kirikutest ka ainus kirik, kus on tulevastele põlvedele jäädvustatud
Kaitseliidu malevapealikud. Kirikus on Lääne maleva pealike mälestustahvel. Lisaks sellele, on
kirikus ka vaimulike mälestustahvel, neile kes hukkunud põgenemisel tormisel merel septembris
1944. Sellel tahvlil on kõik nimed äärmiselt olulised, kui Läänemaa inimestele on viies nimi –
õpetaja Artur Soomre küllap teistest olulisem. Tema oli EELK õpetaja, kes 9. novembril 1924. aastal
pühitses Läänlaste vabadussõja mälestussamba Haapsalus.

Ilusal pühapäeval laulis jumalateenistusel koguduse segakoor Lia Salumäe juhatusel. Südamliku
teenistusega teenisid piiskop Tiit Salumäe, õpetaja Kristel Engman ja jutlustaja Kalle Jätsa.
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Kirikuliste hulgas oli Eesti Endiste Metsavendade Liidu, Läänemaa Vabadusvõitlejate Ühenduse,
Läänemaa Memento ja Kaitseliidu Lääne maleva liikmeid.
Haapsalu toomkirikus on mitmeid meie ajaloost kõnelevaid mälestustahvleid – on vabadussõjas
langenute, malevapealike ja 1944. aastal põgenemise käigus Läänemerel hukkunud vaimulike
mälestustahvel, kõigi juures on põhjust peatumiseks. Lisaks nendele, oli seekord pühendus ka
legendaarsele metsavennale, heale sõbrale Arnold Ojastele.
Kõik need ongi kaduvad ja kadumatud aarded.
Heiki Magnus
Eesti Endiste Metsavendade Liit
juhatuse liige

LÄÄNE-NIGULAS TULEB VANAMOODI
PROSTKONNAPÄEV.
Laupäeval, 4. juunil on Lääne-Nigulas 1920.-1930. aastate stiilis praostkonna päev, kuhu on
oodatud koguduste liikmed ja laulurahvas.
Päev algab kell 11.30 oreli pooltunniga. Kontsert meenutab, et Lääne-Nigula orel on valmistatud
1926 ja tänavu oktoobris saab orelil 90 aastat. Keskpäeval on kirikus jumalateenistus, mida peetakse
saja aasta taguse korra kohaselt.

XXIII HAAPSALU VAMAMUUSIKA FESTIVAL.
K 6.07
20.00
Toomkirik

Heinrich Schütz – Musikalische Exequien (1636)
Dietrich Buxtehude – Membra Jesu nostri (1680)
Ansambel Studio Vocale
EMTA vanamuusika keskuse ansambel
Dirigent Toomas Siitan

N 7.07
20.00
Jaani kirik

Ansambel Floridante
Maria Valdmaa (sopran)
Meelis Orgse (viiul); Ele Raik (oboe); Tõnu Jõesaar (tšello); Saale Fischer
(klavessiin) ja Kristo Käo (teorb)

R 8.07
20.00
Toomkirik

Crawford Young (Basel, lauto)
Timo Peedu (lauto)
Renessansiajastu muusikat ühele ja kahele lautole

R 8.07
23.00
Jaani kirik

Öökontsert I: Bachi pojad
Reet Sukk (flööt)
Reinut Tepp (klavessiin)

L 9.07
20.00
Toomkirik

Ansambel Les Paladines (Prantsusmaa)

L 9.07

Valérie Gabail (sopran); Salomé Haller (sopran); Silvia de Maria (viola da gamba);
Jérôme Correas, (orel, klavessiin, kunstiline juht); Marc‐Antoine Charpentier
Kantaaditsükkel „Neli aastaaega“
Marin Marais’ ja Jean‐Henry d’Anglebert’i kammermuusika
Öökontsert II
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23.00
Toomkirik

Ansambel Heinavanker
Dirigent Margo Kõlar
Kavas: Johannes Ockeghem, Margo Kõlar

P 10.07
20.00
Toomkirik

Georg Friedrich Händel
Aleksandri pidu
Ood püha Cecilia päevaks
Maria Valdmaa (sopran); Hans Jörg Mammel (tenor, Saksamaa); Uku Joller (bass)
Haapsalu Festivali Koor ja Orkester
Dirigent Toomas Siitan

NATUKE NALJA.
Enesevalitsemisoskus ja porilombid.
Vahel, kui emal on kiire, tuleb Mikk õega lasteaiast koju. Varakevadel on maja ees alati suur ja sügav
lomp. Eelmisel päeval koju tulles seletas ema väikemehele, et sinna ei tohi minna, sest vesi tuleb üle
kummiku.
Õega koju sammudes kasutas mehehakatis aga juhust, kui õde vastas telefonile ja kaotas hetkeks
tähelepanu. Poiss tormas jalgu trampides otse vette. Kui õde seda märkas ja kisama kukkus, jäi Mikk
keset lompi läbimärja ja tilkuvana seisma ning noomis elutargalt: "Liisi, sa pead õppima ennast
valitsema."

PEO ILU.
Koguduse koorid osalesid 28.05 Lihula Linnusemäel toimunud Läänemaa laulupeol „Õhtu ilu“. 120
aastat tagasi toimus esimene maakondlik laulupäev ja selleaastane osalejate arv annab lootust, et see
traditsioon niipea ei vaibu. Nagu ütles oma kõnes Lääne maavanem Neeme Suur, vajame kõik
niisuguseid vahetuid kokku tulemisi hoolimata sellest, et ühe näpuliigutuse kaugusel on
kõikvõimalikud virtuaalsed suhtlusvõimalused. Pidu võib nimetada isegi „piiriüleseks“, sest
maakonna lauljatele lisaks osalesid segakoor Endla ja M.Lüdigi nim. Meeskoor Pärnust.
Pidu oli nagu väike mudel suurest üldlaulupeost. Hommikul algasid proovid kooriliikide lõikes,
hiljem toimus kogu kava läbimäng. Vahepeal oli võimalus keha kinnitada ja joogivee varusid
täiendada. Viimane oli absoluutselt vajalik, kuna päike säras terve päeva ja ilm oli südasuviselt soe.
Ja siis juba traditsiooniline rongkäik ning pidu ise. Ühend- ja segakooride kavas olid nagu ikka
laulud, mida kogenud koorilaulja kasvõi une pealt esitada võib: C.Kreegi „Mu süda ärka üles“,
G.Ernesaksa „Helin“, M.Härma „Tuljak“ ja P.Sarapiku „Ta lendab mesipuu poole“. Lisaks peo
nimilaul V.Tormise „Õhtu ilu“, K.Tamra „Oma saar“, H.Hõlpuse „Ööviiul“, Ridala rahvaviis
„Millest tunnen tuima neiu“ ja R.Pajusaare „Laevuke läks merele“. Lastekooride repertuaaris oli
laule, mille laulnud rahvale tuntuks kollektiivid Curly Strings ja Vägilased. Mitmes kooriliigis oli
esindatud Sirje Kaasiku – inimese, kes elab ja tegutseb siinsamas, meie kõrval – looming. Laulmiste
vahel rikastasid pidu tantsurühma „Läki tantsule“ etteasted.
Pidu oli kuulamas ja vaatamas palju inimesi. Küllap said päeva ja õhtu ilust osa kõik laval ja selle
ümber olijad.
Tiia Laar
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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

Sebastian Juhan Liiva
Kenert Rehkalt
Kristjan Lõokene
Alexander Murdmaa
Maija Kaisa Oja
Laine Kera
Getter Möldre
Gabriel Laanepuu-Westrum
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
Emily Cramer
Madis Padu
Maris Peikel
Eve Trei
Lydia Kalda
Myrell Kalda
Andero Küttim
Ott Marten Peikel
Madis Kütt
Aveli Reinser
Aasa Bander
Jaan Kelviste
Allan Kalamees
Maria Strauss
Mirjam Behrendt
Kristjan Hertzmann
Alari Engman
Peep Aedviir
Indrek Reppo

5

75

35

91
84

5
86

55

35

10
55
82
35
40
40
10

11

29. juuni

30 juuni

Õilme Huuk
Ruth Laasi
Maarja Illik
Hannes Rabi
Robin Juurik
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Palju õnne sünnipäevaks ja õnnistust uueks eluaastaks!

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE.
Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus. (Õp 9:10)
Väga paljud meist on nõus möönma enda juures kõikvõimalikke pahesid. Sageli koguni pisikese
uhkusenoodikesega hääles tunnistatakse, et ollakse laisad, äkilise meelega, pika viha pidamisega,
andestamatud. Ent peaaegu mitte keegi ei ole nõus tunnistama, et tal on puudu arukusest või
tarkusest, et ollakse rumal. Kas on selle põhjuseks oma tarkuse ülehindamine või peetakse tarkuse
puudust äärmiselt häbiväärseks, olgu sellega kuidas on. Samuti peetakse tarkust ja arukust millekski
iseseisvaks, muudest isiksuseomadustest sõltumatuks. Ei olda valmis tunnistama, et tarkus ja arukus
on otseses sõltuvuses meie moraalsetest omadustest.
Pühakiri õpetab, et jumalakartus on tarkuse algus ja Jumala tundmine on õige arukus. Jumalakartuse
all ei mõelda siin aukartuse tunnet Jumala ees, samuti mitte hardaid tundeid, mis meid valdavad, kui
mõtleme Jumalale või jumalikele asjadele. Jumalakartus ei ole tunne, vaid tegu. See on kuulekus
Jumalale, Jumala tahte täitmine, Jumala käskude, korralduste ja seaduste järgi elamine. See on palves
ja Pühakirja lugedes Jumala tahte otsimine, sest kuidas muidu võiksime teada saada, mida Jumal
meilt ootab.
Arukas tegu on toimimine kooskõlas tõega. Arukas otsus on otsus, mis on tõene. Arukad mõtted on
tõesed mõtted. Tõega saame ühenduses olla ainult siis, kui oleme ühenduses Jumalaga, tõe allikaga.
Just sellepärast on kuulekus Jumalale ainus tõeline viis tarkust ammutada. Mida enam hakkab meie
iseloom sarnanema Jeesuse omale, mida enam kasvame pühaduses, seda enam kasvab meis ka tõeline
tarkus ja arukus. See ei ole paraku see „tarkus“, mida maailma väärtuslikuks peab, tarkus, mis
võimaldab edukalt „elus läbi lüüa“. Jumala kingitud tarkus teeb meid targaks armastuses ja armastuse
jaoks. See on meie valik, kumba tarkust me eelistame ja ihaldame, aga ainult Jumala tarkus on
kooskõlas tõega ja jääb sellepärast ka igavikus püsima.
Oh Jeesus, minu tõeline valgus,
luba mul tunda Sind,
nii et ma ei teaks enam midagi muud.
Kui ma tunnen Sind,
siis tean ma kõike Jumala tarkust ja teadust.
Kui ma ülejäänut ei tea,
siis ei tea ma vaid loodud olevuste
võhiklikkust ja petlikkust.
Milline õndsus!
Johannes von Berniѐres-Louvigny, 1602-1659
Maksuametnik
Karin Teder
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS.
KOGUDUSE KANTSELEI. Kooli tn 6, on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 9-15.
Kohtumine koguduse õpetaja piiskop Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku
(tel. 52 80635).
Kasutatud riiete annetusmüük on avatud E, K ja R kell 10 – 13.
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 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 Vaata www.haapsalulinnus.ee Kontakt: Marika Peberg, tel 5184664,
4725346. Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt: http://www.haapsalulinnus.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 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.ilves@gmail.com
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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