EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
NOVEMBER 2017
Hea lugeja!
Usupuhastuspühal, 31. oktoobril täitus 500 aastat reformatsiooni algusest Wittenbergis. Viimase aasta
jooksul on luterlik osa maailmast seda sündmust arvukate ettevõtmistega tähistanud ‒ nii ka Eestis.
Küllap põhjalikud analüüsid juubeliaasta raames Eestis toimunust järgnevad, kuid esmajäreldusena ei
ole ilmselt liialdus väita, et reformatsiooni juubeliaasta on olnud nii kirikus kui ühiskonnas küllaltki
nähtavalt esil. Alus selleks rajati m-h toonase siseminister Hanno Pevkuri ja EKN president,
peapiiskop emeeritus Andres Põderi ühispöördumisega 22. septembril 2016, millega kutsuti
eestimaalasi osalema reformatsiooni juubeliüritustel. Kokkulepe on positiivne näide riigi ja kiriku
valmisolekust koostööks ning tunnistus luterlusest mõjutatud kultuurist, väärtushinnangutest ja
traditsioonidest.
Reformatsiooni juubeliaasta sündmuste nimekiri on pikk ja kirev – on peetud mitmeid sisukaid
konverentse, välja antud temaatilisi teoseid, korraldatud näitusi, muusikasündmusi, Eestimaal on ning
ka võõrsil on istutatud üle 500 juubeliõunapuu. Reformatsioon ja juubeliaasta on esil olnud nii
kristlikus kui riiklikus meedias. Juubeliaastal on saanud alguse mitmed head algatused – olgu selleks
siis juubeliaasta margi väljaandmine, kunagi Keila lähedal asunud Eesti ainsa Martin Lutherile
pühendatud mälestusmärgi taastamise algatamine jne.
Haapsalu koguduses on reformatsiooniga seonduvat ja Lutheri õpetust käsitletud nii
jumalateenistustel jutlustes, piiblitundides kui ka muudes tegevustes. Juubeliaasta peasündmuseks oli
augustis toimunud koraalimaraton ning reformatsioonile oli pühendatud ka laste kirikuöö
„Pimedusest valgusesse“.
Milline mõju on juubeliaastal olnud meie ühiskonnale ning kuidas see on mõjutanud luterliku kiriku
positsiooni ühiskonnas, saab ilmselt öelda alles aastate pärast, kuid kiriku kui mikroühiskonna puhul
saab tulemustest ja reformatsiooni viljadest rääkida tõenäoliselt märksa kiiremini. Kas juubeliaastal
on olnud mõju kiriku liikmeskonna arvule, näitab lähiaastate statistika, kuid sellest veelgi olulisem on
iga uskliku hinge religioosne uuenemine ning seeläbi ka koguduste tugevnemine. Kui see nii on
olnud, siis on juubeliaasta täitnud siinkirjutaja arvates oma eesmärgi.
Ajal, mille tunnussõnaks on üha sagedamas taktis toimuvad muudatused, võib tekkida küsimus, kas
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ja kuidas jõuan muudatuste kiirrongil püsida? Kirjanik Tõnu Õnnepalu on tõdenud, et kõik muutub ja
on alati muutunud. Endiseaegne maailm tundub vaid meile muutumatuna. Ka reformatsioonile
mõeldes võib sama tõdeda - reformatsioon on ühtaegu ajalooline sündmus, millel oli märkimisväärne
mõju Euroopa religioossele, kultuurilisele ja poliitilisele maastikule, ent samal ajal on see jätkuv
protsess, mis toimub iga üksikindiviidi usuelus. Seepärast ei tuleks ka reformatsiooni juubeliaastat
mõista kui lõppjaama, vaid kui ühte kosutavat, innustavat ja inspireerivat vahepeatust.
Martin Lutheri õpetuses sai sõnast vaimu ülim väljendus ja pühakirjast Jumala armu ilming, mille
kaudu Jumal inimesele läheneb. Sõna kaudu tunnetab inimene Jumala ligidalolu ja pattudest
vabanemist. Sõna vastus on palve, mille tähtsus on religioonisotsioloogide hinnangul tänapäeval
kasvamas. Need kaks ja koguduse tegevustes osalemine aitavad kaasa kestvale usulisele uuenemisele
reformatsiooni vaimus. Samal ajal muudavad vastupidavamaks ka muudatuste suhtes. Kui juured on
kindlas pinnases, püsib (ja kohaneb) ka puu.
Kristel Engman, EELK vikaarõpetaja

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA NOVEMBRIS.
N, 2. november kl 9 soome keelne missa. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Kari Pekka Kinnunen.
Organist Lia Salumäe (Toomkirik).
R, 3. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 13.30 teetund (Jaanisaal). Kl 18 segakoori
proov.
P, 5. november kl 11 jumalateenistus armulauaga. 22. pühapäev pärast nelipüha. Teema:
Usuvõitlus. Teenivad piiskop Tiit Salumäe, Kristo Hüdsi ja Kalle Jätsa. Organist Lia Salumäe
(Toomkirik). Kl 18 hingedepäeva tähistamine Haapsalu Vanal kalmistul. Hingedepäeva palvus ja
mälestusküünaldesüütamine. Palvusel teenib õpetaja Tiit Salumäe ja jalutuskäiku juhib Madis Kütt.
Koguneme kalmistu peaväravas. Kaasa palun võtta küünlalatern või taskulamp. Järgneb koguduse
noorteõhtu.
T, 7. november kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal).
9.-11. november – toomkoor Loviisas reformatsiooni aastapäeva tähistamisel.
R, 10. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
P, 12. november kl 11 Isadepäeva sõnajumalateenistus. 23. pühapäev pärast nelipüha. Teema:
Andke üksteisele andeks. Teenivad Kristo Hüdsi ja Teno Ilves. Süntesaatoril Sirje Jätsa (Toomkirik).
T, 14. november kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal).
R, 17. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 13.30 teetund. (Jaanisaal). Kl 18 segakoori
proov (Jaanisaal).
L, 18. november kl 19 hingedeaja kirikukontsert "Kiida mu hing". Esineb kammerkoor Head Ööd,
Vend. Kavas: Arvo Pärt, Anton Bruckner ja Cyrillus Kreek. Juhatab Pärt Uusberg. (Toomkirik).
Sissepääs piletiga (täispilet 6€ ja sooduspilet 5 €).
P, 19. november kl 11 jumalateenistus armulauaga. Lastekirik. Kirikuaasta eelviimane pühapäev.
Teema: Valvake. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Kalle Jätsa. Organist Lia Salumäe (Toomkirik).
Kl 12.30 koguduse nõukogu koosolek (Jaani kirik). Kl 18 koguduse noorteõhtu (noortetoas, Kooli 6).
T, 21. november kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal).
R, 24. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 18 segakoori proov (Jaanisaal).
P, 26. november kl 11 jumalateenistus armulauaga. Igavikupühapäev. Teema: Kristus – taeva ja
maa Issand. Teenivad piiskop Tiit Salumäe, Kristo Hüdsi (jutlus) ja Teno Ilves. Laulab koguduse
segakoor. Organist Lia Salumäe (Toomkirik). Kl 18 jumalateenistus De la Gardie hooldekodus.
T, 28. november kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal).
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PEAPIISKOPI KARJASEKIRI REFORMATSIOONI
500. AASTAPÄEVAL, USUPUHASTUSPÜHAL,
31. OKTOOBRIL 2017.
Seekordset karjasekirja soovin alustada mõttekäiguga oma aasta eest usupuhastuspühaks kogudustele
saadetud läkitusest: „Reformatsioon ei ole kunagi ühiskonna alustalasid ja -väärtuseid kõigutada
püüdev revolutsioon, vaid inimlike tõdede ja soovide tupikust Kristuse vabadusse tagasi juhatav
äratusraputus.“ Jah, reformatsiooni 500. juubeliaasta juhtmõtteks valitud sõnumit apostel Pauluselt:
„Vabaduseks on Kristus meid vabastanud.“ (Gl 5:1a), sobib siinjuures meenutada.
Oleme reformatsiooni suure tähtpäeva eel kuulnud sageli arvamusi, kuidas kirik peab uuenema ning
ajaga kaasas käima vastavalt tänapäeva vabade inimeste usulistele ootustele. Kirikult eeldatakse
inimeste soovidele vastamist ja nendega arvestamist. Reformatsiooni käivitanud Martin Lutheri
kuulsast 95 teesist esimene asetas rõhu mujale: „Kui meie Issand ja õpetaja Jeesus Kristus ütles:
„Parandage meelt,“ siis tahtis ta, et kogu usklike elu oleks meeleparandus.“
Me ei pea parandama ja kohandama kirikut inimeste ootustele vastavaks, seda samal ajal
reformatsiooniks ja uuendamiseks nimetades. Peame parandama meelt, et oma elu kohandada Jumala
tahtele vastavaks ning elada nõnda pidevas uuenemises. Just meeleparanduslik hoiak on teinud
luterlastele ja rooma-katoliiklastele võimalikuks meenutada ja tähistada reformatsiooni aastapäeva
seekord üheskoos. Vajame meeleparandust, et lepitust otsida, andeks paluda, andeks anda ning
puhastatutena edasi minna. Vajame Pühakirjale toetuvat meeleuuendamist ka luterlastena, et edasi
liikuda ainulaadsel rajal, mille Jumal on meile määranud. See tee ei ole kellegi teise tee. Meie
vastutus oma mineviku, oleviku ja tuleviku ees ei saa jääda kellegi teise kanda.
Ristiinimestena Kristuse järel käies oleme kõik samal teekonnal. Ühtlasi sammume sel rajal oma
isikliku usu ja lootusega, otsides Lutheri kombel armulist Jumalat. Kristus on meie elu põhjus, mõte
ja siht. Tema evangeelium teeb meid julgeks ja vabaks astuma Jumala ette koos oma patuga, mis
meid muidu Seaduse alusel hukutaks. Mida Jumal meilt käsu alusel nõuab, seda Ta evangeeliumi
kaudu ise meile armust pakub. Evangeelium ei saa armu- ja armastuse sõnumiks sellele, kes pole
patusena tunnistanud Jumala armust ilmajäämist.
Reformatsioonisündmuse tõukel tekkinud luteri kiriku õpetuse tuumaks on ka pool aastatuhandet
hiljem sõnum Issandast Kristusest, kes ei oota inimeselt patte kustutavaid teeneid ega indulgentse,
vaid siirast usku ja meeleparandusest kantud elu Tema ustavate järgijatena. Jumala arm üksi ja meie
usk teevad meid õigeks!
Kristus üksi on suur Reformaator, meie usu ainus puhastaja ja meile igavese elu kinkija! Seda
sõnumit peab Kristuse kirik kuulutama kõigi rahvaste seas iga päev aegade lõpuni.

Urmas Viilma
Peapiiskop
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USUPUHASTUSPÜHAST SAKSAMAAL
Reformatsioonijuubeli eel jagasid Johannese Sõnumite lugejatele oma mõtteid mõned
Saksamaal elavad kristlased, vastates küsimustele, mis tähendust omab nende elus
usupuhastuspüha ja kuidas on neil plaanis tähistada reformatsiooni 500. aastapäeva.
Karin (endine lastekiriku õpetaja, kolme koolipoisi ema): Üldiselt ei oma usupuhastuspüha minu
elus erilist tähendust, kuid juubeliaastal on see olnud teisiti. Mul on hea meel, et reformatsiooni 500.
aastapäeva puhul on 31. oktoober erandkorras Saksamaal üldriiklik püha. Tundub uskumatu, et kuigi
usupuhastus toimus tervelt 500 aastat tagasi, on paljud Lutheri mõtted veel tänapäevalgi tähtsad ja
õigel kohal.
Usupuhastuspüha juubelil osalen pidulikul jumalateenistusel. Eriti ootan selle jumalateenistuse
muusikalist osa, mis pakub kindlasti imelisi elamusi. Loodan, et mul õnnestub ka oma lapsed
kirikusse kaasa meelitada.
Christiane (kirikukoori laulja ja muusik): Tavaliselt olen usupuhastuspühal ainult siis kirikus käinud,
kui on olnud vaja kooriga esineda. Aga ega ma muidu ka väga usin kirikuskäija ei ole. Mulle
meeldibki seal kõige rohkem muusikat teha ja mul on hea meel, et olen luterlane.
Selle-aastane usupuhastuspüha on midagi erilist, sest sellest on meedias väga palju juttu olnud.
Arvan, et see juubel ei ole jäänud kellelgi märkamata.
Usupuhastuspüha 500. juubeli hommikul laulan Münchenis suurel pidulikul jumalateenistusel. Kavas
on Bachi kantaat ja osaleb ka pasunakoor, nagu evangeelses kirikus traditsiooniks. Õhtul laulan
kooriga Müncheni Luuka kirikus juubeliaasta lõppkontserdil, mis kannab pealkirja “Aamen”. Mulle
meeldib, et saan sellel päeval kooriga esineda. See on minu jaoks parim viis kaasa teenida.
Claus-Jürgen (emeriitpastor): Kirikuaasta ringis on just usupuhastuspüha see pidupäev, mis
meenutab eriliselt Martin Lutherit. Luther ei olnud mingi kangelane, vaid tavaline ristiinimene.
Temalgi olid oma hirmud. Sageli oli ta ebakindel, ega teadnud, kuidas edasi minna. Vahel kahtles
temagi Jumalas. Sellistel hetkedel otsis ta tuge Jumala sõnast. Talle andsid jõudu Taaveti laulud. Ta
pöördus Kristuse kui oma venna või sõbra poole. Nii sai ta uut elujulgust. Ja nii saab ta ka meile
tänapäevalgi eeskujuks olla.
Reformatsiooni juubeliaastal on olnud Saksamaal mitmeid suurepäraseid näitusi. Külastasin koos
oma abikaasaga Wittenbergi ja Berliini ülespanekuid. Martin Lutheri kohta on ilmunud arvukalt uusi
raamatuid ja tulnud välja uusi filme, mida olen lugenud ja vaatamas käinud.
Reformatsioonijuubelit tähistame oma koguduses piduliku jumalateenistusega, kus esitame koos
kooriga Heinrich Schützi motette, osaleme armulaual, meenutame Lutheri pärandit ja laulame
loomulikult reformatsioonihümni “Üks kindel linn ja varjupaik”.
Mõtted pani kirja Maria Strauss
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KILLUKESI MUUSIKAPÄEVAST.

1.oktoobril oli Eesti erinevais paigus võimalus nautida rahvusvahelise muusikapäeva kontserte.
Haapsalu Toomkirikus astus üles varajase muusika stuudio Cantores Vagantes. Stuudiosse kuuluvad
muusikud, kes interpreteerivad varajast muusikat originaalpillide koopiatel ning respekteerivad
ajaloolist esitluspraktikat. Stuudio liikmeskond ei ole kindlalt piiritletud ja esinetakse erinevates
koosseisudes. Haapsalus musitseerisid Reet Sukk, Taavi-Mats Utt ja Andres Siitan plokkflöötidel
ning Marju Riisikamp orelil. Plokkflöödid on originaalide järgi valmistanud Taavi-Mats Utt.
Kavas oli saksa, prantsuse ja hispaania heliloojate looming 15-16.sajandist. Erinevates
kombinatsioonides õrnad plokkflöödihelid vahetusid jõulisemate orelipaladega, moodustades
huvitava terviku. Vaatamata väljas valitsevale tusasele ilmale oli muusikat nautimas palju inimesi.
Tiia Laar

LÕIKUS JA TÄNU.
Oktoobrikuu teisel pühapäeval tähistatakse traditsiooniliselt lõikustänupüha. 8. oktoobril Haapsalu
Toomkirikus toimunud jumalateenistusel teenis Ridala ja Martna õpetaja Küllike Valk ning Kalle
Jätsa, laulis koguduse segakoor.
Lõikustänupüha (nimetatud ka eraldi lõikus- või tänupühaks) on tähistatud juba väga ammustel
aegadel. Algselt selle mõttega, et olla tänulik nende andide eest, mis Looja õnnistusel on kasvatatud
ja salve kogutud. Tänapäeval, kui oleme järjest rohkem linnastu(nud)mas ning meil pole võimalust
ega otsest vajadustki ise käsi mulda pista, rõhutame võib-olla veidi enam selle püha teist poolt – tänu.
Ometigi kaunistatakse ka tänapäeval altariesiseid erinevate aia- ja põllusaadustega. Meie kirikussegi
olid hoolsad käed toonud kaunistamiseks ja õnnistamiseks erinevaid vilju, mis kasvatatud maas või
nopitud puudelt-põõsastelt.
Õpetaja Küllike Valk rääkis oma jutluses, et tänulikkus on mõiste, mida tihtipeale selgelt ei
teadvustata ega mõisteta. Lihtsam on aru saada ja defineerida ausust, töökust, korralikkust jne. Ta
kutsus kõiki üles endalt küsima: kas oskame olla tänulikud selle üle, mis meil on või on see
iseenesest mõistetav? Ja teisest küljest: kas osakme tuua oma ande rõõmuga või on see meile kõigest
kohustus?
Jumalateenistuse lõppedes oli kõigil ühises osaduse võimalik murda leiba ja nautida sinna juurde
omatehtud õunamahla.
Sa külva enda ümber head, siis lõikad head,
too oma ande rõõmuga, siis and on suurem
ja ole tänulik, et sul on head ja vead,
on Looja ikka ühtemoodi sinu juures.
Tiia Laar
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HAAPSALU ADVENTKOGUDUS TÄHISTAS
110. AASTAPÄEVA.
14. oktoobril tähistas Haapsalu seitsmenda päeva adventistide kogudus oma 110. aastapäeva.
Koguduse ajalugu algab 1907. aastast, mil ristiti esimesed kuus inimest.
2001. aasta 1. septembrist asub kogudus Endla tänaval kunagises katlamajas. Enne seda taastas
adventkogudus promenaadil laohoonena kasutusel olnud Maarja Magdaleena kiriku. Peale seda
ehitati ümber kasutusena seisev katlamaja kirikuks. Ehitus algas 1999. aastal.
Koguduse tähtpäeva pidulikust tähistamisest võtsid osa piiskop Tiit Salumäe, baptistikoguduse
vanem Eenok Palm, metodistikoguduse pastor Urmas Rahuvarm ja õigeusukoguduse preester Jüri
Ilves.
Tiit Salumäe meenutas oma kõnes tunnustavalt, kuidas kogudus on kaks korda endale kiriku üles
ehitanud. Alguses taastati õigeusu Maarja Magdaleena kirik ja siis Endla tänava katlamajja.
„Küllap paljud mäletavad, millises seisukorras Maarja Magdaleena kirik oli ja milliseks teie ta
ehitasite,” meenutas Salumäe. „Kui õigeusukirik sai oma endised varad tagasi, olite taas olukorras,
kus vajasite uut hoonet. Siis ehitasite vana katlamaja oma palvemajaks.”
Praegu on koguduse õpetaja Marge Randlepp, kes teenib ka Keila kogudust.
Lehte Ilves

LEERIPÜHA 29. OKTOOBER.

HAAPSALU KOGUDUSE PRAKTIKANT
KRISTO HÜDSI VALMISTUB SAAMA VAIMULIKUKS.
Kristo Hüdsi on Lääne-Nigula koguduse aktiivne töötegija, kes valmistub saama kirikuõpetajaks. Ta
on 28aastane, elab Paliveres ja töötab Pal-Klaasis. 2014. aastal sai ta Usuteaduse instituudist
magistrikraadi kristliku kultuuriloo alal. Sel kevadel lõpetas ta Usuteaduse instituudi teist korda,
seekord luterliku teoloogia alal. Sügisest õpib ta pastoraalseminaris ehk valmistub saama
kirikuõpetajaks. Ta on abielus, kahe väikese lapse, Jakobi ja Liisbeti, isa.
Ent see pole veel kõik. Kristo avastas mullu suvel maastikurattaspordi, teeb seda hasardiga ja
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tulemuslikult. Tänavu oli ta Marimetsa Kapi sarjas 45. Kaugelt üle poole tuhande osavõtja hulgas on
see hea tulemus, eriti kui arvestada, et viimasel etapil sõit ebaõnnestus. Oma parimal etapil oli ta 22.
„Olen, jah, aktiivne, kogu aeg on tegemist,” tunnistab Kristo ka ise.
Pere, õpingud ja sport, palga- ja vabatahtlik töö – Kristo, kuidas sa jõuad?
Hea küsimus, isegi küsin seda endalt aeg-ajalt, aga kes teeb, see jõuab. Eriti kui oskad aega nii
planeerida, et saad enda tarvis ka aega võtta. Kui saad ennast laadida, siis jõuad. Minu oma aeg on
mu hobi, maastikurattasõit. Kui Jumal lubab ja tervist on, siis tahan sellega jätkata. Hea on ennast
proovile panna ja meestega mõõtu võtta.
Kõige tähtsam ongi aja planeerimine.
Pere on mulle väga tähtis, peret arvestades ja pere toetusel teen oma valikuid ja otsuseid. Oskan
hinnata pereväärtusi.
Oled pärast gümnaasiumi lõpetamist oma teed otsides õppinud ligi 10 aastat: alguses
finantsjuhtimist, siis kristlikku kultuurilugu, edasi teoloogiat, nüüd oled pastoraalseminaris.
Lõpetasin Taebla gümnaasiumi 2008. aastal. Olin noor, ei teadnud, mida teha tahan, lasin asjadel
minna. Sattusin kodust kaugele, Rakvere lähedale Lääne-Viru rakenduskõrgkooli. Õppisin seal 3,5
aastat finantsjuhtimist, elasin tudengi- ja ühikaelu. Lõpetasin kooli ja läksin Usuteaduse instituuti
kristliku kultuuuriloo magistriõppesse.
Pole just tavaline valik.
Minu abikaasa tõi mind kiriku juurde. Tema kutsus mind leerikooli. Arvasin, et kaotada pole midagi,
läksin. Pärast jäingi koguduse juurde, mind rakendati üha rohkem. Minu peal olid noorteteenistuste
planeerimine ja läbiviimine. Õpetaja Leevi Reinaru pakkus, et võiksin teha jutlustaja eksami. Nii sain
Lääne-Nigula koguduse jutlustajaks.
Kogudusetööd tehes märkasin üht meili, mis käis Usuteaduse instituuti sisseastumise kohta. Enne
teadsin, et teoloogiat saab õppida Tartu ülikoolis, Usuteaduse instituudist polnud ma midagi kuulnud.
Rääkisin õpetajaga, küsisin, mida tema arvab. Lääne-Viru kool oli mul ka just lõppemas.
Ja saigi minust taas tudeng. Lõpetasin kristliku kultuuriloo õpingud, sain magistrikraadi. Mõtlesin, et
miks siis mitte ennast veel arendada. Olin otsinud ja saanud kinnitust, et tee, millel käin, on
kirikuõpetaja tee. See aga pole tulnud minu tahtmisest, vaid on kujunenud nii.
Ka pastoraalseminari astudes otsisin kinnitust, kas see on SEE tee. Olen saanud kinnitust, et olen
õigel teel.
Mida õpetab pastoraalseminar?
Seminar kestab aasta. Kool on kord kuus esmaspäevast neljapäevani. Suur tänu minu tööandjale, kes
mõistev ja toetav.
Seminar on preestrikoolitus, EELK vaimuliku ettevalmistus. Et vaimulikuks saamise eeldus on
vähemalt magistrikraad, siis seminaris tegeleme rohkem vaimuliku elu praktiliste teemadega.
Hääleseade, kõneharjutused, jutluse koostamine, kirikuseadustik, koguduse toimimine, kuidas
koguduses hakkama saada jne. Peame seminaris hommiku-, lõuna- ja õhtupalvusi.
Seminar lõpeb tuleval sügisel. Enne lõppu tuleb koostada peapiiskopile portfoolio ehk arengumapp
oma seminariaasta tegemiste kohta. Selle järgi analüüsitakse ja hinnatakse mind. Püüame saada veel
kinnitust, kas see on ikka õige tee. Enne vaimulikuks ordineerimist antakse kolm päeva, et
eraldatuses järele mõelda, kas preestriamet on ikka minu kutsumus.
Mis saab edasi?
Ei tea. Loodan, et võiksin teenida Läänemaal, aga olen nõus sellega, kuhu Jumal mind suunab.
Praegu olen määratud Haapsalu kogudusse praktikale, piiskop Tiit Salumäe on minu juhendaja. Mul
on seminaris ka mentor, kes õpetab, suunab ja hingeliselt toetab - Tallinna Kaarli koguduse õpetaja
Jaak Aus. Tema jääb ka pärast seminari lõppu minu mentoriks, võib-olla kogu eluks.
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Vaimulikuamet rikkust majja ei too, oled sa selleks valmis?
See on kurb tõsiasi, et paljud kogudused ei suuda õpetajale palka maksta ja õpetajatöö kõrvalt tuleb
pere ülalpidamiseks teha ka muud tööd. Usun, et vaimulikuamet on minu kutsumus. Usun, et
Taevaisa kannab oma armsate eest hoolt ja kui vaja, tuleb teha ka palgatööd.

Kristo Hüdsi
Sündinud 15. detsembril1988.
2014 – 2017 EELK Usuteaduse instituut, luterlik teoloogia, rakenduskõrgharidus.
2012 – 2014 EELK Usuteaduse instituut, kristlik kultuurilugu, magistriõpe.
2008 – 2012 Lääne-Viru rakenduskõrgkool, ettevõtlus ja ärijuhtimine, bakalaureuseõpe.
2005 – 2008 Taebla gümnaasium
1996 – 2005 Palivere põhikool
2010 – ... tööline ASis Pal-Klaas.
Abielus, 2 last.
Huvialad: sport (rattasõit, rula, suusatamine, jooks).
Lehte Ilves

TÄNU ANNETUSTE EEST.
Täname kõiki koguduse liikmeid, kes on oma liikmeannetuse juba teinud ja võtavad aktiivselt
osa koguduse elust. Koguduse täiskogu liige on iga konfirmeeritud ja koguduse liikmenimekirja
kantud isik, kes aasta jooksul on teinud nimelise annetuse ja käinud armulaual Kellel liikmemaks
veel tasumata, palume seda teha soovitavalt enne jõulukuu algust. Igaüks andku oma jõu ja soovi
kohaselt. Summa tasutakse kantseleis või koguduse pangakontole: SEB 10602003965006; Swedbank
1120274032. Registrikood 80210533. Selleks, et koguduse liikmed saaksid liikmeannetuselt
tulumaksu tagasi, edastab kogudus andmed Maksu- ja Tolliametile. Kogudus saab edastada andmed
vaid nende annetuste kohta, kes selleks oma nõusoleku on andnud ja kelle isikukoodi me teadsime.
Juhatus soovitab liikmemaksu tasumise hõlbustamiseks vormistada pangas püsikorraldus. Palume
märkida ülekandele maksja ees- ja perekonnanimi.
Tiit Salumäe
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NATUKE NALJA.
Kirikuõpetaja on lõpetamas oma jutlust:
"Järgmisel nädalal räägin ma valetamisest. Et saaksite ennast
teemaga paremini kurssi viia, lugege palun kodus Markuse
evangeeliumi 17. peatükki."
Nädal möödub ja kirikuõpetaja alustab jutlust: "Eelmisel nädalal
palusin teil lugeda Markuse evangeeliumi 17. peatükki. Kui paljud teist
seda tegid?"
Pooled kirikus olevatest inimestes tõstavad käe.
Kirikuõpetaja: "Tublid, et te käe tõstsite. Just teie oletegi need inimesed,
kellest ma tahan täna rääkida, sest Markuse evangeeliumis on kokku
ainult 16 peatükki..."

SÜNNIPÄEVAD NOVEMBRIS.
1. nov
3. nov
4. nov
5. nov
6. nov
7. nov
8. nov

9. nov
11. nov
12. nov
13. nov
14. nov
15. nov

16. nov
17. nov
18 nov
19. nov
21. nov

Aaron Kiviloo
Jaanika Abel
Sandra Palk
Tamara Tuul
Toomas Sildam
Diana Virolainen
Herbert Pajus
Mirell Soome
Helina Hendrikson
Küllike Taavits
Andri Meriloo
Made Lopp
Marika Aedviir
Endrik Üksvärav
Helgi Miller
Henriette Opp
Gustav Saareväli
Eve Valgemäe
Henri Klopmann
Indrek Huul
Madis Mintel
Laine Päeva
Viive Rahu
Indrek Juurik
Karl-Erik Kolpinski
Anna Žuravljov
Steve Julianus
Georg Sikka
Marika Illik
Mati Jets
Veronika Uibokand
Sirje Kaasik
Marili Lämmergas

90

10

79
98

10

60

10

75
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22. nov

23. nov

24. nov

25. nov
26. nov
27. nov

28. nov

Isabelle Yurledi Laanepuu-Westrum
Heinar Kaasik
Kärt Nook
Karl Oskar Kurst
Laine Põldme
84
Endla Kersman
60
Eleri Soidla
Johannes Saareväli
10
Ilmi Kivimurd
82
Mart Marttila
25
Rauno Laksberg
Liisa Maide
Mihkel Niinemäe
Virve Niinemets
90
Tõnu Tsarens
Helena Lõhmus
Hendrik Rankla
5
Riina Pajo
Heli Vare
40
Siim Saareväli
35

Palju õnne sünnipäevaks ja õnnistust uueks eluaastaks!

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE.
Vaata, sa oled mu elupäevad pannud kämbla laiuseks,
mu eluiga on kui eimiski sinu ees;
tühi õhk on iga inimene, kes seisab püsti. Psalm 39:6
Hingedeajal mõtleme nagu meie esivanemadki siit ilmast lahkunud armsate omaste peale. Erinevalt
esivanematest ei usu me enam, et lahkunute hinged koju külla tulevad. Selle asemel oleme küllap
kõik mõlgutanud mõtteid, et mis olukorras küll meie lahkunud kallid nüüd on. Kas nad magavad
teadvusetult kogu selle aja kuni ülestõusmiseni? Või on nad siiski teadlikud iseendast ja ennast
ümbritsevast? Kas nad saavad jälgida meie tegemisi, kes me ikka veel oma elu elame? Kas nad
saavad kuidagi meiega kontakti võtta, meile mingeid sõnumeid edastada? Kas meie lahkunud
omaksed on nüüd inglid taevas? – Need on küsimused, millele pole Pühakirja põhjal ühest vastust.
Küll on aga Piiblis keelatud püüda surnutega kontakti otsida, kuna me ei suuda vahet teha, kellega
me tegelikult kontakti astume. Meie kalli omakse asemel võib meiega kontakteeruda teda osavasti
järgi aimav rüve vaim.
Kindlasti oleme oma lahkunud kallite puhul mõelnud, milline oli tema suhe Jumalaga. Sellest sõltub
otseselt tema surmajärgne saatus. Ühes on Pühakiri kindel: need, kes on surnud Jeesuses Kristuses,
Temaga ühendatuna, ootavad koos Jeesusega paradiisis ülestõusmispäeva. Nemad on kindlas kohas ja
neil on juba praegu igavene rahu.
Psalmilaulik kaebab, et meie elupäevad on ainult kämbla laiused, kogu meie eluiga on otsekui
eimiski Jumala ees. Peame mõtlema sellele, et elu on äärmiselt habras ja võib alati ootamatult
katkeda. Milline on meie seisund Jumala ees, missugune oleks meie surmajärgne saatus, kui surm
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peaks meid ootamatult tabama? Selgub, et see on tõesti eluliselt vajalik, hoida puhast
südametunnistust Jumala ees ja iga päev paluda Jeesuselt Kristuselt oma pattudele andestust. Kui iga
päev võib olla viimne, peame me iga hetk olema valmis minema. Hingede ajal süütame sageli
kaugete esivanemate kombel aknal küünla. Tuletagu selle küünla valgus meile meelde, et ka meie
läheme siit ilmast lahkudes pimedusest valgusesse, ainult et selleks ei tohi ka meis endis enam olla
kübekestki pimedust.
Igavene Issand, meie Jumal!
Sina elad igavesest ajast igavesti
ja igatsed kogu igaviku veeta koos meiega.
Tee meid selleks kõlblikuks, Isa,
et me sobiksime Sinu pühasse ligiollu.
Aita meil täita Sinu tahtmist siin maa peal
meie elu üürikestel päevadel,
et võiksime pärast siit lahkumist
igavesti rõõmustada koos Sinuga
ja laulda Sulle tänu, kiitust ja ülistust.
Karin Teder

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS.
KOGUDUSE KANTSELEI. Kooli tn 6, on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 9 - 15.
Annetusmüük on avatud E,K,R 10-13 kantseleimajas.
Kohtumine koguduse õpetaja piiskop Tiit Salumäega palutakse leppida kokku (tel. 52 80635).
Telefon
E-post
Koduleht
Facebook
Aadress
Pangakonto

473 7166, 473 7167.
haapsalu@eelk.ee
http://www.eelk.ee/haapsalu/
https://www.facebook.com/Haapsalukirik/
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/
Toomkirik on avatud külastajatele R, L ja P 11 - 15. 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 alates septembrist 2008. 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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