EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
NOVEMBER 2014
„Issand on ligidal!“ Filipi 4:5b
Veerand sajandit oleme elanud Eestis, kus saab vabalt järgida kristlikke põhimõtteid ja praktiseerida
oma veendumustele vastavat usku. Oleme demokraatlikes oludes elama õppides harjunud, et vabadus
valida endale sobilik usutunnistus on meie üks põhivabadusi, nii nagu sätestab põhiseaduse II peatüki
12§. Samas ei ole sellist rahu ja õnnistuse aega mitte kõigil kristlastel maailmas.
Poliitilis-ühiskondlik areng mitmes mittekristlikus riigis on toonud viimastel aastatel dramaatilisel moel
esile arvukaid kristluse ja kristlaste vastu suunatud rünnakuid. Suuri kannatusi on pidanud kogema
kristlased Põhja-Koreas, Somaalias, Süürias, Iraagis, Afganistanis, Saudi-Araabias, Pakistanis, Iraanis jt
riikides. Need usklike ja usu vastu suunatud rünnakud ei ole üksnes usuvastased. Et kristlus on lääne
kultuuriruumi üks tugisambaid, võib kristluse vastu pööratud rünnakutes näha ka rünnakuid lääne
kultuuriruumi vastu. Kannatajad on aga paraku lihast ja luust inimesed imikutest raukadeni.
Selle aasta juunis ütles paavst Franciscus, et tänapäeval on rohkem kristlastest märtreid kui kunagi
varem ristikiriku ajaloos – rohkem kui kristlaste tagakiusamise ja hukkamise poolest tuntud esimestel
kristlikel sajanditel.
Esimest korda pärast Teist maailmasõda on põgenike, asüüliotsijate ja siseriiklike põgenike arv
maailmas ületanud 50 miljoni inimese piiri. Olud on rahutud mitmes paigas ja arvestades probleemide
ulatust pole rahu saabumist niipea oodata. Ulatuslikke probleeme, iseäranis kui need on seotud usuliste
veendumustega, ei saa muuta üleöö. Enamasti kulub selleks mitu põlvkonda. Kindel võib aga olla, et
pingeline aeg, iseäranis muslimitest enamusega probleemsetes riikides, ei ole ei kristlaste ega ühegi teise
religiooni järgija huvides. Vastupidi, need pinged kahjustavad väga otseselt nende julgeolekut ja
igapäevaelu.
Kristlaste keeruliseks muutunud elule mõeldes ei pea me vaatama kuigi kaugele - ka kõik meie
hõimurahvad ei saa vabalt valida, millisesse kirikusse kuuluda. Rääkimata sellest, et neil kõigil oleks
võimalik oma emakeeles Piiblit lugeda.
Ülemaailmse Evangeelse Alliansi üleskutsel on paljudes maades peetud novembri teisel või kolmandal
pühapäeval eestpalvepäeva tagakiusatud kristlaste eest. Eesti Kirikute Nõukogu kutsub kogudusi 16.
novembril võtma eestpalvesse kristlasi, kes kannatavad oma usu pärast Jeesusesse otsest või kaudset
vaenamist, ning palvetama nende eest, kes on oma lähedased kaotanud usulise tagakiusu tõttu. Üleskutse
eestpalveks on tänuväärt algatus, mis kõneleb kristlaste üleilmsest osadusest. See, mis meid varasemate
ja meie kaasaegsete usumärtritega ühendab, on meie kristlik usk.
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November, hingedekuu tuletab rohkem kui ükski teine kuu meelde maise elu piiratust, elu ja surma
(hingedepäev, igavikupühapäev) vahelist sidet. Ent mitte üksnes. Oma tähtpäevadega (pühakutepäev,
mardi- ja kadripäev jt) meenutame neid pühasid, kes võiksid meile olla eeskujuks oma usujulguse ja
usulise pühendumuse poolest.
Ühtlasi juhib kirikuaasta viimane kuu meid ka Kristuse kui elu ja surma Issanda tulemise aega,
kinnitades, et Issand on ligidal neile, kes Teda ootavad. On nende ligidal täna, homme ja tulevikus, nii
kannatuses kui ka mures, hirmus ja leinas, aga ka õnnes, rõõmus ja elu helgetes hetkedes.
Kristel Engman
EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA NOVEMBRIS.
P, 2. november kl 11 jumalateenistus armulauaga. Teema: Jeesuse saadikud. Teenivad õpetajad Tiit
Salumäe ja Kari Tynkkynen (jutlus) ning diakon Küllike Valk (Toomkirik). Tänupäev õpetaja Kari
Tynkkyneni teenimise eest ja saatmine uuele tööle EELK Paide koguduses. Laulab koguduse
ühendkoor.
E, 3. november kl 18 segakoori proov (Jaanisaal).
T, 4. november kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).
K, 5. november kl 16.30 Jaanimardikate laulutund (Jaanisaal). Kl 18 kogudusekool (Jaanisaal).
R, 7. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 13.30 tee tund (Jaanisaal). Kl 17 segakoori
proov (Jaanisaal).
P, 9. november kl 11 Isadepäeva perejumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Usuvõitlus.
Teenivad õpetaja Kristel Engman ja diakon Küllike Valk. Laulavad KML lastekoor „Väike küünal“ ja
Jaanimardikad.
E, 10. november kl 18 segakoori proov (Jaanisaal).
T,11. november kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).
K, 12. november kl 16.30 Jaanimardikate laulutund (Jaanisaal). Kl 18 kogudusekool (Jaanisaal).
R, 14. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 13.30 tee tund (Jaanisaal). Kl 17 segakoori
proov (Jaani maja).
P, 16. november kl 11 Jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Valvake. Teenivad õpetaja
Tiit Salumäe ja Teno Ilves.
E, 17. november kl 18 segakoori proov (Jaanisaal).
T, 18. november kl 19 toomkoor proov (Jaanisaal).
K, 19. november kl 16.30 Jaanimardikate laulutund (Jaanisaal).
R, 21. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
P, 23. november kl 11 Igavikupühapäeva jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Kristus –
taeva ja maa Issand. Teenivad: õpetaja Tiit Salumäe ja diakon Küllike Valk. Laulab koguduse segakoor.
E, 24. november kl 18 segakoori proov (Jaanisaal).
T, 25. november kl 19 toomkoor proov (Jaanisaal).
K, 26. november kl 16.30 Jaanimardikate laulutund (Jaanisaal). Kl 18 kogudusekool (Jaanisaal).
R, 28. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
L, 29. november kl 17 advendikontsert (Toomkirik). Kl 18 vabadussõja mälestussamba aastapäeva
tähistamine lossiplatsil ja advendiküünla süütamine.
P, 30. november kl 11 Kirikuaasta algus. Advendiaja 1. pühapäeva jumalateenistus armulauaga
(toomkirik). Teema: Sinu kuningas tuleb alandlikkuses. Teenivad: õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves.
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EELTEATED.
K, 3. detsember kl 19 Cyrillus Kreegi 125 sünniaastapäeva kontsert. Laulavad Läänemaa koorid.
(Toomkirik).
L, 13. detsembril Luciapäeval kl 17 advendikontsert. Esinevad neidudekoor Canzone ja laulustuudio
Gaudeum Musicum Ulrika Graubergi juhatusel. Piletiga (toomkirik).
R, 19.detsembril kell 19 advendikontsert „Hingamisi.“ Piletiga, toomkirik.
L, 20.detsember kl 17 advendi- ja jõulukontsert. Esineb laulustuudio DO RE MI Anne Pääsukese
juhatusel. Piletiga (toomkirik).
P, 21.detsembril kl 14 jõulukontsert. Kelladeansambel Arsis. Piletiga (toomkirik).
L, 27. detsembril kl 17 Johannesepäeva kontsert-aktus. Koor Collegium Musicale ja
barokkorkester, dirigent Endrik Üksvärav. (toomkirik).

PEAPIISKOPI ÜLESKUTSE HINGEDEPÄEVAKS.
Taas on käes kõikide surnute mälestuspäev ehk hingedepäev ja algamas hingedeaeg. See on aeg,
mis kutsub vaatama tagasi ning ka iseendasse, et otsida hingerahu ja osadust. Käesolev aasta on
meie ühiskonda ja inimesi pingestanud mitmel moel: sõda Ukrainas, teravnenud rahvusvaheline
olukord ja majanduspiirangud, vintsutavad vastasseisud seaduseloomes ja poliitikas ning lõpuks
traagiline koolitulistamine Viljandis.
Maailmast meie ümber võib jääda mulje, et probleemide parimaks lahendajaks on relvad ja jõud, et oma
soovide teokstegemiseks sobivad kõik vahendid. Paljude turvatunne ja hingerahu on löönud kõikuma.
Valusate kaotuste poolele tuleb lugeda ka inimesed, kes on hukkunud õnnetustes, keda on mõrvatud, kes
on endalt ise elu võtnud. Paljusid on meie keskelt viinud parandamatu haigus. Kodusid, kus on mure ja
lein, on rohkem kui oskame arvata.
Süüdates hingedepäeval küünlad kodus, kirikus või kalmistul kõigi lahkunute mälestuseks, kutsun
tänavu eriliselt mõtlema vägivalla, sõja ja kuritegude ohvritele. Olgu neile süüdatud küünal
meeldetuletuseks hingevalguse, südameheaduse, hoolimise ja armastuse vajadusest. Palvetagem selle
eest, et iga kodu ja kogukond, kogu meie ühiskond oleks ühtehoidev, üksteist märkav ja toetav, et
hingevalu ja leina asemele asuks usk ja lootus.
Mõtelgem tänutundes ka eelkäinud põlvkondadele, meie lahkunud vanematele ja vanavanematele,
inimestele, kes on andnud oma lähedastele, oma maale ja rahvale kogu oma armastuse ja hoole.
Mälestus ja tänu teeb meid rikkamaks ja paremaks, aidates järgida apostli sõnu: „Kandke üksteise
koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.” (Galaatlastele 6:2)
Õnnistatud hingedepäeva soovides
+Andres Põder
EELK peapiiskop

MUUSIKAPÄEV.
1. oktoobril toimus Rahvusvahelise Muusikapäeva raames kontsert ka Haapsalu Toomkirikus.
Muljed sellest on väga positiivsed.
Kontserdist oli eelnevalt teavitatud nii ajalehtede, interneti kui kirikuteadete kaudu. Tundub, et reklaami
oli piisavalt, sest kontserti kuulama oli tulnud kenake hulk inimesi, ligi paarkümmend kuulajat. Väikese
Haapsalu kohta on seda päris palju, seda enam, et samal päeval toimusid samade esinejatega kontserdid
ka Lääne Maavalitsuses ja Läänemaa Ühisgümnaasiumis. Kindlasti kutsus inimesi just kirikusse tulema
ka Toomkiriku teadaolevalt hea akustika ja kiriku kui sakraalse ruumi tekitatud ning just muusika
üleinimliku mõõtme tajumiseks sobiv õhkkond.
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Üles astus kaks muusikut: nooruke Pipilota Neostus flöödil ja Kristel Aer orelil. Mõlema esitus oli väga
heal tasemel, samuti olid väga sobivad esitamiseks valitud muusikapalad: A. Pärdi ja J. S. Bachi
looming.
Väga meeldiv oli ka, et enne järjekordse pala esitamist tutvustasid muusikud seda lühidalt, viidates
sellele, mis on selle juures omapärast ja millele tasuks eriliselt tähelepanu pöörata. Just selline
tähelepanujuhtimine aitas kindlasti esitatavat muusikat kuulajatele lähemale tuua ja omasemaks teha.
Võib-olla tasuks järgmistel muusikapäevadel ettekandmisele tulevat muusikat juba eelreklaamis
lähemalt tutvustada, mis kindlasti tekitaks suuremat huvi ja kutsuks kuulama.
Sellest, et kuuldud muusika tõesti kuulajaid puudutas, andis tunnistust väga pikk ja vali aplaus. Kontsert
Haapsalu Toomkirikus täitis kindlasti Muusikapäeva eesmärgi: õpetada inimesi märkama muusikat meid
ümbritsevas maailmas ja mõtestama muusika rolli meie igapäevaelus. Aitäh Eesti Muusikanõukogule
selle tõesti väga tänuväärt ürituse korraldamise eest.
Karin Teder

JAANIMARDIKAD TOIMETAVAD!

Septembris alustas taas tegevust organist Lia Salumäe eestvõttel koguduse mudilaste laulu- ja
mänguring Jaanimardikad. Sel aastal kogunetakse kolmapäeviti kl 16.30 Jaanisaalis, et üheskoos laulda,
mängida ja koos aega veeta. Ootame Jaanimardikatega liituma laulu- ja mängulustiga lapsi alates teisest
eluaastast.
Selle hooaja esimene ülesastumine on Jaanimardikatel isadepäeva jumalateenistusel 9. novembril
algusega kell 11.00 toomkirikus.
Kristel Engman

KIRIKUMUUSIKUTE KONVERENTS LÄKS HÄSTI KORDA.
Kauaoodatud kirikumuusikute konverents „Koraal eile, täna ja homme“ toimus 24.-25. oktoobril 2014
Viljandis. Rahvast oli kokku tulnud Tallinna, Lääne-Harju, Tartu, Viljandi, Lääne, Viru, Valga, Järva,
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Saarte ja Võru praostkondadest, kokku 47 inimest. Lääne praostkonnast käisid konverentsil Malle
Hokkonen Vormsist, Sirje Kaasik Haapsalust, Danguole Tamberg Nõvalt, Ivi Küla Kullamaalt ja
Piirsalust ning Aet Reinhold Märjamaalt. Kahte sügispäeva mahtus väga palju sündmusi, ajagraafik oli
pingeline ja tihe, omavahelisteks mõttevahetusteks leidsime mahti vaid ühistel söömaaegadel rikkalikult
kaetud laudade ümber istudes ja hilisõhtul sängis und oodates.
Konverents algas reedese jumalateenistusega Pauluse kirikus ning lõppes laupäevase kontserdiga Jaani
kirikus. Vahepealse aja (v.a organistide meistrikursus) veetsime Männimäe õdusas külalistemajas.
Reedel saime osa peapiiskop Põderi suulisest ja assessor Salumäe kirjalikust tervitusest. Kuulasime
nelja ettekannet: „Lauluraamat kiriku ja kristlase elus“ Marko Tiituselt, „Rütmiseeritud koraalid“ Pille
Raitmaalt, „Lääne kirikulaulu välimääraja“ Eerik Jõksilt ning „Ristimislauludest“ Mart Jaansonilt. Viiest
väljapakutud töötoast sai igaüks valida neli meelepärast: valikusse kuulusid Eerik Jõksi „Pühalaul ja
Eesti laulupsalter,“ Janika Orase „Vaimulik regilaul,“ Tuuliki Jürjo „Vaimulik laul Aafrikas ja LõunaAmeerikas,“ Sigrid Põllu „Euroopa riikide uued koraalid“ ning Tero Ruotsala „Noorte kirikulaulud“.
Ettekannetest ja töötubadest ammutatu andis kuhjaga ainet järelemõtlemiseks ja praktiliseks
rakendamiseks. Esimene päev lõppes töötubade kokkuvõtte, Taize palvuse ja saunaga.
Teine konverentsipäev algas hommikupalvusega, seejärel hargnesid kirikumuusikud vastavalt langetatud
valikule - üheaegselt toimus kaks huvitavat meistrikursust. Dirigeerimise meistrikursuse pidas Raul
Talmar, keskendudes tulevasele Tartu laulupeole; koraalimängu ja liturgilise orelimängu meistrikursuse
viis Pauluse kirikus läbi Kersti Petermann, käsitledes tempot, artikulatsiooni, registreerimist, eelmänge
jm. Pealelõunal sai konverents väärika lõppakordi Jaani kirikus, kus astusid üles Pauluse koguduse
segakoor Külli Salumäe juhatusel ning praostkondade esindused. Kontserti läbiv teema oli
koraaliseaded, mis kõlasid inimhäälel, orelil, klaveril, kitarril, löökpillidel, flöödil ja saksofonil
esitatuna.
Läänemaa
naised
kandsid
ette
rahvakoraali
„Ma
usun
Jumalat“
vt
https://www.youtube.com/watch?v=JM6U3BsdcLI&feature=youtu.be ning ärkamisaegse laulu „Hinge
karjane“.
Viljandi kirikumuusikute konverentsi pidulik lõpetamine Jaani kiriku keldris kujunes eriti magusaks:
kohvilauda ehtis kohaliku Kivi Pagari küpsetatud õuna-pirni hiigeltort kirjaga „Koraal eile, täna ja
homme“.
Konverentsijärgne tagasiside näitab valdavalt positiivseid hinnanguid, neis avaldatakse rahulolu, et
selline sündmus teoks sai, väärtustatakse korraldajate jõupingutusi ning valitsenud osaduslikku,
pühendunud ja sõbralikku õhkkonda. Juba mõeldakse tulevikulegi: oodatakse järgmist kokkusaamist,
pakutakse välja uusi teemasid, esinejaid ja toimumiskohti.
Rõõmsa taaskohtumiseni, armsad kirikumuusikud!

Aet Reinhold
EELK Kirikumuusika Liidu sekretär
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SÜNNIPÄEVAD NOVEMBRIS.
1. nov
3. nov
6. nov
7. nov
8. nov

11. nov
12. nov
13. nov
14. nov
15. nov
16. nov
17. nov

18 nov
19. nov
21. nov

22. nov

23. nov

24. nov

25. nov
26. nov
27. nov

28. nov

Aaron Kiviloo
25
Jaanika Abel
25
Sandra Palk
15
Herbert Pajus
87
Mirell Soome
Ester Avila
50
Helina Hendrikson
Küllike Taavits
55
Andri Meriloo
50
Tarmo Borman
Made Lopp
Helgi Miller
76
Henriette Opp
95
Gustav Saareväli
Eve Valgemäe
Henri Klopmann
Indrek Huul
Madis Mintel
40
Laine Päeva
Indrek Juurik
Markus Vichterpal
Anna Žuraljov
Helje Marie Pihelgas
84
Eva-Maria Kastepõld
10
Georg Sikka
Marika Illik
Mati Jets
Veronika Uibokand
Sirje Kaasik
Marili Lämmergas
Ott Värimäe
Heinar Kaasik
55
Kärt Nook
Isabelle Yurledi Laanepuu Westrum
Laine Põldme
81
Eleri Soidla
Johannes Saareväli
Ilmi Kivimurd
79
Mart Marttila
Rauno Laksberg
Liisa Maide
Mihkel Niinemäe
Virve Niinemets
87
Tõnu Tsarents
50
Helena Lõhmus
Hendrik Rankla
Riina Pajo
Heli Vare
Siim Saareväli

.

Palju õnne sünnipäevaks ja õnnistust uueks eluaastaks!
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TÄNU ANNETUSTE EEST.
Koguduse juhatus tänab kõiki, kes on kogudust toetanud oma annetuste, töö, palvete ja mitmesuguste
annetega. Koguduste tõeline ressurss on inimesed, kes kuuluvad kogudusse. Kuigi me oleme erinevad,
on meil sarnased väärtushinnangud ja sellest tulenevalt annavad koguduse liikmed oma anded koguduse
teenistusse. Palju tööd tehakse koguduses armastustööna, pean silmas meie tegevust – kiriku korrashoid
ja kaunistamine, laste- noorte- ja leeritöö, laulukoorid diakooniatöö jpm. Ühistegevus on üks valdkond,
mis koguduse elus on keskne. Meie kõrval on inimesi, kes on kaotanud töö ning otsivad uut võimalust.
Kogudusel ei ole pakkuda palgalist tööd aga saame pakkuda võimalusi vabatahtlikuks tööks.
EELK täisõiguslikuks liikmeks on iga konfirmeeritud koguduse liige, kes on tasunud liikmemaksu või
liikmeannetuse ja käinud vähemalt korra aastas armulaual. Annetus on palutud teha südametunnistuse
järgi. Kirikukogu otsusel on liikmemaksuks 1% isiku tuludest. Liikmeannetusest tasub kogudus EELK
keskkassale 10 %, solidaarsusmaksena 5 % ja praostkonna kassale 5 %. Annetustest rahastatakse
koguduse põhikirjalist tegevust. Kogudus on juriidiliselt ja majanduslikult iseseisev. Koguduse
liikmemaksu võib maksta nii ühekorraga kui ka osade kaupa. Täname neid koguduse liikmeid, kes on
tasunud 2014. aasta liikmemaksu ehk liikmeannetuse. Palume tasuda liikmemaks lähemate kuude
jooksul. Juhatus soovitab teha pangas püsikorraldus. Igaüks andku oma jõu ja soovi kohaselt.
Liikmeannetust saab tasuda kantseleis või koguduse kontole: IBAN EE811010602003965006 (SEB);
IBAN EE442200001120274032 (SWEDBANK). Pangakontole tasudes palume märkida maksja nimi ja
millise aja eest liikmemaks tasutakse. Tulumaksuseaduse kohaselt saab arvata oma maksustatavast tulust
maha kuni 5% kirikule jt mittetulundusühingutele nimeliselt tehtud annetustelt. Vastava teate saatmiseks
maksuametile vajame sinu isikukoodi. Koguduse juhatus tänab kõiki annetuste eest!
Tiit Salumäe

NATUKE NALJA.
Jumala juurde kutsutud.
Mees tuleb kirikust ja kuulutab naisele: "Jumal on haigeks jäänud!"
"Mis sa räägid!"
"Jah, õpetaja ütles kirikus, et tohter Eberhard Kadakas on Jumala juurde kutsutud."

NOVEMBRI JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE.
Ma tänan Issandat ta õigluse eest ja laulan kiitust Issanda, Kõigekõrgema nimele.
Psalm 7:18
Kui Jumal oleks ainult õiglane ja mitte ka armuline ning halastaja, poleks meil kellelgi mingit võimalust
hukatusest pääseda. Kuid Jumala armulisus ei tähenda, et Ta oleks õiglusest loobunud selleks, et meile
armu anda. Ainult sellepärast, et Jumala Poeg Jeesus Kristus lubas enda peale tulla Jumala õiglase viha
ja kohtu, mis oleks pidanud tabama meid, on Jumal armuline neile, kes Tema Pojasse usuvad.
Aga veel nüüdki, Jumala lastena, kipume me alahindama Jumala õiglust. Meile võib tunduda, et Jumala
armastus “tühistab” Tema õigluse. Me arvame sageli, et Jumal ei mõista meie üle kohut, kuna Ta
armastab meid ja andestab meile lõpmatult kõik, kui me vaid andeks palume. Ent Jumal on andnud
õiglase kohtumõistmise meie endi kätte. Jumala Püha Vaim annab meile märku patu kohta ja meie endi
otsustada jääb, kas võtame Teda kuulda ja kas toimime kooskõlas Jumala õiglusega või mitte.
Meie õiglane otsus seisneb patu tingimusteta hukkamõistmises ja kindlas otsuses meelt parandada: kogu
jõust patu ja kiusatuste vastu võidelda, hüvitada oma patustamisega tekitatud kahju, seada korda
7

patustamisega rikutud suhted, paluda Jumalal muuta oma väärat mõtteviisi, mis tõukas meid patustama.
Kui sageli oleme me kõik kuritarvitanud Jumala armastust, paludes andeks ilma sisemise valmisoleku ja
soovita ennast ja oma käitumist või suhtumist muuta. Ent ilma tõelise meeleparanduseta ei anta meile
andeks ja meie tegude puhul kehtib Jumala õiglus, mitte Tema arm.
“Aga minu patud ja eksimused on ju nii pisikesed,” võime mõelda. Ometi viib iga pisikegi eksimus,
mida tõeliselt ei kahetseta, meid sammukese Jumalast eemale.
Üks võimalus hinnata oma suhet Jumalaga on küsida endalt, kas mul on hea meel Jumala õigluse üle.
Kas ma tunnistan õigeks Jumala kohtuotsuse enda kohta. Sest ainult see, kes iseenda üle on mõistnud
õiglast kohut ja seetõttu saanud Jumala armu osaliseks, suudab siiralt tänada Jumalat Tema õigluse eest.
Armas Isa,
löö ja nuhtle mind kõhklematult,
kahjuks olen ma selle tõesti ära teeninud,
kuid tee seda oma isaliku vitsaga.
Nii nagu Sa kõiki oma lapsi
armastuse pärast vitsaga lööd,
sest need, keda Sa pattude pärast ei karista,
pole lapsed, vaid sohilapsed.
Seepärast löö, piitsuta, peksa meid,
Sina, õiglane kohtunik, kuid ka halastaja Isa,
kuid nii, et Sa oma jumalikku isasüdant meist ära ei pööra,
et me Sind siin ja seal igavesti
kiita ja ülistada võiksime.

Martin Luther, 1483-1546
Teoloogiaprofessor, reformaator, vaimulik kirjanik
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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 Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku (tel. 52 80635).
Kasutatud riiete annetusmüük on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 10.00-13.00.
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/
Piiskopilinnus 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 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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