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OKTOOBER 2012
Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad
ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!
Sest kus su aare on, seal on ka su süda.
Matteuse 6,19. 21
Oktoobrikuu, ehk viinakuu teisel pühapäeval tähistatakse Eesti kirikutes lõikustänupüha. Meie
ühiskonnas see küll enam suuremat tähendust ei oma, sest me ei hangi enamasti toiduaineid enam
otse põllult, vaid poest. Õige tänu tuleb sellest, et teatakse, mille eest tänatakse. Kui tänu on vähe,
on oht olla tänamatu, kui tänu on liiga vohav, käib sellega kaasas oht muutuda pealetükkivaks. Ka
tänades tuleb otsustada, kui palju ja mille eest õieti tänada. Ka tänades tuleb teha valik. Terve
inimese elu on valikute tegemine ning otsuste langetamine. Kõige olulisem selle juures on aga,
mille alusel me neid valikuid teeme ja otsuseid langetame. Kõige olulisemad on kriteeriumid. Ka
siis, kui me tahame vääriliselt tänada, tuleb meil esmalt mõelda, mille alusel seda teha.
Mäejutluses ütles Jeesus: „Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja
kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!“ Küsimuseks on, kuidas ja kuhu siis koguda vara. Otsuse
langetamise kriteeriumina pakub Jeesus välja aarde püsimine, selle väärtuse säilimine. See on
justkui näide majandusõpikust õige investeerimise kohta, kuidas valida kohane kapitalipaigutamise
viis. See pole erandlik koht Piiblis ja Uues Testamendis. Korralik majapidamine, oikonomia kreeka
keeles, kaine arvestus ja kaalutlemine käib kristliku elu juurde.
Teiseks kõneleb Jeesus langetatavate otsuste tähtsusest tervele meie olemisele ja elule. Millised on
need kriteeriumid, mille alusel me ristiinimestena peaksime oma elus valikuid tegema ja otsuseid
langetama? Klassikaliselt nimetame vähemalt nelja kriteeriumit: esimene on ilmutus, Jumala sõna,
mis meile Piiblis igapäevaselt kättesaadavaks on tehtud. Teine on eelnevate põlvkondade eeskuju,
kiriku pärimus ehk traditsioon. Kolmas on meie arutlusvõime ehk mõistus. Ning neljandaks aitab
meil valikuid langetada isiklik elukogemus. Kui isegi üks neist kriteeriumidest kõrvale jätta, on
meil vähe lootust õigeid otsuseid teha. Saame toetuda isiklikule elukogemusele. Meil kõigil on oma
suhe Jumalaga, me kõneleme temaga ning saame oma palvele vastuse. Toetume esivanemate
eeskujule ja kiriku pärimusele
Lõikustänupühal täname Jumalat kõigi tema andide eest. Martin Luther ütleb Väikeses
Katekismuses: „Mis siis on igapäevane leib? - Kõik, mida me vajame oma ihu toiduseks ja
vajadusteks nagu söök, jook, rõivad, kingad, koda ja koht, põld, kariloomad, raha, vara, vaga
abikaasa, vagad lapsed, vaga pere, vagad ja ustavad ülemad, hea valitsus, hea ilm, rahu, tervis, kord,
head sõbrad, ustavad naabrid ja muud niisugust.“
Õnnistussooviga
Õpetaja Tiit Salumäe
1

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA OKTOOBRIS
E, 1. oktoober kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal).
T, 2. oktoober kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).
R, 5. oktoober kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal), sügishooaja
esimene kogunemine.
P, 7. oktoober kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Suurim käsk. Teenib
õpetaja Kari Tynkkynen. Leeritund toimub pärast jumalateenistust toomkiriku käärkambris.
T, 9. oktoober kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).
R, 12. oktoober kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal).
P, 14. oktoober kl 11 lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema:
Igapäevane leib. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Katharina Ufholz. Laulavad koguduse koorid.
Õpetaja Katharina Ufholz lõpetab oma aastase töö meie koguduses, kirikukohv; kl 11-12.15
lastekirik ehk pühapäevakool (toomkiriku käärkamber).
E, 15. oktoober kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal).
T, 16. oktoober kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).
R, 19. oktoober kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal).
P, 21. oktoober kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jeesuse saadikud.
Teenivad õpetajad Tiit Salumäe, Peeter Paenurm (jutlus) ja diakon Peeter Krall. Leeritund toimub
pärast jumalateenistust toomkiriku käärkambris.
E, 22. oktoober kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal).
R, 26. oktoober kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal).
P, 28. oktoober kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Usuvõitlus. Teenivad
õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves.
T, 30. oktoober kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).

VEEL INFOT
Toomkirik ja muuseum. Alates oktoobrist on konvendihoone, toomkirik, muuseum, vahitorn,
laboratoorium, keskaegne klassituba jm avatud ettetellimisel. Vaata lisa www.haapsalulinnus.ee
Kirik on avatud peaukse kaudu jumalateenistuste ja kontsertide ajal.
Koguduse kantselei, Kooli 6, avatud E, K ja R kl 9-15. Tel 473 7166, 52 80635, e-post
haapsalu@eelk.ee Kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt
kokku (tel. 52 80635).
Koguduse igakuine 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
Seinalehena on „Johannese Sõnumid” infostendil toomkirikus, Jaanimajas ja kantseleis.
Eesti kiriku elust saab lugeda http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/
Koguduse nõukogu koosolek toimub P, 9. detsembril 2012 peale jumalateenistust toomkiriku
käärkambris.
Advendi- ja jõuluaeg toob meile mitmeid külalisi ja huvitavaid kontserte.
NB! Advendiküünla süütame piiskopilinnuses laupäeval 1. detsembril kell 18. Sellelele eelneb
kirikukontsert kell 17 toomkirikus. Laulavad naiskoor Kaasike ja külaliskoor Krõõt Koselt.
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Eelteade!
R, 7. dets kl 19 gospelkontsert (toomkirik) Dave Benton, Meero Muusiku gospelkoor ja
saateansambel. Piletiga.
L, 8. dets kl 19 kaunimad jõululaulud (soome keeles) ja Soome iseseisvuspäeva jumalateenistus
(toomkirik).
P, 23. dets kl 14 jõulukontsert (toomkirik). Arsise käsikellade ansambel. Piletiga.
N, 27. dets kl 18 Johannesepäeva kontsert-aktus (toomkirik). Musitseerivad Katrin Lehismets, Jüri
Ilves ja Taimi Kopli.

XII SOOME-UGRI VAIMULIKE KONVERENTSI KÜLALISED
OLID EILE HAAPSALUS
Tartus toimus 26.-30. septembrini XII Soome-Ugri vaimulike
konverents.
Seekordne kokkusaamine on juubelihõnguline, sest 75 aastat
tagasi, 1937. aastal toimus esimene soome-ugri vaimulike
konverents Ungaris Budapestis. Konverentsi korraldajamaad ongi
olnud peamiselt Ungari, Soome ja Eesti. Eesti, Soome, Ungari,
Ingeri ja Transilvaania ungarikeelse luterliku kiriku esindajad andsin ülevaate viimastel aastatel
toimunud arengutest. Konverentsi teemat „Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti –
kiriku missioon muutuvas maailmas“, arutasid 90 delegaati. Küsiti, kas on olemas soome-ugrilik
kirikutöö eripära ja kuidas oma identiteeti hoida. Räägiti vaimulike emakeelse teenimise
kogemustest, mis ühendavad nii ingerlasi, mordvalasi, soomlasi, ungarlasi kui eestlasi, küsiti kuidas
saame aidata neid soome-ugri rahvaid, kellel pole oma emakeelset kirikut.
Järgmine konverents otsustati pidada sankt Peterburis nelja aasta pärast.
Haapsalu kogudust külastasid Ungari luterliku kiriku praost György Lupták, Ungari reformeeritud
kiriku õpetaja Lászlo Gonda ja Soome luterliku kiriku kirikunõunik õpetaja Pekka Huokuna.

MIKS VAJAB KOGUDUS KODULEHEKÜLGE INTERNETIS?
Lõpuks on ka EELK Haapsalu Püha Johannese kogudusel kodulehekülg. Anname peatselt
aadressi. Järgnevalt mõned mõtted selle kohta, miks on kodulehekülg meile vajalik
Tänapäeval on koduleht enesestmõistetav ka igale kogudusele. Miks?
Koduleht teeb info kergesti kättesaadavaks!
Vanasti oli igas kodus paksud kataloogid, kust otsiti vajalikku infot. Nüüd kasutavad inimesed info
leidmiseks internetti. Sõnumite muutmine on kodulehel palju lihtsam, kui printida välja uued
brošüürid ja need välja saata. Tänapäeval on enamikul kogudustel ja kiriklikel keskustel koduleht.
Koduleht säästab aega!
Koguduse töötajad saavad anda vajalikku infot kergesti ja suunata huvilised kodulehele, kust leiab
vajaliku info.
Koduleht on avatud 24/7 üle terve maailma!
Oleme kodulehe abil avatud kõik päevad ööpäevaringselt ja iga inimene saab informatsiooni sobival
ajal ükskõik kus maailma ta on. Kodulehel käivad inimesed väga hea meelega infot ammutamas.
Koduleht võimaldab saada tagasisidet!
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Kodulehekülje kasutajal on mugav võimalus avaldada arvamust ja esitada küsimusi.
Koduleht ei asenda isiklikke kohtumisi!
Koguduse olemusse kuulub isiklik suhtlemine ja seda ei asenda internet.

KATHARINA UFHOLZ: „SEE AASTA MÖÖDUS NII KIIRESTI!“
Igaüks, kes Haapsalu Püha Johannese koguduse töös natukenegi kaasa lööb, tunneb tänaseks
Katharinat – noort ja hakkajat saksa pastorit, kes on olnud meie koguduses tööl peaaegu
aasta.
Katharina, kust Sa pärit oled ja kuidas sai Sinust kirikuõpetaja?
Olen pärit ühest väikesest külast Hesseni liidumaalt, mis asub keset Saksamaad. Juba minu
lapsepõlvest peale oli meie perel tihe side kirikuga. Isa oli palju aastaid meie koguduse juhatuse
liige. Meie, lapsed, osalesime pühapäevakooli töös. Hiljem liitusime koguduse noortega. 12aastaselt hakkasin õppima orelit ja mängisin 16-aastaselt oma esimese jumalateenistuse. Mulle
meeldis orelimäng väga, ma jätkasin õpinguid ning hakkasin reegelipäraselt jumalateenistustel
mängima. Kui kerkis üles kutsevaliku küsimus, siis kaalusin, kas hakata kooliõpetajaks või
kirikuõpetajaks. Pärast koolis tehtud praktikat arvasin, et lastega on küll tore töötada, aga tundsin
endas siiski soovi töötada ka teiste vanuserühmadega. Kord olin oma kodukülas abiks
taevaminemispüha jumalateenistuse ettevalmistamisel ja selle käigus mõistsin, et tahan saada
kirikuõpetajaks.
Miks Sa otsustasid tulla pärast ordinatsiooni aastaks ajaks Eestisse tööle?
Minu teoloogiaõpingutele järgnenud vikariaadi ajal küsis kord juhendaja meilt, kas keegi oleks
huvitatud töötama pärast ordinatsiooni aasta aega välismaal, ühes Kurhessen-Waldecki
partnerkirikus. Kaheksateistkümnest kaks vastas jaatavalt. Mulle tundus huvitav, kuidas
praktiseeritakse usku mujal maailmas, kuidas on kirik üles ehitatud ja kuidas tehakse kogudusetööd.
Mina ja mu sõbranna tundsime huvi Namiibia kirikus töötamise vastu.
Hiljem selgus, et Namiibiasse ei ole siiski võimalik minna ja tuleb valida teine koht. Mina valisin
Eesti ja minu sõbranna India. Hakkasin lugema ja uurima Eestit puudutavat materjali ja minu huvi
Eesti vastu kasvas. Minus tekkis soov kogeda, kuidas toimib kirikuelu riigis, kus usk on olnud kaua
aega alla surutud. Ka Saksamaa idaosas on olnud sarnane olukord ja olin selle teemaga natuke
kokku puutunud.
Kui meie kirikuvalitsusest öeldi, et Namiibiasse minek on siiski võimalik, siis jäin ma kindlaks oma
Eestit puudutava valiku juurde. Minu sõbranna valis Namiibia.
Nii lendasingi üks nädal pärast ordinatsiooni Eestisse, kus mind ootas ees üks aasta Haapsalu Püha
Johannese koguduses.
Millega Sa Haapsalu koguduses tegelesid?
Alguses läksin kohe laulma koguduse kooridesse – toomkoori ja segakoori, et saaksin selle kaudu
keelt ja inimesi tundma õppida. Hakkasin käima kolm korda nädalas eesti keele tunnis Maria
Straussi juures, kes oma perega oli just kolinud Münchenist Haapsallu.
Praost Tiit Salumäe ja tema abikaasa Lia viisid mind koguduse tööga kurssi. Jumalateenistustel
hakkasin esialgu lugema piiblitekste ja palveid. Organisti asendades sain tuttavamaks siinse
liturgiaga. Korduvalt teenisin kaasa ka tinaflööti mängides. Kohe möödunud sügisel alustasin tööd
koguduse kantseleis, kus aitasin sekretär Lydia Kaldal muuhulgas sisestada koguduseliikmete
andmeid Koguja andmebaasi. Üsna peatselt sain ülesandeks juhatada sisse kirikukontserte. Minu
töö hulka kuulusid ka koguduse sünnipäevalaste külastused, osalemine juhatuse koosolekutel ja
praostkonna konverentsidel, eakate teetunnis osalemine ja selle läbiviimine. Hiljem lisandusid
palvuste pidamine, lastekiriku töös abistamine ja aktiivsem kaastöö jumalateenistustel. Märtsis
jutlustasin esimest korda eesti keeles ja aprillis viisin esmakordselt läbi liturgiat. Palvuste ja jutluste
tõlkimisel oli mulle ikka abiks minu keeleõpetaja Maria. Augustis olin koos Haapsalu koguduse
lastekooriga vaimulikuna kaasas Rendsburgi sõpruskoguduses.
Oikumeenilises plaanis osalesin Haapsalu pastorite piiblitundides, üldkiriklikul tasandil külastasin
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vaimulikke konverentsi ja tutvusin kirikuvalitsuse ning allasutuste tööga.
Sain õppida tundma kõiki koguduse töölõike ja see on väärt pagas, kui alustan iseseisvalt tööd
Saksa koguduses.
Mis Sulle siin kõige rohkem muljet avaldas?
Mulle meeldivad väga siinsed iidsed kirikuhooned. Haapsalu toomkirik imponeerib oma lihtsuse ja
kauni akustikaga. Mulle meeldis väga ka Nõva imeline väike puukirik, kus mängisin jõuluõhtu
jumalateenistusel vana tallatavat orelit.
Imetlen, kuidas siin toimib kirik vähemuses – erinevatesse konfessioonidesse kuulub alla 30 %
elanikkonnast. Saksamaal on see protsent 60. Minu jaoks oli uus, et pastorid ei ole siin enamasti
täiskohaga kogudusetööl, vaid teevad selle kõrvalt ka muud tööd, et ennast ja peret ära elatada. Suur
osa kogudusetööst on vabatahtlike õlul.
Huvitav on siinne tänukirja-kultuur. Nii armas, kui ülestõusmispühanäidendis osalenud lastele ja
läbiviijatele antakse pärast etendust koguduse ees tänukirjad.
Samuti meeldib mulle siinne lillede kinkimise komme.
Eestlased on nii musikaalsed. Toimub palju kontserte. Igapäevaelus, ja ka noorte hulgas hinnatakse
kunsti ja kultuuri. Muljetavaldav on eestlaste armastus oma rahvariiete, tantsu- ja laulupidude vastu.
Kultuuri ja ajaloo osas on Saksa- ja Eestimaa vahel ka palju seoseid.
Eesti keelel on väga ilus kõla. Nii kõnes kui laulus. Enne siiatulekut kuulasin YouTube’ist eesti
keele näiteid. Nüüd on huvitav neid uuesti kuulata, sest saan nendest ka aru.
Kui palju oled jõudnud Eestis ringi liikuda?
Olen külastanud peaaegu kõiki Lääne praostkonna kogudusi. Korduvalt käisin Tallinnas, kus on
väga palju vaadata. Advendiajal käisin Pärnus kontserdil, osalesin Tartus Eesti Evangeelsete
Üliõpilaste Ühenduse jõulupeol, Järva-Jaanis kirikukellade pühitsemisel, Suure-Jaanis vaimulikul
laulupeol.
Talvel kohtusin Otepääl oma murdmaasuusatajast onupojaga, kes osales seal MMkvalifikatsioonivõistlusel. Ainulaadse elamuse andis Vormsi jäätee ületamine. Vormsil olin ka suvel.
Samuti Hiiumaal. Väga põnev oli siinse koguduse ekskursioon Peipsi äärde.
Jõudsin käia ka Peterburis, kus osalesime toomkooriga EV aastapäeva teenistusel sealses eesti
koguduses.
Plaanin veel jõuda Viljandisse ja Saaremaale.
Mul käis selle aasta jooksul päris palju külalisi Saksamaalt pere- ja sõpraderingist, kellega sain ka
ringi sõita. Kõigile väga meeldis Eestis.
Sinu aeg Haapsalus saab peagi läbi…
See aasta möödus nii kiiresti, aga olen selle aja jooksul ääretult palju kogenud. Nautisin seda aastat
väga. Mind võeti väga hästi vastu ja kaasati koguduse ellu. Nautisin koostööd koguduse ja
praostkonna töötegijatega. Tunnen, et olen tõesti siin elanud ja olen selle eest tänulik siinsetele
inimestele. Õnneks on Eesti Saksamaale nii ligidal, et kui mul igatsus peale tuleb, siis saan siia iga
kell tagasi tulla. Palju kauneid kohti on veel nägemata.
16. oktoobril alustan koduteed. Sõidan autoga Lätis Venspilsi sadamasse, sealt laevaga
Travemündesse ja siis edasi oma vanematekoju. Puhata pole aega, sest on vaja kolida ja uue
kogudusega tutvuda. Alates 1. novembrist asub minu uus töö- ja elukoht Kasseli ligidal
Wolfhagenis, mis on umbes Haapsalu suurune linnake, ja Leckringhausenis, kus teenin väikest
hugenoti kogudust. Wolfhagen on kirikuringkonna keskus. Sealse dekaaniga olen juba kohtunud.
Lisaks temale töötab koguduses veel kolm pastorit. Wolfhageni kirikuringkonnal on sõprussidemed
Pärnu praostkonnaga, nii et side Eestiga ei katke. Kuigi siit on kurb lahkuda, ootan juba põnevusega
uue töö algust Wolfhageni koguduses.
Soovin, et siin loodud kontaktid jääksid püsima ja ootan kõiki sõpru Wolfhagenisse endale külla!
Küsimused esitas ja intervjuu tõlkis Maria Strauss
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Katharina jõudis oma Eestis veedetud aasta jooksul palju teha ja näha. Selles oli talle suureks abiks
pisike punane Peugeot, mis Haapsalu vahel vilksatades Katharina tegususest väsimatult märku
andis.
Mida arvavad teised Katharinast ja temaga koos veedetud ajast?
Praost Tiit Salumäe:
Aasta on läinud lennates ja kahjuks peame saatma Katharina tagasi oma kodukirikusse. Olen
Katharina mitmekülgse teenimise eest väga tänulik - teda on jagunud nii jumalateenistustel teenima,
jutlustama, ametitalitusi toimetama, leeritunde pidama, pühapäevakooli, laulukooridesse, oreli taha,
kantseleisse ja veel mujale, kuhu on olnud vaja. Tänan Katharinat ja õnnitlen seda kogudust, mida
ta hakkab teenima - nad saavad endale hea ja andunud õpetaja.
Töökaaslane õpetaja Kristel Engman:
Iseloomustaksin Katharinat kui väga head suhtlejat ning sooja ja südamlikku inimest. Kolleegina
on ta olnud avatud ja valmis aitama olukordades, kus see vajalik on olnud. Katharina on
tähelepanuväärselt kiire kohanemisvõimega - seda kinnitab näiteks tema kiire kohanemine siinsete
olude ja inimestega, aga sama pädeb ka tööülesannete puhul. Kogudusele on tema siinolekust olnud
väga palju abi alustades muusikatööst lõpetades kantseleitööga. Kuna Haapsalu koguduse
abiõpetaja ametikoht oli Katharinale esimene töökoht ordineeritud õpetajana, siis usun ja loodan, et
ta võtab siit kogu edasiseks tööks vaimulikuna kaasa väga rikkaliku kogemustepagasi ja rohkesti
häid mälestusi.
Koorikaaslane ja sõber Sigrid Veske:
Kohtusin Katharinaga esimest korda toomkooris ja püüdsin temaga suheldes natukenegi saksa keelt
meelde tuletada. Lähem kontakt tekkis meil selle aasta alguses, kui Katharina kolis minu
naabermaja korterisse. Ühisel koorireisil Peterburis oli hea võimalus koos aega veeta ja tutvust teha.
Lihavõttepühade ajal värvisime koos mune. Suve poole kutsusin Katharinat sageli oma aeda
hommikukohvi jooma ja värskelt küpsetatud kooki sööma. Osalesime koos meie koguduse
ekskursioonil, pidasime koos sünnipäevi. Millalgi läksime oma suhtlemises saksa keelelt üle eesti
keelele.
Katharina on ülimalt rõõmsameelne inimene, aval ja hea suhtleja. On imetlusväärne, et ta nii
lühikese aja jooksul õppis nii hästi eesti keelt rääkima. Loodan, et meie side säilib ja et mul
õnnestub Katharinale kunagi ka Saksmaale külla minna.
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MILLE EEST OLEN TÄNULIK?
Varsti on käes lõikustänupüha. Selle aasta saak on salvedesse kogutud ja põllumehel on
põhjust olla tänulik. Selle eest, et seeme tärkas, kasvas ja vilja kandis. Selle eest, et Jumal
andis päikest ja vihma.
Aga tegelikult on peaaegu igaühel meist põhjust tänada.
Matteus (8) Mul ei tule mitte midagi pähe, mille eest tänulik olla... Kui järgi mõelda, siis kooli ja
kodu eest. Ja kindlasti mu pere eest!
Madiken (22): Esiteks olen loomulikult tänulik oma lähedaste eest ja selle eest, et ma olemas olen.
Ja ma olen leidnud endale töö, mis mulle rõõmu teeb. See teeb iga päeva ilusaks ja oodatuks.
Samuti hindan kõrgelt seda, et saan elada Eestis. Ma olen ka mujal elanud ja võin julgelt väita, et
meie süsteem on turvaline ja hea.
Lii (39): Mina olen igal päeval piiritult tänulik oma ema eest. Olen tänulik, et ta suutis mind ja mu
õdesid-vendi üksinda üles kasvatada. Ja loomulikult olen tänulik oma laste eest.
Jüri (41): Olen eelkõige tänulik oma laste ja lähedaste tervise eest. See on minu meelest kõige
suurem kingitus. Igal õhtul mõtlen sellele ja sosistan seda oma lastele kõrva sisse.
Lia (56): Olen Taevaisale tänulik oma pere eest ja tervise eest. Selle eest, et meil on leib laual ja et
meie maal valitseb rahu. Eriti tänan Jumalat selle eest, et ta on hoidnud ja kandud läbi mitmest
raskest katsumusest. Olin väga suures mures oma abikaasa tervise pärast, kui talle tehti tõsine
südameuuring ja paigaldati stimulaator. Olen tänulik kõikidele eestpalvetajatele ja Jumalale, et see
operatsioon õnnestus ja et see üldse sai toimuda. Aasta alguses nimelt mu abikaasa raviarst lahkus
Eestist ja ei olnud enam kedagi, kes saaks opereerida. Aga suve hakul asi muutus ja äkki oli olemas
noor ja oma ala parim arst, kes oli nõus teda uurima ja opereerima. Oli toimunud ime! Tänu
Jumalale, et ta meie eest hoolitseb ja me ei pea muretsema.
Tõnu (62): Ma olen natuke hädas oma tervisega, aga eks ma olen tänulik selle eest, et ma ikka veel
rivis olen. Samuti on põhjust olla tänulik selle eest, et meie perre lisandus üks uus lapselaps. Arvan,
et olen ikka õnnelik inimene.
Ülo (70): Mina olen eriliselt tänulik selle eest, et mul on tervist ja et saan liikuda ja kirikus käia.
Tervis on kõige suurem kingitus, aga on ka palju muid asju, mille eest tänada. Näiteks selle eest, et
suvel on mitmed tööd korda läinud.
Evi (85): Mina olen tänulik, et Jumal on andnud mulle tervist ja pikka iga. Tänan igal õhtul palves
Taevaisa, et ta on mulle selle päeva kinkinud. Ja et mul on tore pere: lapsed ja lapselapsed. Tänan
selle eest, et olen saanud osaleda ühiskondlikus elus.
Küsis Maria Strauss

JUHATUSE TÖÖST
Juhatuse koosolek toimus 24. septembril.
Tavapäraselt vaadati läbi ja võeti teadmiseks eelmise juhatuse koosoleku protokoll ning kinnitati
koosoleku tosina punktiline päevakord. Võeti teadmiseks, et liikmeannetusi on laekunud kokku
5275,85 €.
Madis Kütt ja Tiit Salumäe andsid informatsiooni piiskopilinnuse ja toomkiriku turismisuvest.
Konvendihoonet, muuseumi ja toomkirikut külastas 2008.a. – 11179; 2010.a. - 13268, 2011.a. –
15121 ja 2012.a.kuni septembri alguseni 11958 inimest. Sellele lisanduvad kirikulised ja
kontsertidel käijad. Avalikest üritustest nimetati koos kogudusega toimunud avatud uste päeva
(1.mai) umbes 500-600 osalejaga ja väga hästi õnnestunud muuseumiööd (25.mai) osalejaid umbes
1000 inimest. Ekspositsiooni uuendati ja kirikus avati vitriin kiriku varadega. Avati uusi ruume idaja põhjatiivas. Konvendihoone õuel on nüüd mündipress. Hooaega võib pidada kordaläinuks.
Järgnevalt käsitles juhatus Jaani kiriku tööde jätkamist. Peeti vajalikuks alustada ettevalmistusi
Joachim Winteri väärtusliku kivialtari korrastamiseks ja taastamiseks. Juhatus käsitles 9.12.2012
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koguneva koguduse nõukogu ettevalmistust. Korraline täiskogu 6.-13.01.2013 valib koguduse
nõukogu järgmiseks neljaks aastaks. Nõukogu koosolek juhatuse valimiseks on kavandatud pidada
17.02.2013. Toimus mõttevahetus nõukogu suuruse ja kandidaatide ülesseadmise üle. Otsustati, et
õpetaja teavitab nõukogu liikmeid volituste lõppemisest, tänab tehtud töö eest ja küsib nõusolekut
jätkamiseks.
Sõpruspäevad otsustati pidada 24.-26. mai 2013. Juhatus moodustas ettevalmistustoimkonna, kes
koostab sõpruspäevade kava. Külalised sõpruskogudustest Soomest, Rootsist ja Saksamaalt
saabuvad reedel, 24.05. Laupäevaks kavandatakse konverents, töötoad ja suur kirikukontsert.
Pühapäeval on pidulik missa kõikide osalusel.
Juhatus vaatas läbi kodulehekülje eelnõu ja palus töörühmal jätkata ettevalmistusi, et kodulehekülg
valmiks oktoobri alguseks.
Kuulati koguduse õpetaja informatsiooni koguduse tegevusest.
 Jumalateenistuslik elu. Jumalateenistus on kristliku elu kese ja kõrgpunkt. Kõik koguduse
liikmed on oodatud jumalateenistusele! Armulauaga jumalateenistus (missa) on Haapsalu
toomkirikus igal pühapäeval kl 11.00. Jumalateenistuslikku elu juhib koguduse õpetaja.
 Pühapäevakool. 9. septembril alustas taas pühapäevakool. Õpetajad on Maria Strauss,
Sigrid Veske ja Lydia Kalda. Muusikatööd teevad Lia Salumäe ja Sirje Kaasik.
Pühapäevakool koguneb iga kuu teisel pühapäeval. Töö on alanud ja plaanid koostatud.
Õpetajad on head ja motiveeritud.
 Leerikool. Uus grupp alustas pühapäeval, 23. septembril pärast jumalateenistust. Leeripüha
on 2. advendil, 9. detsembril. Leeritunnid toimuvad pühapäeviti.
 Diakooniatöö. Annetusmüük jätkab pärast suvepuhkust endises rütmis. Annetusmüük seob
inimesi, annab võimalusi suhelda. Eakate teetunnid jätkuvad oktoobri esimesest reedest
jaanimajas.
 Muusikatöö. Toomkoor osales Maarjalaulude festivalil Tallinnas 16.09. Toomkooris on
mõned vabad kohad bassi ja tenori häälerühmas, teave Lia Salumäe, 53 039835,
lia.salumae@gmail.com Segakoor alustas hooaega 24. septembril Jaanisaalis. Teretulnud on
uued lauljad bassi ja tenori häälerühma. Eelnevalt palun see soov koorijuhiga kokku leppida.
Lasteansambel jätkab tegevust, uutel soovijatel võtta palun ühendust Sirje Kaasikuga,
56453473, sirjekaasik@gmail.com
 Meediatöö. Johannese Sõnumid saadetakse iga kuu alguses e-posti teel kõikidele
soovijatele. Lõikustänupühaks antakse välja Johannese Sõnumite paberväljaanne ja
toimetatakse see koguduse liikmetele. Scripta Annalia 2012 (Lääne praostkonna aastakirjad)
ilmub trükist advendiaja alguseks.
 Välissuhted. Suhted sõpruskogudustega on käesoleval aastal olnud väga aktiivsed tänu
EELK Konsistoorium uue autasu – koostöömedali – üle andmisega sõpradele. Eesti Maja
saalis anti kätte koostöömedalid pastor emeeritus Oskar Björklundile, Kerstin Abelsonile ja
Mickael Fahlstedtile. Lastekoori külaskäiguga ühenduses anti üle koostöömedal pastor
emeeritus Harald Büschile, endine Hamburgi-Alt-Rahlstedti koguduse õpetajale. Korsnäsis
anti üle koostöömedal juhatuse esimees Sture Södergranile, Gunhild Westbergile ja Elis
Kammonenile; Loviisas Juha Turjale; Helsingi Huopalahti kirikus pastor emeeritus Erkki
Kokkole ja Haapsalus sai kätte koostöömedali Haaga koguduse õpetaja praost Hannu
Vapaavuorile.
 Juhatuse esimeeste V konverentsil Nelijärvel 19.-21.10.2012 osaleb Madis Kütt.
 Avaldati tänu õpetaja Katharina Ufholzile tubli töö eest Haapsalus. Võeti teadmiseks, et
praktikale Haapsallu ja Nõvale õpetaja Tiit Salumäe juurde on määratud diakon Peeter
Krall.
Järgmine juhatuse koosolek on 15. oktoobril.
Tiit Salumäe

8

TÄNU ANNETUSTE EEST
Tänan kõiki, kes on kogudust toetanud oma eestpalvete, annetuste, talgutöö ja mitmesuguste
annetega. Koguduste tõeline ressurss on inimesed, kes kuuluvad kogukonda ja kogudusse. Kuigi me
oleme erinevad, ühendab meid ühine usk ja sellest tulenevalt annavad koguduse liikmed oma anded
koguduse teenistusse. Pean siin silmas meie laialdast tegevust – kiriku korrashoid ja kaunistamine,
laste-, noorte- ja leeritöö, laulukoorid, diakooniatöö jpm. Kuigi ühiskonnas toimuvad
võõrandumisprotsessid, on koguduse eesmärk osaduse ja sidususe kasvatamine. 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 seda enam saame pakkuda võimalusi
vabatahtlikuks tööks. See on üks tee inimeste väärikuse, sotsiaalse suhtlemise ja kuuluvustunde
säilitamiseks. Nende väärtuste taotlemine ei ole vähem tähtis kui raha teenimine.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku täisõiguslikuks liikmeks on iga konfirmeeritud koguduse liige,
kes on tasunud liikmemaksu või liikmeannetuse ja käinud vähemalt korra aastas armulaual. Tuletan
siinkohal meelde, et täisõiguslikul koguduse liikmel on õigus osaleda koguduse täiskogu töös ja
valida jaanuaris 2013 koguduse nõukogu järgmiseks neljaks aastaks. Palun kõikidel koguduse
liikmetel, kes reeglipäraselt maksu ei ole tasunud seda teha hiljemalt enne täiskogu koosolekut.
Annetus palun teha südametunnistuse järgi. Kirikukogu otsusega on palutud tasuda liikmemaksuks
1% isiku tuludest. 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 2012. aasta liikmemaksu ehk liikmeannetuse.
Palume tasuda liikmemaks lähemate kuude jooksul. Juhatus soovitab teha selleks pangas
püsikorraldus. Igaüks andku oma jõu ja soovi kohaselt. Liikmeannetust saab tasuda kantseleis või
koguduse kontole: SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032. 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 annataja isikukoodi.

OTT MARTEN PAJATAB
Ott Marten istus aknal ja sõi kirsse. Kogemata tabas kivi möödakõndinud naisterahvast.
Naine tõstis pilgu üles ja küsis: “Mulle viskasid või?”
Ott Marten: “Jah, see on kirss, võid mulda panna!"

SÜNNIPÄEVAD OKTOOBRIS
3. oktoober

4. oktoober
5. oktoober

6. oktoober
7. oktoober

9. oktoober
10. oktoober

Laine Rand
Ingrid Arro
Samuel Kastepõld
Liis Särel
Agu Saukas
Janelin Reimets
Harriet Lämmergas
Martin Evert
Eneken Berglund
Eliisabet Luure
Helju Elmik
Terje Lõhmus
Krisbert Kaareste
Ain Soome
Aino Sadam
Linda Tomingas

85

30

5

89
87

9

11. oktoober
13. oktoober
14. oktoober

16. oktoober
17. oktoober

19. oktoober

20. oktoober
22. oktoober
23. oktoober

24. oktoober

25. oktoober
26. oktoober
27. oktoober
28. oktoober
29. oktoober
30. oktoober
31. oktoober

Ivi Kauppinen
Karin Teder
Kädi Jõgi
Lehti Padu
Mark Pavlovski
Henry Madi
Sirje Viiret
Olev Soodla
Marko Olenko
Kairi Jets
Ingrid Laasi
Marie Helene Vichterpal
Leida-Lisette Viinapuu
Endel Jets
Mariliis Remmel
Saara Mikli
Inna Kaareste
Lauri Reppo
Uku Emil Engman
Hugo Oliver Kruusel
Kirke Kalamats
Õie Treve
Malle Allmere
Tiina Brock
Rebeka Strauss
Alfred Kivimurd
Viljar Sepp.
Gregor Särel
Greete Viita
Tõnis Padu
Merilin Schults
Oliivia Baikova
Vladislav Ednasevski
Eva Luure
Siiri Mikk
Lia Salumäe
Rainer Brock
Hugo Vihmann
Ethel Reesar

45

65

15

80
5

35

25

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE!
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OKTOOBRI JUHTSALM JA PALVE
Issand lisagu teile veel õnnistust, teile ja teie lastele! (Psalm 115: 14)
Kiitus olgu Sulle, oo Jumal,
ikka ja alati õnnistatud andide eest,
mida Sa mulle oled kinkinud:
minu toit, minu kõne, minu töö, minu tervis.

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS
Koguduse kantselei on avatud E, K ja R kell 9-15.
Telefon
473 7166, 473 7167, 528 0635.
E-post
haapsalu@eelk.ee
Aadress
Kooli 6, 90501 Haapsalu
Pangakonto
SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.
Registrikood
80210533

TOIMETUS
Tiit Salumäe
Kristel Engman
Lydia Kalda
Lia Salumäe
Lehte Ilves
Ingrid Laasi
Karin Teder
Maria Strauss
Teno Ilves

E-post: tsalumae@yahoo.com 4737 166, 4737 167, 4737 017, 5280 635.
E-post: kengman@hotmail.com; 5289 527.
E-post: haapsalu@eelk.ee; lydia.kalda@hotmail.com; 53477633.
E-post: lia.salumae@gmail.com; 53039 835.
E-post: lehte@le.ee
E-post: ingridlaasi@hot.ee
E-post: karin.teder@mail.ee
E-post: mariastrauss@gmx.de
E-post: teno.ilves@mail.ee

Koguduse häälekandja Johannese Sõnumid ilmub septembrist 2008 kord kuus. Ootame lugejate
kaastöid, küsimusi ja soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda soovitakse. Seinaleht
asub Haapsalu toomkirikus peaukse kõrval, koguduse kantseleis ja Jaanimajas. E-postiga saadame
lehe neile, kelle aadress on meil teada. Ootame teie kõigi abi, et Johannese Sõnumid jõuaksid
võimalikult paljude huvilisteni. Selleks palume anda teada e-posti aadress koguduse kantseleisse.
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