EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
VEEBRUAR 2016
VEEBRUAR - KÜÜNLAKUU
Veebruar on nii kiriku- kui rahvuslike sündmuste kalendri seisukohalt oluline kuu. Küünlapäeval, 2.
veebruaril pühitseme Issanda templissetoomise püha ja meenutame Jeesuse toomist templisse. Samal
päeval tähistame Tartu Rahu 96ndat aastapäeva. 9. veebruaril on vastlapäev, järgmine päev 10.
veebruar on tuhkapäev, paastuaja algus ja palvepäev. 24. veebruaril on Eesti Vabariigi 98. sünnipäev.
Veebruar on nii kiriklikult kui Eesti riikluse seisukohalt üks aasta erilisemaid kuid.
Homme süütavad noorkotkad ja kodutütred 96 küünalt ääristama teed Vabadussõjas langenute samba
juurest Jaani kirikusse. Me ei tohi unustada, mis oli rahu hind, milline oli olukord 96 aastat tagasi.
Lõppes 431 päeva kestnud kurnav sõda, mis nõudis 5000 langenut eesti rinnetel. 10% rahvast oli
rindel ja võitles Eesti Vabariigi eest. Rahu ei tulnud kergelt ei sõjas ega diplomaatias. Aga eesti
rahvas oli ühtne ja ihkas rahu ning kirikutes palvetati rahu pärast. Rahulepingut ei soovinud ka
lääneriigid. Soome välisminister Rudolf Holst teatas: „Soome ei pea võimalikuks tervitada
rahuloluga eestlaste ja bolševike vahelist rahu.“ Vaatamata kõigele sündis rahuleping, mille
allakirjutamise puhul ütles välisminister Jaan Poska. „Nüüd, kus Eesti on täna allkirjutanud lepinguga
saanud enda iseseisvusele de jure tunnustamise, on eesti rahvale avanenud tee ise määrata oma
tulevikku.“
Rahuleping annab õigused ja kohustused. Nõnda ka see kahekümnest artiklist ja lisadest koosnev
suurepärane diplomaatiline tekst. Lepingu sisu ei ole ühe poole diktaat teise suhtes vaid vastastikune
tunnustamine. Lepinguga antakse ja võetakse kohustusi. Üks eeltingimus riigi tunnustamiseks ongi
rahu kinnitamine oma naabritega. Näeme, kui võimatu on olnud saada rahvusvahelist tunnustust
nendel, kes ei ole valmis garanteerima rahu oma naabriga. Tartu Rahu on palju ulatuslikum kui ainult
piirikokkulepe. Lennart Meri on nimetanud Tartu Rahu Eesti sünnitunnistuseks. Ma arvan, et see on
ka küpsuse ja vastutuse võtmine – isikutunnistus ehk pass.
Mulle on oluline rahvuslikke tähtpäevi tähistada ja oma rahva ajaloost rääkida. Ebameeldiv on lugeda
mahakiskuvaid ja segadust külvavaid kirjutusi ajakirjanduses nii ühiskonna kui kiriku kohta. Aegajalt on sisu ainult kirjutaja enese eksponeerimise soov. Läheneb Eesti Vabariigi 100 aastapäev.
Selleks valmistudes on vastav toimkond kutsunud üles kodanikke, organisatsioone ja kogu ühiskonda
mõtlema teemal – mida kingin Eestile sünnipäevaks. See mõte pärineb ülekantult John Kennedylt,
kes ütles 1961 oma ameti alguses: „Ärge küsige, mida saab kodumaa teie jaoks teha. Küsige, mida
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saate teie kodumaa jaoks teha.“ Olen esitanud korduvalt seda Kennedy küsimust. Vajalik on mõelda
oma kodumaale mitte süüdistades vaid armastades. Vaja on mõelda ka oma kirikule palvetades ja
armastades. Alati on lihtsam leida vigu kui võtta ette see tänamatu ülesanne ehitada ja armastada.
Sõltumata sellest, kas kõik mis toimub mulle meeldib, on see siiski minu ainus võimalus. Ka lapsed
võivad teha meile valu ja eksida aga nad on meie lapsed. Nagu lapsi ja vanemaid ei saa valida, nii ei
saa valida ka oma isamaad.
Veebruari kuu õpetab meid: „Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil
on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused. (Luuka 11:35)
Piiskop Tiit Salumäe
Koguduse õpetaja

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA VEEBRUARIS.
T, 2. veebruar kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaalis). Kl 18.00 Tartu Rahu 96. aastapäev.
Mälestushetk Vabadussamba juures. Kontsertpalvus Jaani kirikus. Esineb rahvamuusikaansambel
Viive Marleeni juhatusel. Kl 18.00 toomkoori proov meestele (muusikakoolis) kl 18.45 naistele
(Jaanisaalis).
R, 5. veebruar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus).
P, 7. veebruar kell 11.00 jumalateenistus armulauaga. Teema: Jumala armastuse ohvritee.
Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Kalle Jätsa (Jaani kirikus).
T, 9. veebruar kl 18.00 toomkoori proov (muusikakoolis).
R, 12. veebruar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). Kl 13.30 teetund (Jaanisaalis).
L, 13.veebruar kl 10.00 hommikupalvus (Jaani kirikus) Pühapäevakooli õppepäev. Külas Lääne
praostkonna ja sõpruskoguduste pühapäevakooli õpetajad. (Jaanisaalis)
P, 14. veebruar kl 11.00 paastuaja 1. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Lastekirik.
Leerikooli algus. Teema: Jeesus – kiusatuste võitja. Jutlustab pastor Guy Kroqvist, liturgia piiskop
Tiit Salumäe, abiline Teno Ilves, organist Lia Salumäe, laulavad Jaanimardikad. Kirikukohv (Jaani
kirik). Kl 14.30 segakoori proov (Jaanisaalis).
T, 16. veebruar 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaalis). Kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaalis).
R, 19. veebruar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). Kl 13.30 teetund (Jaanisaalis). Kl 15.00
Eesti Vabariigi 98. aastapäeva palvus koos Haapsalu Lastekodu perega. Esinevad Viigi kooli
lapsed.
L, 20. veebruar kl 16 Piibel köögis (Jaanisaal).
P, 21. veebruar kl 11.00 paastuaja 2. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Teema: Palve ja
usk. Teenivad õpetaja Kristel Engman ja Teno Ilves (Jaani kirikus). Kl 16.00-18.30 segakoori proov
(Jaanisaalis). Kl 18.00 – aardeotsijad (Maria kodus, Väike-Liiva 9).
K, 24. veebruar kl 11.00 Eesti Vabariigi 98. aastapäeva kontsert-jumalateenistus. Laulab
Haapsalu kammerkoor Ulrika Graubergi juhatusel (Toomkirik). Kl 12.00 Eesti Vabariigi 98.
aastapäeva tähistamine Vabadussamba juures.
R, 26. veebruar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). Kl 17.00 segakoori proov meestele, kl 17.30
naistele (Jaanisaalis).
L, 27. veebruar kl 10.30. Saksa keelne jumalateenistus (Kreegi maja). Kl 16.00 segakoori proov
(Jaanisaalis).
P, 28. veebruar kl 11.00 paastuaja 3. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Teema: Jeesus –
kurjuse võimu võitja. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Raul Tammet (Jaani kirikus).
Kl 17.00 Euroopa segakoori kontsert (Jaani kirik). Kl 18.00 jumalateenistus armulauaga De la Gardie
hooldekodus.
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TERE TULEMAST LEERI!
Kevadine leerikool algab pühapäeval, 14. veebruaril 2016 kl 10.00 enne jumalateenistust Jaani
kirikus. Saame tuttvaks, tutvume leerikooli kavaga, lepime kokku leeritundide ajad ning
tutvume õppematerjalidega.
Leer ehk vana nimega „peakool“ on koguduse kool. Leerikoolis tutvutakse põhjalikumalt ristiusuga,
Piibli, kiriku õpetuse ja ajalooga, kristliku eetika ning koguduse eluga. Leeritunnid toimuvad
vastavalt kokku lepitavale kavale. Tunde viivad läbi koguduse vaimulikud ja teised kaastöölised.
Lisaks eelnimetatule on leerikoolis osalemine hea võimalus arutleda elu ja igavikuliste küsimuste üle.
Leerikursus lõpeb leeripühaga ehk konfirmatsiooniga 29. mail. Leerikooli lõpetanu saab koguduse
täisõiguslikuks liikmeks, võib tulla armulauale, saada ristivanemaks, lasta abielu laulatada ja
kandideerida koguduse juhtorganitesse.
Leerikursuse tasu on 40 eurot.
Täpsemat teavet leerikooli kohta saab õpetajate Tiit Salumäe (tsalumae@yahoo.com; 5280635) või
Kristel Engmani (kristel.engman@eelk.ee; 5289527) käest.

LASTETÖÖST KIRIKUS JA KOGUKONNAS.
LASTETÖÖTEGIJATE SEMINAR PRAKTIKULT PRAKTIKULE
13. VEEBRUAR 2016 - JAANIMAJA (KOOLI 4), HAAPSALU
KAVA
10.00
10.20

11.00

12.00
14.30

15.30
16.30
17.00

Palvus Jaani kirikus ja seminari avamine
Avaettekanne „EELK lastetöö võimalused ja väljakutsed“
Triin Salmu, EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse juhatuse esimees ja tegevjuht
Ettekandele järgneb arutelu.
„Kristliku lastetöö võimalused ja väljakutsed koguduse perspektiivist“
Lia Kaljuste, EELK Hageri koguduse pühapäevakooli õpetaja
Ettekandele järgneb arutelu.
Lõuna restoranis Kärme Küülik ja jalutuskäik vanalinnas
„Kiriklik laste- ja peretöö kogukonnas“
Küllike Valk, EELK Ridala ja Martna koguduse õpetaja
Kaasettekanne: Heiki Magnus, Kaitseliidu Lääne maleva teavituspealik
Kaasettekanne: Mare Tereping, Lääne maavalitsuse haridusnõunik
Töötoad. Rõhuasetus on praktilisel tööl ja kogemuste jagamisel.
Töötubade kokkuvõtted ja arutelu
Seminari lõpetamine ja lõpupalvus Jaani kirkus

Seminar on mõeldud EELK Lääne praostkonna lastetöötegijatele, kaastöölistele ja kõigile teemast
huvitunutele. Osalustasu 10 eurot (tasuda saab kohapeal).
Palume registreerida hiljemalt 8. veebruariks kristel.engman@eelk.ee või 5289527 (Kristel Engman).
Samast ka täpsem teave.
Sõpruskoguduse Korsnäsi õpetaja Guy Kroqvist jutlustab 14. veebruaril Jaani kirikus.
Lauluga rikastavad jumalateenistust koguduse mudilased ja lastekiriku lapsed.
Peale jumalateenistust on kaetud sõbrapäeva kohvilaud.
Võta sõber kaasa ja kohtume Jaani kirikus
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SIRJE JÄTSA KOORDINEERIB SELLEST AASTAST
HAAPSALU KOGUDUSE LASTETÖÖD.

Sirje Jätsale ei ole lastetöö võõras. Ta on väljaõppinud lasteaednik ja teinud seda tööd 1979. aastast
saadik. Praegu on ta Uuemõisa lasteaias rühma- ja muusikaõpetaja. Õieti muusikaõpetajaks ta ongi
õppinud, sest on lõpetanud tollase Tallinna pedagoogilise kooli muusikaosakonna.
Sirje laulab koguduse segakooris ja on teinud ka lastetööd, aga nüüd soovis õpetaja Tiit Salumäe, et
Sirje võtaks enda peale kogu lastetöö korraldamise. Tema ülesanne on vaadata, et kõik sujuks: et
lastekiriku tunnid toimiksid, et jaguks õpetajaid, et oleks ka muid lasteüritusi.
Lastekirik käib koos korra kuus pühapäeval jumalateenistuse ajal. Lastekiriku tunde annavad Maria
Strauss, Lydia Kalda, Angelina Schwindt, aga ka Sirje Jätsa ja kui on vaja meisterdada, siis ka Aide
Leit-Lepmets. Viimase jõulunäidendi lavastamisel tuli appi Anne Andrejev, aga kaks varasemat
näidendit on Sirje lavastatud. Lastenäidendite lavastamine ei ole talle võõras, sest Haapsalu
Vikerkaare lasteaias töötades oli neil koguni päris oma teater. Anne Andrejevi abiga loodab Sirje ka
lihavõtteks ühe lastenäidendi välja tuua.
„Lastekiriku tundi on tore ette valmistada,” ütles Sirje. Tunni ühes osas räägitakse samal teemal,
millest õpetaja samal ajal kirikusaalis kogudusele räägib. Tunni juurde käib meisterdamine ja
mängimine, et lapsed saaksid liikuda. „Vahepeal sööme kommi või küpsist,” lisas Sirje.
Umbes tunni aja pärast, kui kirikus algab armulaua jagamine, tulevad lapsed kirikusse tagasi ja
õpetaja õnnistab neid. Lapsed esitavad kirikulistele mõne äsja selgeks õpitud laulu, mõne salmi või
mõtte, mis elus kasuks tuleb.
Tavaliselt käib tunnis kümmekond last, vahel vähem, vahel rohkem. Lapsi on igas eas, on kolmeseid
ja suuremaid. Kui laste puhul tekib väga suur eavahe, siis peetakse tund kahes jaos, nooremad
omaette, vanemad omaette.
Teismelistele korraldab Maria Strauss kord kuus oma kodus piibliringi „Aardeotsijad”. Siis uuritakse
ja arutatakse üheskoos mõnd piiblilugu, vesteldakse, veedetakse koos toredalt aega.
Lisaks toimub lastekiriku tegevuse raames ka mudilaste laulu- ja mänguring Jaanimardikad, mis
koguneb igal teisipäeval kell 16.30-17.30 Jaanimajas.
Sirje Jätsa on Haapsalust pärit, aga vahepeal elas kümme aastat Tallinnas. Haapsallu tagasi tuli ta
1987. aastal. Haapsalu kogudusega liitus ta koos abikaasa Kalle, noorima poja ja tema abikaasaga
kolm aastat tagasi. „Olen kogu elu usklik olnud, aga kuulusin varem baptistikogudusse,” selgitas
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Sirje. „Tundsin, et luterlus on mulle lähedasem.”
Üsna kohe pärast kogudusega liitumist kutsuti ta koori laulma. Lastetööd on ta teinud ka
baptistikoguduses ja Haapsalu koguduse inimesedki polnud talle võõrad. Need kaks kogudust
tähistasid alguses koos emade- ja isadepäeva.
Sirje ja Kalle Jätsal on neli poega ja kolm lapselast: kaks tüdrukut, üks poiss. Kondiitriks õppinud
Kalle selle tööga perele leiba ei teeni, aga kodus teinekord midagi head ja paremat ikka küpsetab.
Kalle töötab Talllinnas, ta on väikeettevõtja, tegeleb paljundusmasinate kassettide täitmise ja
parandamisega.
Kalle käib praegu Tallinnas jutlustajate kursustel. Veebruaris, kui kursus on läbi, saab temast õpetaja
abiline. Seda tööd on ta juba Tiit Salumäe kõrval jumalateenistusel ka proovinud. „Kalle on
kohusetundlik, võtab kõike südamega ja muretseb, kuidas eksamijutlus läheb,” ütles Sirje. „Aga ta on
rõõmus, et saab koguduses teenida.”
Noorema poja minia, kellega Sirje ja Kalle Haapsalu kogudusse tulid, on pärit Austriast. Ta oli
katoliiklane, aga nad tahtsid laulatust luterlikus kirikus. Nii otsustas minia liituda luterliku
kogudusega. Minia elab Haapsalus, ta oli lasteaias ühe autistist tüdruku tugiisik ja õppis eesti keele
nii selgeks, et keegi ei oska arvatagi tema võõrast päritolu. Minia laulab koguduse kooris ja on Sirjet
aidanud ka pühapäevakoolis. „Internetis tutvusid, nagu ikka tänapäeval,” ütles Sirje. „Minia polnud
enne Eestis käinud, aga kui tuli, võitis kõigi südamed.”
Sirje on suur kassisõber. Tal on kodus kolm kassi, kuigi on ise kassiallergik ja peab võtma
allergiarohtu.
„Kogudusetöö meile väga meeldib,” ütles Sirje. „Kogudus on nagu perekond, neid inimesi võib
usaldada ja see on tähtis.”
Sirje sõnul tekib koguduse inimestega kohe side. „Töökaaslastega saan hästi läbi, aga sellist
sõbrasuhet kui koguduses ei teki,” ütles Sirje.
Sirjele meeldib koguduses hiljuti algatatud ettevõtmine „Piibel köögis”. Tavaliselt kogunetakse kord
kuus laupäeva pärastlõunal Jaanimajja. Valmistatakse mõnda piibliainelist rooga, koguduse teoloogid
peavad piiblitunni, süüakse üheskoos valmistatud toite. Iga kokkusaamine algab ja lõpeb ühise
palvega. „Muid hobisid mul ei ole,” ütles Sirje. „Aitan lapselapsi ja lasteaias on mul tööd rohkem kui
üks täiskoht.”
Varem tegi Sirje Uuemõisas kolm aastat beebikooli ja kodus käis tal tüdrukute muusikaring, aga ta
jättis need kõrvale - liiga kurnavaks läks. „Tunnen, et kõike ei jaksa enam,” ütles Sirje. Ta on 58, aga
vanana ennast ei tunne. Ainult aega kipub aina vähemaks jääma. Igal pühapäeval püüavad nad
Kallega koos kirikus käia.
„Pühapäevane kirikuskäimine on minule jõuvõtmise koht,” ütles Sirje. „Kui ma ei lähe, siis midagi
oleks sel nädalal justkui puudu .”
Lehte Ilves

ALLIANSS PALVENÄDAL
Nii nagu sadades kirikutes, kümnetes Euroopa riikides toimus ka Haapsalus 10. – 17. jaanuarini
Euroopa Evangeelse Alliansi üleskutsel palvenädal teemal "Kadunud poegade naasmine." Ühisele
pidulikule lõpujumalateenistusele oli EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse Jaani kirikusse
kogunenud kogudus erinevatest linna konfessioonidest. Laulis Jaani koguduse segakoor, jutlustas
Haapsalu Metodistikoguduse pastor Urmas Rahuvarm, evangeeliumi luges baptistikoguduse pastor
Eenok Palm. Jumalateenistuse alguses õnnitles Tiit Salumäe EAÕK Haapsalu Maarja Magdaleena
koguduse preestrit praost Jüri Ilvest juubelisünnipäeva puhul. Ühiselt edasi!
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ŠOTI MUUSIKA JAANI KIRIKUS.
Jaanuaris toimusid Haapsalus kolmandat korda Šoti päevad. Sedakorda oli kultuuriprogrammi
kaasatud ka meie kogudus. 23. jaanuari õhtul astus Jaani kirikus üles St. Andrewsi ülikooli
madrigaligrupp. St. Andrewsi ülikool on Šotimaa vanim ülikool ja nimetatud kollektiiv tähistab
tänavu 70. sünnipäeva. Lauljad ei ole muusikat õppivad inimesed ja huvitavaks asjaoluks on, et igal
aastal valivad nad endi seast uue dirigendi. Traditsiooniliselt tehakse jaanuaris välisreis, sellel aastal
siis Eestisse. Päev enne Haapsalut esineti Tallinnas Rootsi-Mihkli kirikus. Nagu kollektiivi nimigi
ütleb, on repertuaaris madrigalid, kuid esitatakse ka šoti ja inglise rahvalaule.
Rõõmsa üllatusena oli lauljate seas meie kaasmaalane, Ristilt pärit Kärt Johanna Ojamäe. Seetõttu oli
võimalik kuulata ka meie oma regilaulu „Veere, veere päevakene“. Kärdi sõnul õpiti laulu eelmisel
päeval ja siinkohal tuleb küll teha sügav kummardus lauljatele, sest isegi eesti keele kirstunaelad
välismaalastele – õ tähed – kostusid täiesti veatult. Läbi kogu kontserdi oli väga nauditav esinejate
puhas kõla ja häälepartiide voolav üksteisesse sulandumine. Silme ees oleks justkui kangastunud
Šotimaa mäed, orud ja järved.

Kontserdil oli kaastegev haapsallanna Ilona Aasvere, kes on aastaid esitanud šoti ja iiri muusikat.
Eesti-Šoti kultuuriseltsil on plaanis anda välja plaat Robert Burnsi lauludega ning Ilona koos oma
muusikutest sõpradega on valitud selle idee teostajaks. Burns on šoti rahvuspoeet ja suur osa tema
loomingust on viisistatud. Kontserdil sai kuulata paari tema tekstidele loodud laulu esmalt soolodena
ja siis kooriseades. Ilusal talvisel pärastlõunal oli tulnud muusikat nautima terve kirikutäis publikut.
Tiia Laar
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PIIBEL KÖÖGIS.
Retsepte Raamatute Raamatust
Taavet on Vana Testamendi üks tähelepanuväärsemaid tegelaskujusid. Esialgu nooruke karjapoiss,
hiljem vapper sõdalane ja ülistatud valitseja. Oma pika ja kireva elu jooksul mekkis ta nii mõndagi
rooga. Mis võis Taavet süüa karjapoisipõlves, kui ta lihtsa lingukiviga hiiglasliku Koljati seljatas?
Kas maitses temagi neid "kõrvetatud teri" (1.Sm 17,17), mida ta isa käsul oma vendadele
sõjalaagrisse viima pidi? Kindlasti pidi tegu olema kerge toiduga, mida oli sõjalaagris lihtne süüa.
Arvestades tollast kultuuri võis see olla midagi falafeli-taolist.
„Piibel köögis“ proovis oma jaanuarikuisel kohtumisel allpool toodud retsepti järgi ja jäi tulemusega
väga rahule. Lisaks falafelitele küpsetati koos ka pitaleiba. Maitsvale suutäiele lisaks tutvuti Vana
Testamendi aegse toidumaailmaga laiemalt.

Falafel
2 tassi kikerherneid umbes 12 tundi enne kasutamist likku panna, siis pehmeks keeta. Purustada
nuimiksriga koos järgmiste ainetega:
125 ml vett
1 spl jahu
1 muna
1 viil röstisaia, pudistatud
½ tl küpsetuspulbrit
1 tl soola
¼ tl purustatud köömneid, basiilikut, majoraani, pipart
Segada kõik ühtlaseks massiks, vormida sellest väiksed pallid ja veeratada neid jahus. Küpsetada
kuumas rasvas kuldpruuniks. Nõrutada köögipaberil.
Serveerida pitaleiva sees, vastavalt maitsele lisada salatilehti, tomatit, kurki vm. ning valada peale
jogurtikastet.
Pitaleib
50 g nisujahu
1 tl soola
1 tl suhkrut
25 g kuivpärmi
3 dl käesooja vett
Lahustage pärm vees ning lisage sinna ka sool ja suhkur. Lisage ka jahu – seda peab olema nii palju,
et tainas oleks tugev, kuid mitte liiga kõva. Hästi oluline on tainast kõvasti sõtkuda, et see muutuks
siledaks ja läikivaks. Jätke rätiku alla umbes tunnikeseks kerkima.
Nüüd kuumutage ahi 250 kraadini ja soojendage ka ahjuplaat. Jaotage tainas pallikesteks ning
vormige neist 10–15 cm pikkused ja poole sentimeetri paksused ovaalsed pätsid. Puistake jahuga üle,
katke pitaleivad rätikuga ja laske veel kümmekond minutit kerkida. Nüüd pange leivad kuuma ahju ja
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küpsetage seal 6–7 minutit, et nad oleksid veel üsna heledad, kuid siiski seest läbi küpsenud.
Falafeli retsepti tõlkinud Maria Strauss,
täiendatud ja muud retseptid lisatud „Piibel köögis“ osalejate poolt
Pitaleiva retsepti allikas: http://maakodu.delfi.ee/news/maakodu/retseptid/retsept-horgud-taidisegapitaleivad?id=73397635

MÕTLEMISEKS.
14. veebruaril on tavaks saanud tähistada sõbrapäeva. Siin mõned Piibli mõtted sõprusest.

Kaks sõpra.
"Vana sõpra ära jäta maha,
sest uus ei ole temaga sarnane
Uus sõber - värske vein:
kui see vanaks saab, siis jood seda hea meelega." (Jeesus Siirak 9:10)
„Parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk: kui üks langeb, tõstab teine oma
kaaslase üles! Aga kuidas on lugu siis, kui üksik langeb ega ole teist, kes teda üles tõstaks?”
(Kg 4:9-10)
,,Kes üleastumise kinni katab, otsib armastust, aga kes seda meelde tuletab, lahutab ennast sõbrast!”
(Õp 17:9)
"Sõpra ära unusta oma südames
ja mõtle tema peale,
kui oled rikas." (Jeesus Siirak 37:6)
,,Suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, et ta jätab oma elu oma sõprade eest! Teie olete mu
sõbrad, kui te teete, mida mina teid käsin. Ma ei ütle teid enam orjad olevat, sest ori ei tea, mida ta
isand teeb. Vaid ma olen teid nimetanud sõpradeks, sest ma olen teile teada andnud kõik, mis ma
oma Isalt olen kuulnud.” (Jh 15:13-15)
"Tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend." (Õp 17:17)
„Kes peab osadust, teeb head iseenesele, aga kes ennast eraldab, on julm omaenese ihu vastu!”
(Õp 11:17)
„Ära hülga oma sõpra!” (Õp 27:10)
„Kes keelab sõbrale sõprust, see loobub Kõigevägevama kartusest!” (Ii 6:14)
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SÜNNIPÄEVAD VEEBRUARIS.
1. veebruar
2. veebruar
3. veebruar
4. veebruar
5. veebruar
6. veebruar
7. veebruar

7. veebruar
8. veebruar
9. veebruar
10. veebruar
11. veebruar
12. veebruar
13. veebruar
16. veebruar
18. veebruar
20. veebruar
21. veebruar
23. veebruar
24. veebruar

25. veebruar

26. veebruar
28. veebruar

Pille Talvar-Heckmann
Hannes Randpere
Erna Alt
Asta-Marie Teder
Tiiu-Helge Lehis
Norbert Kõre
Õnneli Lindal
Regita Põldver
Anne-Eve Salumets
Tiit Salumäe junior
Triin Toompuu
Toivo Inslermann
Anu Mutso
Kristel Engman
Elvis Rüütel
Katrin Kask
Viko Kõva
Kari Tynkkynen
Anneli Kollom
Erich Tohver
Michael Heckmann
Argo Raudsepp
Maarja Kõuts
Micha Strauss
Anneli Mõisa
Vilve Virro
Darja Voog
Robert Soostar
Elisabeth Teppor
Heino Kahem
Signe Saviir
Aide Leit-Lepmets
Rain Gontmacher
Ellen-Velanie Jaks
Tiina Hein
Ülla Paras
Johannes Alliku
Juta Kerves
Toivo Lobjakas
Andres Ammas
Maarja-Liis Priske
Erki Arti Adamson
Lisete Särel
Nora Reiljan
Marika Räst

55
84
76
72

73
25

40

50
45
84
25

25
89
81
70
55
50
30
82

71
77

Palju õnne sünnipäevaks ja õnnistust uueks eluaastaks!
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KIRJUTA END AJALUKKU.
Täname kõiki, kes on teinud annetuse toomkiriku uue katuse heaks. Annetajate nimed on kirjas
plekitahvlil toomkirikus.
Loe:http://www.salm.ee/muuseumid/haapsalu-piiskopilinnus/toeta/
http://www.ajakiripooning.ee/haapsalu-toomkirik/

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE.
Saada ära mu eest oma laulude kära, ma ei taha kuulda su naablite mängu! (Am 5:23)
Tundub, et ei saa olla midagi kaunimat ja ülevamat, mida inimene võib Jumalale kiituseks ja tänuks
pakkuda, kui laul ja muusika. Aga ometi võib meie parimate kavatsustega toodud tänu- ja kiitusohver
olla Jumalale jäleduseks, mida Ta ei taha kuulata. Seda sel juhul, kui meie süda ei ole puhas Jumala
ees.
Jah, meie kristlastena ei tee „suuri“ patte, ei tapa, ei riku abielu, ei röövi. Ometi me siiski kõik teeme
neid patte kõigele vaatamata. Kristuse sõnade järgi on venna peale vihastamine võrdne tapmisega,
kaasinimese vaatamine himura pilguga võrdne abielurikkumisega. Röövida saab ka näiteks teise
inimese aega, tema head nime, kui me temast halvasti räägime või isegi mõtleme. Kui palju selliseid
patte on meie südamel, kui me Jumalale oma laulu ja pillimänguga austust toome?
Ei piisa sellest, kui me kord nädalas kirikus Jumalale patutunnistuse ette loeme. Kas me oleme
eelnevalt oma südametunnistuse läbi katsunud, et teada, milliseid patte me üldse andeks palume? Kas
me jälgime igapäevaselt oma mõtteid, tundeid ja tegusid, et märgata, kui me Tema vastu eksime?
Jumal on andnud meile võimsa tõotuse: kes oma patte kahetseb ja kindlalt tahab need hüljata, sellele
antakse andeks. Sellele tõotusele tuginedes peaksime hoidma puhast südametunnistust, et meie
tänulaul ja musitseerimine võiks olla Jumalale vastuvõetav alati. See on elu pidevas
meeleparanduses, mis ainsana võib Temale tõelist austust tuua. Mõtleme enne, kui hakkame Jumalale
laulma, kas Temal võiks sellest olla hea meel.
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Kallis Issand!
Armasta mind kogu südamest
ja armasta mind sageli ja kaua!
Sest mida sagedamini Sa mind armastad,
seda puhtamaks ma saan.
Mida sügavamalt südamest Sa mind armastad,
seda ilusamaks ma muutun.
Mida kauem Sa mind armastad,
seda pühamaks saan ma siin maa peal.

Mechthild Magdeburgist, 1212-1294
Vaimuliku naisteühingu liige, kristlik müstik
Mõtiskluse kirjutas 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 on soovitav leppida eelnevalt kokku (tel. 52
80635).
Juhatus tänab neid, kes on tasunud juba oma liikmeannetuse või vormistanud liikmeannetuse
tasumise pangas püsikorraldusega!
Kasutatud riiete annetusmüük on avatud E, K ja R kell 10 – 13.
Telefon
E-post
Koduleht
Aadress
Pangakonto

473 7166, 473 7167, 528 0635.
haapsalu@eelk.ee
http://www.eelk.ee/haapsalu/
Kooli 6, 90501 Haapsalu
IBAN EE811010602003965006 (SEB);
IBAN EE442200001120274032 (SWEDBANK).
Registrikood
80210533
Koguduse infokiri Johannese Sõnumid saadetakse soovijaile e-postiga. Kui soovid, et ka Sinu epost lisatakse kirjasaajate hulka, palun anna oma soovist teada haapsalu@eelk.ee
Eesti kiriku elust saab lugeda http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/
Toomkirik ja muuseum Vaata www.haapsalulinnus.ee Kontakt: Marika Peberg, tel 5184664,
4725346. Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt: http://www.haapsalulinnus.ee
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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@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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