EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
OKTOOBER 2016
Käes on lõikuse aeg.
Seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus. (2 Kr 3:17)
Oktoobrikuu tähendus võib olla igale inimesele, rahvale ja riigile erinev.
3. oktoobril loodab Eesti saada peale pikka ja pingelist valimisprotsessi presidendi. Ühiskonnas on
pingeid ja palju leppimatust. Lõikame seda, mida oleme külvanud. Kui soovime näha tervemat ja
elujõulisemat ühiskonda, kus inimesed tunnevad ennast õnnelikena, siis peame seda seemet ka
külvama. Ainult Issanda Vaim annab selleks vajaliku vabaduse ja armastuse. Palvetagem oma isamaa
eest!
Oktoobri teine pühapäev on lõikustänupüha. Põllumeeste osatähtsus ühiskonnas on oluliselt
vähenenud. On oht, et ka oktoobri kui lõikuskuu tähendus väheneb. Sellest on kahju. Teisalt on
selge, et väiketalud ei tundu olevat just väga elujõuline trend, madal piima hind on toonud nii suurte
farmide kui väiketalude põllumehed toompeale, aga küsimus ei ole ainult omamaises tootmises ja
suurfarmide ning suurte meiereide elujõulisest, vaid rahvusvahelises kaubanduses, suurtes
poekettides ja mõtteviisi muutuses. Kirikus tahame ikka hoida alal lõikustänupüha ja õpetada ka lapsi
küsima: „Keda tänan leiva eest
Tänavune oktoobrikuu on eriline, kuna algab reformatsiooni 500. juubeliaasta. Et tähistame järgmisel
ja ülejärgmisel aastal kolme juubelit – Reformatsioon 500, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100 ja
Eesti Vabariik 100, siis oleme seadnud need tähtpäevad ühise teema alla: „Vabaduse teetähised.“
Kõiki meid on kutsutud üles neid sündmusi tähistama. 21. septembril kirjutasid siseminister Hanno
Pevkur ja Eesti Kirikute nõukogu president Andres Põder alla ühispöördumisele. Võiks kirjutada
paari lausega lahti, mis on dokumendi sisu. Olin ise selle allakirjutamise juures ja võin kinnitada, see
ei olnud järjekordne dokument, vaid ühiselt väljendatud soov tõesti midagi püsivat teha Jumala auks,
meie rahva hüvanguks ja kiriku töö korraldamiseks. Reformatsiooni 500. juubeliaastal toimub
arvukalt suuremaid ja väiksemaid üritusi paljudes Eestimaa paikades. On rõõmustav, et lisaks
kirikutele ja kogudustele on kaasatud ettevalmistustesse riigiasutused, Euroopa reformatsioonilinnade
hulka arvatud Tallinn ja Tartu ning teised kohalikud omavalitsused, kodanikuühendused ja mitmeid
muid organisatsioone. Kutsume kõiki Eestimaa elanikke nendes ettevõtmistes osalema! Vaadakem
üheskoos poole aastatuhande pikkusele perioodile meie maa ja rahva ajaloos ning arutleda ühiselt
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nende väärtuste üle, milledele tuginevalt suudame tagada eesti rahva, keele ja kultuuri kestmise
järeltulevatele põlvedele. Reformatsiooni juubeliaasta sündmustest kirjutame kindlasti ka järgmistes
Johannese Sõnumites. Lõikustänupühal koguneme Tallinna Oleviste kirikusse juubeliaasta pidulikule
avajumalateenistusele. Tere tulemast osalema!
Meie koguduse elus on 23. oktoobril oluline päev. Olen kutsunud kokku koguduse nõukogu
koosoleku. Vaatame tagasi mööduvale aastale ja teeme plaane tulevikuks.
Soovin kõigile tegusat oktoobrit!
Tiit Salumäe
Koguduse õpetaja

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA OKTOOBRIS.
P, 2. oktoober kl 11 - 20. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Lastekirik.
Teema: Usk ja uskmatus. Teenivad õpetaja Kristel Engman ja Kalle Jätsa. Organist Lia Salumäe
(Toomkirik).
T, 4. oktoober kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanimaja). Kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal).
K, 5.oktoober kl 18 segakoori proov (Jaanisaal).
R, 7. oktoober kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 13.30 teetund. Hooaja avamine (Jaanisaal).
P, 9. oktoober kl 11 - Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga. Teema: Igapäevane leib.
Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja stud.theol Kristo Hüdsi. Organist Lia Salumäe, laulab koguduse
segakoor (Toomkirik).
T, 11. oktoober kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanimaja). Kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal).
K, 12.oktoober kl 18 segakoori proov (Jaanisaal).
R, 14. oktoober kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
P, 16. oktoober kl 11 - 22. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Lastekirik.
Teema: Usuvõitlus. Teenivad õpetaja Kristel Engman ja Teno Ilves, külalis- organistid (Toomkirik).
Kl 13 orelikontsert. Esinevad oreliõpilased ja nende õpetajad Tallinnast. Vaba sissepääs (Toomkirik).
T, 18. oktoober kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanimaja). Kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal).
R, 21. oktoober kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 17 segakoori proov (kl 17 bass, tenor; kl 17.30
sopran, alt (Jaanisaal).
L, 22.oktoober kl 16 Kirikukontsert. Segakoor Sonore 20 juubel, dirigent Kaja Avila. Vaba sissepääs
(Toomkirik).
P, 23. oktoober kl 11 - 23. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga.
Misjonipüha. Teema: Andke üksteisele andeks. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja stud.theol Joel
Reinaru. Organist Lia Salumäe (Toomkirik). Kl 12.45 koguduse nõukogu koosolek (Jaani kirik).
R, 28. oktoober kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
P, 30. oktoober kl 11 - 24. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Teema:
Kahe riigi kodanik. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja stud.theol Kristo Hüdsi. Organist Lia Salumäe
(Toomkirik).
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Eesti Vabariigi siseministri ja Eesti Kirikute Nõukogu presidendi
ühine pöördumine Eestimaa elanike poole
seoses reformatsiooni 500. aastapäevaga
On sümboolse tähendusega, et saame meenutada 500 aasta taguseid reformatsioonisündmusi kaks aastat
pärast seda, kui tähistasime kaheksa sajandi möödumist Liivi- ja Eestimaa pühendamisest Neitsi
Maarjale, ning aasta enne Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva. Need juubeliaastad on meile andnud
ja annavad jätkuvalt rohkesti võimalusi rääkida meie rahva ja riigi kujunemise sajanditepikkusest loost,
mille tugevaks aluseks on olnud ristiusk.
16. sajandil Eestimaa aladele jõudnud reformatsiooniliikumine levitas nii maal kui linnas kirjasõna ja
hakkas korraldama rahvaharidust. Avati esimesed avalikud raamatukogud, 1739. aastal ilmunud Piibel
pani aluse eesti kirjakeelele, vennastekoguduse liikumisega kaasnenud ühislaulmistel oli oluline roll üleeestiliste laulupidude traditsiooni kujunemises. Vaimulike Jakob Hurda, Villem Reimani ning paljude
teiste kirikuõpetajate, köstrite ja koolmeistrite tegevus on aidanud kaasa rahvusliku pärandi hoidmisele
ja omariikluse tekkele.
On heameel tõdeda, et reformatsiooni 500. aastapäeva meenutatakse mitte üksnes luterlikus kirikus ning
teistes protestantlikes kirikutes ja kogudustes, vaid sellega on laiemalt kaasnenud juba aastakümnete
pikkused püüdlused kogu kristlaskonna suuremale ühtsusele. Kahtlemata on üheks olulisemaks
sammuks sellel teel kolm aastat tagasi ilmunud luterlaste ja katoliiklaste rahvusvaheline
dialoogidokument „Konfliktist osaduseni“, mille nähtava väljendusena toimub oktoobrikuu lõpus
Rootsis Lundis oikumeeniline ühispalvus paavst Franciscuse ja Luterliku Maailmaliidu juhtide osavõtul,
kuhu on kutsutud ka Eesti luterliku ja rooma-katoliku kiriku pead.
Reformatsiooni 500. juubeliaastal on toimumas terve hulk suuremaid ja väiksemaid üritusi paljudes
Eestimaa paikades. On rõõmustav näha neid koos kirikute ja kogudustega ühiselt ette valmistamas
riigiasutusi, Euroopa reformatsioonilinnade hulka arvatud Tallinna ja Tartu linnasid, teisi kohalikke
omavalitsusi, kodanikuühendusi ja mitmeid muid organisatsioone. Kutsume kõiki Eestimaa elanikke
nendes ettevõtmistes osalema, et vaadata tagasi poole aastatuhande pikkusele perioodile meie maa ja
rahva ajaloos ning arutleda ühiselt nende väärtuste üle, milledele tuginevalt suudame tagada eesti rahva,
keele ja kultuuri kestmise järeltulevatele põlvedele.

Peapiiskop emeeritus Andres Põder
Eesti Kirikute Nõukogu president

Hanno Pevkur
Siseminister
Tallinnas
21. septembril AD 2016
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LASTEKIRIK KUTSUB!
Lastekiriku 2016. aasta tegevuskava
Lastekiriku tunnid toimuvad algaval hooajal kahes vanuserühmas – eelkooliealistele, kellega
tegelevad Sirje Jätsa ja Imbi-Kersti Listra ning 7-10-aastaste rühm, keda juhendavad Maria
Strauss ja Lydia Kalda. Uus on ka see, et tunnid hakkavad toimuma kaks korda kuus (kuu esimene
ja kolmas pühapäev). Esimene lastekiriku tund on 2. oktoobril toomkirikus. Täpsem teave:
lastekiriku tegevuse koordinaator Sirje Jätsa, sirjejatsa@hot.ee, 5237015.

Sellest sügisest on kirikus lastele jumalateenistuse ajal kotid huvitavate asjadega.
Mudilaste laulu- ja mänguring „Jaanimardikad“ alustas tegevust 27. septembril
Kogunetakse teisipäeviti kell 16.30 Jaanimajas.
Oletegi kõik oodatud oma väikeste mardikatega Jaanimajja. Tund kestab 45 min. Selle aja sisse
mahub mängimist, laulmist, söömist. Saame aega ka juttu rääkida ja mõtteid vahetada mida huvitavat
koos teha. Kui on küsimusi või ettepanekuid, siis palun andke julgesti teada. Meie ühisele
söögipausile võib kerget näksi kaasa võtta. Oma osavõtust palun eelnevalt teada anda.
Rõõmsa kohtumiseni!
Täpsem teave: Organist Lia Salumäe, liasalumae@hot.ee, 53039 835.
Noorterühm alustas hooaega 18. septembril.
Kõik 11-16 aastased on oodatud osalema! Noorterühm koguneb kaks korda kuus - kuu 1. ja 3.
pühapäeva õhtul kell 18:00 noortetoas, mis asub koguduse kantseleis Kooli tn 6. Teeme koos kunsti,
muusikat, draamat ja käsitleme kümne käsu abil olulisi teemasid meid ümbritsevast elust. Rühma
tegevust koordineerivad Mari Kuli ja Jaanus Kõuts. Rohkem infot: Jaanus Kõuts tel. 56988898.
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REFORMATSIOONI JUUBELIAASTA KÜNNISEL
REFORMATSIOONI LÄTTE JUURES.
Veidi üle kuu aja tagasi (24.-29.08.16) külastasime EELK Lääne-Nigula koguduse noortegrupiga
Lääne praostkonna sõpruspraostkonda Schmalkaldenit Saksamaal. Peatusime Fambachi koguduses.
Fambach asub Saksamaa südames ja on väga kauni kuppelmaastikuga ümbritsetud küla. Meid oli
grupis kokku 6 - koguduse õpetaja Leevi Reinaru, grupijuht Tuuli Varik, koguduse noored Lisette
Karja, Kaidi Liivamägi, Joosep Lillemägi ja siinkirjutaja. Reisi eesmärgiks oli sõprussuhete
hoidmine ja arendamine Fambachi koguduse noortega, kes meid külla kutsusid. Tegemist oli
vastukülaskäiguga Fambachi koguduse noorte külaskäigule 2015. aasta suvel. Sellest ajast pärineb
sõprus Lääne-Nigula ja Fambachi koguduse vahel.
Schmalkaldenis tutvusime sealse koolisüsteemiga, külastasime erinevaid lähipiirkonnas asuvaid
koole. Olime ka koolipingis kooliõpilastega - mina näiteks osalesin ühes ajalootunnis. Meie eesmärk
oli õpilastele tutvustada Eestit. Külastasime kokku kolme erinevat kooli. Külastasime ka Fambachi
lasteaeda, kus kohalik kirikuõpetaja Michael Glöckner pidas hommikupalvuse. See oli minu jaoks
midagi erakordset - lauldi kristlike laule, õpetaja rääkis lastele ühe lühikese loo ning lõpus peeti palve
ja õnnitleti sünnipäevalapsi. See lasteaed on ainus selles külas ning tegemist on kristliku lasteaiaga.
Lisaks külastasime ajalooliselt väga olulisi paiku, mis olid seotud reformatsiooni kujunemisega Wilhelmsburgi loss Schmalkaldenis ja Wartburgi loss Eisenachis. Osalesime ka Fambachi koguduse
noorte korraldatud noorteõhtul.

Reisi eelviimasel päeval toimus Fambachis kirikuaias Jakobusfest. See oli selle küla suur pidu ning
see algas pühapäevase jumalateenistusega, kus meie õpetaja Leevi Reinaru jutlustas, Tuuli Varik
tutvustas Eestimaad, Lääne praostkonda ja koguste elu Eestis. Peale jumalateenistust järgnesid
pidustused, millel osales suur hulk kohalikku külarahvast. Pakuti head paremat süüa,
koguduseliikmed olid valmistanud palju kooke, mehed küpsetasid pratwurste. Meie jagasime
eestimaist kiluleiba, komme, kamavahtu ja maitsvaid lihapirukaid. Kirikuaias mängis elav muusika,
ilm oli väga soe ja päikseline. Jakobusfestil osales ka hiljuti Haapsalus ja Läänemaal puhanud
Schmalkaldeni dekaan Ralf Gebauer.
On põhjust olla Jumalale tänulik, et Ta on meile armsaid vendi ja õdesid kinkinud ka väljaspool
kodumaad.
Kristo Hüdsi
EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse praktikant
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TÄNU ANNETUSTE EEST.
Koguduse selle aasta eelarves on kavandatud tulu 66,44 tuhat eurot, kolmandik sellest tuleb
koguduseliikme annetustest ja kirikukorjandusest, ülejäänud tulu on kinnisvarast, projektidest,
sihtotstarbelised rahaeraldused või annetused. Saksa Evangeelse Kiriku abiprogrammi Gustav Adolf
Werki sihtotstarbelise toetuse abil on jätkatud tööd koguduse kantselei remontimisel. Käesoleval
aastal on vahetatud kantselei aknad.

Täname kõiki, kes on kogudust toetanud eestpalvete, annetuste ja muu tööga: aidanud korras hoida ja
kaunistada kirikuid, löönud kaasa laste–, noorte– ja leeritöös; laulukoorides ja diakooniatöös.
Koguduste tõeline ressurss ongi meie inimesed.
Tihtipeale küsitakse, kui palju on õige annetada. Kuigi kirikukogu otsusega on palutud tasuda
liikmemaksuks 1% isiku tulust, jääb annetus siiski igaühe südametunnistuse otsustada. Igaüks andku
oma jõu ja soovi kohaselt. Unustada ei maksa ka seda, et kogudused tasuvad keskkassa, solidaarsus
ja praostkonna maksu. Korjandustega oleme toetanud ka üldkiriklikke prioriteete.
Septembri alguseks oli laekunud 50 % eelarvega kavandatud liikmeannetusi. Täname neid koguduse
liikmeid, kes on tasunud 2016. aasta liikmeannetuse ja palume liikmeannetus tasuda võimalikult
peatselt. Liikmemaksu võib maksta kas korraga või osa kaupa, kuid koguduse tööd on lihtsam
korraldada, kui annetused laekuvad ühtlaselt, mitte ei kuhju näiteks aasta lõppu. Selleks soovitab
juhatus teha pangas püsikorraldus.
Tulumaksuseaduse kohaselt saab arvata oma maksustatavast tulust maha kuni 5% kirikule jt
mittetulundusühingutele nimeliselt tehtud annetustelt. Vastava teate saatmiseks maksuametile vajame
annetaja isikukoodi.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku täisõiguslik liige on iga konfirmeeritud koguduse liige, kes on
tasunud liikmeannetuse ja käinud vähemalt korra aastas armulaual. Panen kõikidele koguduse
liikmetele südamele, et te tasuksite liikmemaksu õigeaegselt, sest ainult täisõiguslikul liikmel on
õigus osaleda koguduse täiskogu töös ja valida koguduse nõukogu jaanuaris 2017.
Liikmeannetust saab tasuda kantseleis või koguduse kontole SEB 10602003965006; Swedbank
1120274032. Pangakontole tasudes palume märkida maksja nimi ja millise aja eest liikmemaks
tasutakse.
Tiit Salumäe

LÄHENEVAD VALIMISED.
EELK kirikukogu on otsustanud viia läbi kõikides kogudustes valimised. Koguduste nõukogude,
juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 6.
november 2016 kuni 5. märts 2017.
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Haapsalu koguduse juhatus otsustas, et täiskogu koosolek juhtorganite valimiseks toimub 8.-15.
jaanuar 2017. Käesoleva nõukogu koosseisu viimane koosolek toimub 23. oktoobril.
Valimistel saab osaleda ja kandideerida vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes on
käinud armulaual ning tasunud 2016. aasta liikmemaksu ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras
piiratud.
Koguduse nõukogu liikmekandidaate võivad esitada nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja ja 5-10
koguduse täiskogu liiget üheskoos. Koguduse juhatuse liikmed valib neljaks aastaks koguduse
nõukogu.
Täpsemalt loe: http://www.eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-201617/

TÄNAN!

Sind tänan, Looja, oma väikses salmis.
Ma tänan selle eest, et viljad valmis
ja selle eest, et saak on salves tallel
ja rõõmu eest, mis meie kõigi palgel.
Tiia Laar

KÜLASKÄIGUST KORSNÄSI KOGUDUSSE.
Juba mitmeid aastaid oleme plaaninud külastada sõpruskogudust Korsnäsis. Lõpuks sai see teoks ja
nii külastaski meie koguduse väikene grupp töötegijaid Korsnäsi kogudust. Selle aasta suvel käis
Korsnäsi grupp Haapsalus Eesti-rootslaste laulupeol ja siis lepiti kokku, et sügisel kohtume Soomes.
Meie kogudust esindasid õpetaja Tiit Salumäe, tema organistist abikaasa Lia, juhatuse esimees Madis
Kütt ja aseesimees KristiAinjärv. Korsnäsis oli planeeritud meie rootsikeelsete sõpruskoguduste
konverents. Nii oli oodata siis huvitavat kohtumist Haapsalu-Korsnäsi-Õsterhaninge-Loviisa
esindajatega. Teemaks oli koguduste elu ja sõprussuhted. Mida oleme koos teinud ja mida võiks veel
tulevikus plaani võtta.
Mõned päevad enne ürituse toimumist kuulsime, et tulemas on ainult Haapsalu esindus ja teised ei
saagi osaleda. Olime veidi pettunud sellest teatest aga kui kohale jõudsime, siis leidsime, et meil
mõlemal kogudusel on väga palju ühiseid mälestusi ja koos on tegutsetud juba 25 aastat. Esmalt
pidas väga sisuka ettekande õpetaja Guy Kronqvist. Ta meenutas meie esimest sealkäiku, kus oli siis
Haapsalust bussitäis noortekoori noori ja koguduse vabatahtlikud töötegijad. Kokku oli meid 50
ümber. See oli enamusele esimene välisreis. Aasta oli siis 1990. Välisreis oli sel ajal haruldane.
Samuti meenutati esimest Haapsalu reisi. Meie tühjad poeletid on jäänud väga eredalt meelde. See
puudutas neid nii tugevalt, et nad alustasid kohe toiduabi saadetistega, samuti riideabi ja muu
majapidamises vajaliku saatmisega. Ühe vana traktori eest, mis oli osavalt peidetud riiete alla, osteti
Haapsalu pastoraadimaja teine pool. Õpetaja Guy rõhutas, et nad on sõprussuhetest palju õppinud.
Meie õpetaja Tiit tõi välja meie koostööst kolm olulist teemat, mis selle 25 aasta sisse mahuvad ja
mis on kindlasti sadu läänemaa inimesi puudutanud. Kõige tähtsamaks pidas ta majanduslikku abi,
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selle aja jooksul on kümneid rekka-koormaid humanitaarabi Haapsallu ja Läänemaale toodud.
Teiseks haridus - mitukümmend noort on õppinud Vaasa evangeelses koolis, kus nad on omandanud
rootsi keele, täiendanud end muusikas ja piibliõpetuses. Kolmandaks on sajad pered leidnud sooja
vastuvõtu ja avanud ka oma koduuksed soome sõpradele, majutanud ja võõrustanud külalisi. Need on
hindamatud väärtused. Täna võime sellele kõigele tänulikult tagasi vaadata ja tunda rõõmu
sõprussidemetest Haapsalu ja Korsnäsi koguduste vahel. Nendesse mahub mitmeid huvitavaid reise,
on peetud palju ühiseid jumalateenistusi, meie koguduste koorid on andnud kontserte, koguduste
õpetajad on pidanud lugematuid jutlusi, koos on tehtud ka ühistööd. Meenutati talgupäevi Haapsalu
piiskopilinnuses. Väga paljud läänemaa pered on saanud nimelisi abipakke. Konverentsil meenutati
väga elavalt meie ühiseid tegemisi ja aktiivset läbikäimist selle 25 aasta jooksul. Huvitav on ka see
fakt, et mõlema koguduse karjased on püsivalt koguduste eesotsas, samuti ka organistid. Lisaks
konverentsile tutvustati meile ka Korsnäsi pagulasi, kellel oli just olnud tänupüha ja nad esinesid oma
rahvatantsu kavaga, tantsijad olid ainult mehed. Nad ütlesid, et see ongi nende töö. Pühapäeval oli
pidulik jumalateenistus, kus seati ametisse Korsnäsi uus diakoonia töötegija. Jutlustas meie õpetaja ja
meie väikene ansambel laulis nende lemmiklaulu Ma olen väike karjane. Seda laulu oleme kõik need
25 aastat laulnud, kuna kohe esimesel korral võitis see laul nende südamed.

Lia Salumäe

SÜNNIPÄEVAD OKTOOBRIS.
2. oktoober
3. oktoober

4. oktoober
5. oktoober

5. oktoober
6. oktoober
7. oktoober

Koit Latik
Jette Marie Arras
Laine Rand
Ingrid Arro
Kristel Saal-Engman
Samuel Kastepõld
Liis Särel
Agu Saukas
Janelin Reimets
Harriet Lämmergas
Martin Evert
Tristan Raimon Jair
Eneken Berglund
Eliisabet Luure
Helju Elmik
Terje Vasara
Krisbert Kaareste
Helve Undo

70
89

10
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9. oktoober
10. oktoober

11. oktoober
13. oktoober
14. oktoober

16. oktoober

17. oktoober

19. oktoober

20. oktoober
21.oktoober
22. oktoober
23. oktoober

24. oktoober

25. oktoober
26. oktoober
27. oktoober
28. oktoober
29. oktoober

30. oktoober
31. oktoober

Salme Pajunurm
91
Ain Soome
Ivi Kauppinen
Karin Teder
Kädi Jõgi
Lehti Padu
Mark Pavlovski
Henry Madi
Claudia Parbus
Sirje Viiret
70
Olev Soodla
Marko Olenko
Kairi Jets
Ingrid Laasi
Marie Helene Vichterpal
Aimar Lints
Leida-Lisette Viinapuu 88
Endel Jets
Mary-Liis Kaabel
Mariliis Remmel
Saara Mikli
Inna Kaareste
75
Lauri Reppo
Siim Eric Ahi
Uku Emil Engman
5
Hugo Oliver Kruusel 10
Sander Laadi
30
Kirke Kalamats
Õie Treve
77
Malle Allmere
76
Tiina Brock
45
Rebeka Strauss
Henri Telling
Alfred Kivimurd
84
Viljar Sepp
Gregor Särel
Greete Viita
Merilin Scults
Aliis Julianus
Oliivia Baikova
10
Tiina Kaevats
35
Vladislav Ednasevski
Eva Luure
Siiri Mikk
Lia Salumäe
Rainer Brock
Ronald Benni Vunk
Hugo Vihmann
Ethel Reesar

.

Palju õnne sünnipäevaks ja õnnistust uueks eluaastaks!
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NATUKE NALJA.
Tõestisündinud lugu pühapäevakoolitunnist
Kirikuõpetaja otsustab pühapäevakoolis rääkida lastele kokkuhoidlikkusest. Et
asja laste jaoks põnevamaks teha, teatab ta: "Ma kirjeldan täna esmalt teile
kedagi ja kui keegi ära arvab, millest või kellest ma räägin, andku käega märku."
Lapsed noogutavad agaralt. Pastorihärra alustab: "Ta elab puu otsas (paus) ja
sööb pähkleid (paus). Ta on pruuni värvi (paus) ja tal on pikk karvane saba…."
Lapsed vaatavad arusaamatute nägudega üksteisele otsa, kuid mitte keegi kätt ei
tõsta.
"Ta hüppab oksalt oksale ja keerutab oma saba, kui ta on erutunud," jätkab
õpetaja.
Lõpuks tõstab kõige väiksem poiss arglikult käe. Pastor ohkab kergendatult ja
palub poisil vastata. Poiss alustab ujedalt: "Ma tean küll, et vastus peab olema
Jeesus, aga see, kellest õpetaja räägib, on väga orava moodi."

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE.
Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Mt 6:9
Palvetamist peetakse meie usuelu indikaatoriks. See, kui sageli me palvetame ja milline on meie
palve sisu näitab, kas me üldse usume ja mida me tegelikult usume.
Jeesus on õpetanud meile Meie Isa palve, mis on täiuslik palve. Selles sisalduvad 7 palvet koondavad
endasse kõik palved, mida üldse on Jumalalt võimalik paluda. Kui ometi on mingi palve, mis ei ole
tagasiviidav mõnele Meie Isa palvele, siis ei tohi me seda mingil juhul paluda, sest tegemist on
kõlvatu ja jumalavastase palvega.
Meie Isa palve ei ole täiuslik ainult oma sisu poolest, vaid see näitab meile ka erinevate palvete õiget
vahekorda. Esimesele kohale on paigutatud palve, kus me palume, et Jumala nimi oleks pühitsetud.
Martin Luther tõlgendab seda nii: Jumala nimi on juba iseenesest püha, aga selles palves me palume,
et võiksime elada Tema auks püha elu. Kõige tähtsam palve niisiis on Jumala pühaduse ülistamine ja
palve meie endi ja teiste pühaduse pärast. Mis on aga meie kõige tähtsam palve? Tundub, et see on
palve igapäevase leiva pärast, kus me palume endale või teistele kõigi eluvajaduste täitmist. Kui me
üldse palvetame, siis enamasti selleks, et paluda tervise pärast, majanduslike raskuste pärast, suhete
pärast — siis, kui tahame Jumalalt midagi konkreetselt saada. Aga Jeesus näitab Meie Isa palve
kaudu, et kõige olulisem on palve pühaduse pärast: et Jumal meid pühitseks, et me saaksime päevpäevalt puhtamaks, et meie iseloom hakkaks järjest enam peegeldama Jeesuse iseloomu. Sest ainult
siis hakkame Jumalat nägema üha rohkem sellisena, nagu Tema tõesti on.
Palve igapäevase elu vajaduste pärast ei ole halb palve. Jumal ise ootab, et me ka kõik argimured
Temale usaldaksime ja Tema käest abi ootaksime. Küsimus on prioriteetides. Mis on meile tähtsam,
kas eluvajaduste täitmine või püha elu ja Jumala tundmine? Tõotab ju Jeesuski oma Mäejutluses, et
kui me paneme esikohale Jumala riigi ja Tema õiguse, siis kõike eluks vajalikku antakse meile
pealegi. Seega kui järgime Meie Isa palves kindlaks määratud palvete korda, saavad ka meie palved
igapäevaelu vajaduste pärast kindlamini vastatud.
Issand, Sinu ees ma uurin iseennast,
seda, mis on väike, mis suur.
Mis on oluline selles, millest mõtlen,
või minu muredes, ahistustes ja lootustes?
Mis on vajalik ja mis taas tühine?
Mis on tõde ja mis vaid petlik mask?
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Palju enne nii olulisi asju ilmnevad nii tühistena,
et võin need unustada.
Mõni teine asi saab nii oluliseks,
et selle saavutamiseks
tahan olla valmis mitmeks muutuseks.
Minu tegudest olulisem on usaldus Sinu vastu.
On oluline, et teen seda,
mida Sina minus tahad teha,
et saan selleks, milline ma olen Sinu mõtete
ja tahte kohaselt.
Jörg Zink, 1922 – 2016
Teoloog, kirikuõpetaja, publitsist
Karin Teder

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 palutakse leppida kokku (tel. 52 80635).
Kasutatud riiete annetusmüük on avatud E, K ja R 10-13; T 14-17.
Toomkirik on avatud jumalateenistuste ajal peaukse kaudu.
Telefon
473 7166, 473 7167.
E-post
haapsalu@eelk.ee
Koduleht
http://www.eelk.ee/haapsalu/
Aadress
Kooli 6, 90501 Haapsalu
Pangakonto
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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