EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
VEEBRUAR 2017
VEEBRUAR ON TÄHTIS KUU!
Tervitan Sind, hea lugeja, reformatsiooniaasta veebruari juhtsalmiga Luuka evangeeliumist: „Kui te
astute kuhugi majja, ütelge esmalt: „Rahu olgu sellele kojale!““ (Lk 10:5)
Vanarahvas ütleb, et tõnisepäev (17. jaanuar) on talvehari ja siis murtakse talve selgroog. Tänavu
pole aga õieti talve olnudki, mida siis veel öelda selgroo murdmisest. Üks on küll selge ja see ime
kordub igal aastal - jõulud on möödas ja jõulud on ees.
Koguduse elus oli jaanuar oluline kuu – valisime uue nõukogu järgnevaks neljaks aastaks. Veebruaris
koguneb uus nõukogu ja valib juhatuse ning teised otsustavad organid. Koguduse elus oleme saanud
tunda Jumala varjavat kätt ja õnnistust. Tänan kõiki nõukogu ja juhatuse liikmeid, kes möödunud
nelja aasta jooksul on tublisti tööd teinud. Nüüd vaatame edasi! Meie koguduses on üle kahe tuhande
liikme ja üle kahesaja täiskogu liikme, kõik me oleme vastutavad koguduse töö eest! Keegi ei peaks
tundma, et temal ei ole koguduse elus ja töös ülesannet. Meenutan kohtumist aastate eest Hiiumaa
hooldekodus. Mind oli kutsutud külastama viiekümnendates aastates ema, kes oli täielikult lamaja
haige. Olin valmis kohtama murtud inimest. Minu üllatuseks vaatas mulle voodist vastu säravate
silmadega rõõmus inimene. Ta rääkis oma loo. Noorena oli ta mõtlematult põletanud oma elu. Tema
ema oli raskelt haige, aga tütrel ei olnud aega isegi ema külastada. Siis juhtus temaga õnnetus ja ta jäi
halvatuna voodisse. Ta jutustas mulle, kui oluline on nüüd tema ülesanne – tal on aega palvetada oma
lähedaste ja kogu maailma eest. Ta palvetas oma tütre eest, kes elas sama kerget elu kui tema ise
omal ajal. Ema palvetas, et tütar tuleks tõetundmisele ja tema elu muutuks. Emal oli pikk loetelu
inimestest, kelle pärast ta palvetab. Kas Sinul on ka aega palvetada? Keegi ei ole nii nõrk, et ei saa
palvetada. Olgu Jeesuse soov meil ikka meeles ja öelgem: „Rahu olgu sellele kojale!“
Kordan seda, mida mõne aasta eest jagasin Johannese Sõnumites. Võta endale kohustuseks:
 Teen oma kodu ja ukseesise korda. Mida enam inimesed hoolivad oma kodust, seda
turvalisem on elu, seda kauem inimesed elavad, seda jätkusuutlikum on riik.
 Teen midagi vahvat koos naabritega. Mida rohkem on ühistegevust, mida rohkem üksteist
tuntakse ja omavahelisi muresid-rõõme jagatakse, seda rohkem tekib elurõõmsat sünergiat ja
uusi ideid.
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 Teen mulle määratud asju võimalikult heatujuliselt, sest nad on ju mulle määratud, mina saan
oma rõõmsa meele ja algatusvõimega kaunis palju korda saata.
 Olen võimalikult palju koos laste ja lastelastega, olgu omade või tuttavatega. Mida hoolivam
ja loomingulisem on kasvatus, seda õnnelikumaks kasvavad lapsed.
 Otsin üles oma head sõnad ja ütlen need välja oma sõpradele ja lähedastele. Mida rohkem
inimesed oma sõpradega lävivad, seda tugevam on nende vaimne tervis ja seda paremini
saavad nad hakkama lahendamatutena näivate probleemidega.
 Hoian tervist. Püüan võimalikult palju liikuda värskes õhus. Valed elu ja töötingimused
suurendavad tervisehäirete hulka.
 Hoian vana, ei jookse mõtlematult kõige uue järel. Vanad majad, pargid, mööblitükid, aga ka
vanad kultuuritraditsioonid moodustavad suure osa meie rahaliselt mõõdetamatust
rahvuslikust rikkusest.
Lõpuks. Veebruar on Eestile oluline kuu – tähistame Tartu rahulepingu aastapäeva ja
iseseisvuspäeva. Vabariigi aastapäev ei ole minevikuihalusest kantud tähtpäev, vaid päev, mis esitab
küsimusi homse ja ülehomse kohta. Muudatuste ajas, kus praegu viibime on palju ebakindlust ja
pingeid. Ristiinimestena saame palvetada ja kutsuda üles rahule ja stabiilsusele. Igaüks peab alustama
endast.
Soovin õnnistatud veebruari, selle argipäevi, pühapäevi ja pühi! Talvehari on murtud, ööd jäävad
lühemaks ja päevad muutuvad pikemaks. Soovin ka vaimuliku valguse suurenemist.
Tiit Salumäe
Koguduse õpetaja

KOGUDUSE LIIKMELE.
EELK Haapsalu koguduse täiskogu koosolek toimus 8. - 15. jaanuarini 2017. Valimisõiguslike
nimekirja oli kantud 222 täiskogu liiget, kellest valimisel osales 93. Tänan kõiki, kes käisid valimas.
Koguduse õpetaja andis ülevaate koguduse elust viimase nelja aasta jooksul.
Koguduse juhatus on pidanud koosolekuid ja teinud protokollilisi otsuseid järgnevalt: 2013 10
koosolekul, tehti 63 otsust; 2014 10 koosolekul tehti 51 otsust; 2015 10 koosolekul tehti 61 otsust ja
2016 11 koosolekul tehti 49 otsust.
Ajavahemikul 2013 - 2016 ristiti – 100 isikut; konfirmeeriti – 32 uut koguduse liiget; laulatati - 33
paari; maeti – 76 lahkunut. Liikmeid kokku on ca 2400. Täiskogu liikmeid oli 2013 – 231 inimest ja
2014 – 228 inimest, 2015 – 232 ja 2016 – 222 inimest. Haapsalus oli elanikke 2012 11168 ja 2016
alguseks oli järgi veel 10 426. Inimeste arv linnas väheneb aasta aastalt, kuigi aeglasemalt kui
varem. See peegeldub nii linna elus kui ka koguduses.
Koguduse täiskogu liikmeid, kes on kantud valimisõiguslike nimekirja oli 222.
Koguduse nõukogu liikmeks valiti: Kristi Ainjärv, Andres Ammas, Eva Cramer, Indrek Huul, Teno
Ilves, Kalle Jätsa, Sirje Jätsa, Lydia Kalda, Aita Kaur, Mari Kuli, Jaanus Kõuts, Madis Kütt, Ingrid
Laasi, Koit Latik, Lauri Luik, Jane Madi, Andri Merilo, Liina Põld, Jaanus Rankla, Signe Saviir,
Angeliina Schwindt, Maria Strauss, Matti Talbonen, Raul Tammet, Karin Teder, Mare Tereping, Triin
Toompuu, Eve Trei, Leini Vahtras, Sigrid Veske. Ameti poolest on nõukogu liige ja juhataja õpetaja
Tiit Salumäe. Nõukogu auliikmeks valiti koguduse teenetemärgi saanud koguduse liikmed: Heino
Noor, Evi Süsi, Ülo Niin, Anneli Ammas, Arnold Korjus, Lia Salumäe, Sulev Saareväli, Ülla Paras ja
Kristel Engman.
Uus nõukogu koguneb 5. veebruaril ja valib neljaks järgnevaks aastaks juhatuse, revisjonikomisjoni
ja sinodisaadikud.
Tiit Salumäe
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA VEEBRUARIS.
N, 2. veebruar kl 18.00 Küünlapäev. Tartu Rahu 97. aastapäeva tähistamine. Kogunemine
Vabadussamba juures ja sealt ühine tulek Jaani kirikusse. Järgneb kontsert-palvus. Laulab Läänemaa
Ühisgümnaasiumi noortekoor, juhendajad Karin Lükk-Raudsepp ja Ilona Aasvere. Teenib piiskop
Tiit Salumäe, kõnelevad Lääne maavanem Neeme Suur ja Kaitseliidu Lääne maleva staabiülem
major Jüri Bachman. (Jaani kirikus).
R, 3. veebruar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). Kl 17.00 segakoori proov (Jaanisaalis).
P, 5. veebruar kl 11.00 jumalateenistus armulauaga. Teema: Kahesugune külv. Lastekirik.
Koguduse nõukogu ja juhatuse ametisse õnnistamine. Teenivad piiskop Tiit Salumäe, vikaarõpetaja
Kristel Engman ja Teno Ilves (Jaani kirikus).
T, 7. veebruar kl 16.45 Jaanimardikad (Jaanisaalis). Kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaalis).
R, 10. veebruar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). Kl 13.30 teetund, kl 17.00 segakoori proov
(Jaanisaalis).
P, 12. veebruar kl 11.00 jumalateenistus armulauaga. Lastekirik. Teema: Teenimatu arm.
Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Kalle Jätsa.
T, 14. veebruar kl 16.45 Jaanimardikad (Jaanisaalis). Kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaalis).
R, 17. veebruar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). Kl 13.30 teetund, kl 17.00 segakoori proov
(Jaanisaalis).
L, 18. jaanuar kl 16.00 "Piibel köögis" kokkusaamine (Jaanimajas).
P, 19. veebruar kl 11.00 3. ilmumispühajärgse pühapäeva jumalateenistus armulauaga.
Lastekirik. Teema: Jumala sõna külv. Teenivad vikaarõpetaja Kristel Engman ja Teno Ilves (Jaani
kirikus). Kl 18.00 Noorteõhtu (noortetoas kantseleimajas).
T, 21. veebruar kl 16.45 Jaanimardikad (Jaanisaalis). Kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaalis).
R, 24. veebruar kl 11.00 Eesti Vabariigi 99. aastapäeva kontsert-jumalateenistus (Toomkirikus).
Esinevad Haapsalu poistekoor ja Muusikakooli orkester. Kl 12.00 Eesti Vabariigi 99. aastapäeva
tähistamine Vabadussamba juures.
P, 26. veebruar kl 11.00 4. ilmumispühajärgse pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Teema.
Loodusjõudude Issand. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Kalle Jätsa (Jaani kirikus).
T, 28. veebruar kl 16.45 Jaanimardikad (Jaanisaalis). Kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaalis).

MUUSEUM TÄNAB REBEKA STRAUSSI!
Aasta lõpus, jõulude aegu on kena komme saata oma sõpradele ja tuttavatele ilusaid tervitussõnu,
tänada neid sellega mööduval aastal koos tehtu eest ja soovida kõike kaunist järgmisse aastasse. Ka
Haapsalu ja Läänemaa muuseumid on igal aastal oma koostööpartnereid jõulukaardiga meeles
pidanud. Aastate jooksul on muuseumidel sõpru kogunenud mitusada. Kaarte saadetakse nii kodukui välismaale, nii postiga kui e-kirja teel.
Igal sügisel olen oma tööülesannete tõttu lahendust otsimas küsimusele, millise jõulukaardiga
seekord koostööpartnereid tervitada. Tahame ju, et see tervitus oleks südamega tehtud, armas,
meeldejääv ja saatjale omane. Kui möödunud sügisel mõtlesin, kes suudaks meid sellise jõulukaardi
tegemisel aidata, meenusid kohe Haapsalu kunstikooli tublid õpilased. Kiire telefonikõne kunstikooli
uuele direktorile Marika Aedviirule tõi tulemuseks vahva jõulukaardikonkursi. Laste tehtud kenasid
jõulukaarte oli mõne nädala pärast suur laud täis. Valikut oli päris raske teha.
Võidutöö jäi silma seetõttu, et ta oli muuseumitemaatikaga kenasti kooskõlas. Väga tõetruult on autor
kujutanud Haapsalu piiskopilinnust talvises meeleolus. Üha hoogu juurde saavate linnuse muuseumi
arendusplaanide tõttu, millest palju ka just möödunud aasta lõpus juttu tuli, pidasime väga sobilikuks
Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid seekordsel jõulutervitusel just piiskopilinnuse esile
toomist. Töö väärtust tõstis veelgi teadmine, et autor oli piiskopilinnuse täpse kujutamise huvides
linnuses kohapeal joonistamas käinud.
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Kui valik tehtud, saime teada ka autori nime. Selleks osutus Rebeka Elisabeth Strauss, kelle
juhendaja kunstikoolis on Aide Leit-Lepmets. Suur tänu Rebekale veelkord kauni jõulukaardi eest!
Täname Haapsalu kunstikooli loodetavasti traditsiooniks saava jõulukaardikonkursi korraldamise
eest!

Maarja Kõuts, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid turundus- ja kommunikatsioonijuht

TERE TULEMAST KOGUDUSE FACEBOOKI.
Alates advendiajast on avatud koguduse FB. https://www.facebook.com/Haapsalukirik/
Kui tunned, et koguduses toimub midagi, millest ka oma sõpru ja tuttavaid teavitada, tee seda!
Tere tulemast koguduse elu puudutava teabega tutvuma ja teavet jagama!
Kristel Engman
EELK vikaarõpetaja

KAS MEIL ON LOOTUST?
Jaanuaris toimus traditsiooniline palvenädal
15. jaanuaril toimus Jaani kirikus allianss palvenädala lõpupalvus. Palvusel teenisid koguduse õpetaja
Tiit Salumäe kõrval Haapsalu baptisti koguduse pastor Eenok Palm (jutlus) ning Haapsalu metodisti
koguduse pastorid Urmas Rahuvarm ja Rauno Ojasoo (tekstid ning lõpupalvus). Laulis meie
koguduse segakoor. Läbivaks teemaks oli „Üksnes Kristus – maailma lootus“. Kas meil on lootust
meid ümbritsevas kiirusest sagivas ja kohati ebakindlas maailmas? Kas oskame uskuda ja loota
erinevate muutuste tuules? Eenok Palmi sõnul on see võimalik meil kõigil. Selleks on meid
kristlastena kutsutud ja selle nimel saame koos kaasteelistega palvetada. Lõpupalves hoitigi sõnas,
meeles ja mõttes meie riiki, neid kes kutsutud ja seatud seda juhtima ja iga inimest, kes siin
maakamaral oma samme seab.
Tiia Laar
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PIIBEL KÖÖGIS.
21. jaanuaril toimunud Piibel köögis kokkusaamisel rääkis õpetaja Kristel Engman seoses
reformatsiooni 500. aastapäevaga Martin Lutheri abikaasast Katharina von Borast. Käesolevas ja
järgmistes Johannese Sõnumites avaldame noppeid selle ristikirikut omal moel mõjutanud naise
kirevast eluloost.

Wittenbergi koidutäht Katharina von Bora (29.01.1499-20.12.1552)
Iga eduka mehe taga on naine, ütleb inglise vanasõna. Martin Lutheri nimi on tuttav kõigile neile,
keda lääne kultuur, ajalugu ja ristiusk huvitavad. Rääkimata luteri kiriku liikmetest. Kui aga küsida,
kes on Katharina von Bora, võib teadmatus paljudes kimbatust põhjustada.
Katharina von Bora lapsepõlvest pole väga palju teada. Teatakse, et ta sündis 29. jaanuaril 1499
praeguse Saksamaa kaguosas Lippendorfis vaesunud aadliku perekonnas. Tema ema suri kui
Katharina oli viiene. Isa abiellus aga uuesti. Kuna perekonna varaline seis ei olnud kiita, pandi
Katharina 1504. aastal benediktlaste kloostrisse kooli. Legendi kohaselt Katharina oma isa enam
peale kloostrisse elama asumist ei näinud. 1508. aastal asus Katharina elama Nimbscheni
tsistertslaste kloostrisse. 16-aastasena, 1515. aastal pühitseti Katharina nunnaks. Oma hariduse ja
kõik hilisemaks eluks ja majapidamiseks vajalikud eelteadmised omandas Katharina kloostrist.
Nimbscheni klooster oli hea mainega ning sinna saadeti enamasti rikkaliku kaasavaraga aadlipreilid.
Nende kaasavara aitas kloostri majanduslikku olukorda märkimisväärselt tugevdada. Kloostrisse
elama asunud tüdrukud omandasid kloostris lisaks laialdastele teadmistele pühakirjast väga paljusid
eluks olulisi teadmisi ja kogemusi taimekasvatusest meditsiinini. Kloostris sai Katharina kaasa ka
ladina keele oskuse.
Kui Martin Lutheri õpetus peale 95 teesi avaldamist 31. oktoobri 1517 Wittenbergist üle Saksamaa
levima hakkas, jõudsid kiriku reformija ideed vaikselt ka n-ö keelatud kirjandusena kloostritesse.
Erandiks ei olnud ka Nimbschen, kus õed Lutheri õpetusega innustunult, ent vargsi hetkedel tutvusid.
Katharinat mõjutas iseäranis Lutheri traktaat igavesest elust, kus Luther leiab, et õndsaks võib saada
igaüks. See ei ole mitte ainult nunnade ja munkade ning teiste pühendunute võimalus. See pani nii
Katharina kui mitmed teised ilmalikust elust ilma jäetud, ent selle järgi janunevad õed mõtlema elu
võimalikkusele väljaspool kloostrimüüre. Tasapisi jõudsid Nimbscheni kloostrisse ka kuuldused
sellest, et mitmetest kloostritest on mungad ilmalikku ellu tagasi pöördunud ning kloostrid selle
tagajärjel tühjaks jäänud. See innustas ka Katharina von Borat ja tema lähimaid õdesid unistama
maailmast, mis oli teisel pool kloostri turvalisi müüre. Katharina von Bora edastas kaks aastat varem
kirikuvande alla pandud Martin Lutherile kirja, milles palus Lutheril aidata õdedel kloostris lahkuda.
Kuna see legaalselt polnud mõeldav ja võimalik, tuli seda teha vargsi. Suure reede öösel 1523. aastal
korraldatigi Lutheri eestvõttel nunnade põgenemine. Täpselt ei ole teada, mitu nunna selle
aktsiooniga kloostrist lahkus, kuid allikad räägivad kaheksast kuni kaheteistkümnest nunnast. Pühad
õed lahkusid ööhämaruses kloostrit toiduga varustanud kaupmehe hobuvankrisse heeringatünnide
vahele peidetuna. Suund võeti Wittenbergile. Ees oli teekond kutsuvasse, ent tundmatusse tulevikku.
Jätk järgmises Johannese Sõnumites
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Lombardia supp
Retsept on pärit paavst Pius V ihukoka, Bartolomeo Scappi retseptikogust, seda valmistati Lutherite
peres meelsasti just eriliste sündmuste puhul.











500 g porgandeid
50 g võid
500 ml lihapuljongit
1 oks tüümiani
soola, pipart
50 g peenelt riivitud Emmentali juustu
1 nelk
kaneeli, safranit, muskaati
500 ml valge viinamarja mahla
3-4 munakollast

Kooritud ja peeneks hakitud porgandeid hautada natuke võis. Lisada puljong, tüümian, sool ja pipar.
Keeta, kuni porgand on pehme. Vahepeal segada munakollased viinamarjamahlaga.
Lisada supile riivitud juust, maitseained ja muna-mahlasegu.
Enam mitte keema lasta, vaid veidikeseks kaane alla seisma jätta.
Serveerida leiva või saiaga.

SAAME TUTTAVAKS:
KOGUDUSE NÕUKOGU UUS LIIGE – TRIIN TOOMPUU.
Tänavu jaanuaris Haapsalu koguduse nõukogusse valitud 41aastane Triin Toompuu elab ja töötab
2007. aasta augustist Tallinnas, aga side Haapsaluga ei ole tal katkenud. Haapsalus on ta sündinud,
kasvanud ja koolis käinud. Haapsalus on ta lapsepõlvekodu ja vanemad.
Praegu on Triin kodune, kasvatab 10kuist Liisit.
„Lapsega olen kodus vähemalt sügiseni,” ütles Triin. Tema töökoht on siseministeeriumis, ta on
välissuhete nõunik. „Korraldan ministeeriumi rahvusvahelist koostööd,” kirjeldas Triin oma tööd.
See tähendab, et kui minister või mõni teine juhtkonna liige läheb kellelegi külla, on vaja korraldada
lennupiletid ja hotell, leppida teise poolega kokku visiidi teemad ja panna kokku kava, rääkida
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kolleegidega teemad läbi ja valmistada ministrile ette materjalid. Enamasti teeb nõunik visiidi ise ka
kaasa. „Enam-vähem sama stsenaarium kehtib ka Eestisse tulevate visiitide puhul, aga siis on mul
tööd detailidega palju rohkem,” täpsustas Triin.

Triin, Erki ja Liisi aastavahetusel Hispaanias.
Kui tihti siseminister välisvisiite teeb, sõltub paljuski poliitilisest olukorrast ja ministri soovidest.
Näiteks kui Eesti politseinikud olid Afganistanis politseimissioonil, käisid Afganistanis nii
siseminister Ken-Marti Vaher kui ka Hanno Pevkur. Koos Vaheriga käis Kabulis ka Triin. Tihe
koostöö on USA ja Balti riikidega. Nagu kirikulgi, on siseministeeriumil väga hea koostöö
soomlastega. Välissuhete nõunikul tuleb tegelda ka väliskülaliste vastuvõtuga. Näiteks tahavad meie
kogemustest õppida grusiinid ja ukrainlased.
Välissuhete nõunik ei tegele enamasti Brüsseli asjadega, täpsustas Triin. Selleks on teised inimesed.
Et ministritel tuleb tihti käia Brüsselis, räägitakse paljud teemad kiiresti läbi seal. „Eestile on
kahepoolsed sõbralikud suhted väga tähtsad,” toonitas Triin. See ongi tema töös peatähtis.
Triin Toompuu on saksa filoloog, aga saksa keelt ta oma töös väga tihti kasutada ei saa. Saksa keeles
saab ta kõnelda, kui on neljasilmavestlus mõne sakslase või austerlasega. Näiteks Vilniuses
resideerunud Saksa piirivalve sideohvitseriga. Kui on rohkem inimesi laua ümber, kõneldakse inglise
keeles. Ka sakslased ise on harjunud, et tuleb suhelda inglise keeles ja nad on isegi üllatunud, kui
nendega nende emakeeles suhelda, vahendas Triin oma kogemust. Triinu üllatuseks selgus ühel
kohtumisel Saksamaa suursaadikuga, et ka endine siseminister Pevkur räägib saksa keelt.
Kümne aasta jooksul on Triin töötanud nelja siseministri ja kahe regionaalministri alluvuses.
Siseministrid olid Jüri Pihl, Marko Pomerants, Ken-Marti Vaher ja Hanno Pevkur; regionaalministrid
Vallo Reimaa ja Siim Valmar Kiisler.
„Kõik ministrid on erinevad,” sõnas Triin, „aga eriti hea oli koos töötada Pomerantsi, Kiisleri ja
Pevkuriga.” Triinu sõnul on kõik head suhtlejad, ka rahvusvaheliselt - neile pole see kohustus, vaid
neile meeldib.
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„Mulle meeldib mu töö samuti,” tunnistas Triin.
Sekretärist kultuurijuhiks
Enne Tallinna kolimist töötas Triin üle nelja aasta Haapsalu linnavalitsuses. Ta tuli linnavalitsusse
2003. aprillis, esmalt sekretäriks. Seda tööd oli ta teinud pärast ülikooli ka Tallinnas, kui oli sekretär
Ardo Ojasalu maksukonsultatsioonifirmas IMG Konsultant.
Haapsalus tegi Triin kiiret karjääri. Tollane aselinnapea Krista Esta pakkus talle peagi kultuuri- ja
välissuhete alast tööd. Linnal oli 2004. aastal tulemas 725 aasta juubel ja aselinnapeal oli abi vaja.
Perekondlik järjepidevus
Triin ja tema elukaaslane Erki Holmberg on mõlemad Haapsalust pärit. Erki Holmberg on Eesti
Vabariigi Presidendi kantselei siseosakonna juhataja, kantselei üks staažikamaid töötajaid. Mõlemad
on Haapsalu koguduse ammused liikmed. Ka oma tütre Liisi ristisid nad Haapsalu toomkirikus.
„Järjepidevus,” põhjendas Triin. Tema käis Haapsalus leeris 1992, Erki aasta varem.
Kirikukooris laulis Triin aga juba enne leeri. Ka pärast leeri säilis tal side kogudusega, ta oli paar
aastat uute leerilaste rühmajuht, ühe hooaja ka pühapäevakooli õpetaja.
1996 sai temast tudeng, ta hakkas Tartu ülikoolis õppima saksa keelt. Side kogudusega jäi
harvemaks, aga ei ole katkenud – ta on olnud koguduse nõukogus ka varem, aastail 2004-2009.
Nüüd taas nõukogu vastse liikmena lubas Triin esmalt vaadata, mis koguduses toimub ja kuidas ta
saab kasulik olla. „Siseministeeriumis on usuasjade osakond mu kõrvalkabinetis, saan vajadusel
küsimustele kohe vastused hankida,” sõnas Triin naljaga pooleks. Koguduseeluga on ta ennast kursis
hoidnud Ülla Parase ja õpetaja Tiit Salumäe kaudu. Õpetaja Salumäe loodab Triin Toompuu abiga
arendada koguduse ühiskonnatööd.
Lehte Ilves

KA NII VÕIB JUHTUDA!
Roosi reisib koos tädiga Pühale Maale. Geneetsareti järve ääres selgub,
et ülesõit maksab inimese kohta tervelt 8 dollarit.
„Mida? Nii kallis!“ on Roosi nördinud.
„Siis pole ju ime, et Jeesus jala üle järve läks!“

LUMEINGEL.
Valge ümberringi.
Teeme lumeingli:
Tiivad, jalad, käed,
nagu päris – näed!
Lumest saab kord vesi,
aga ingel püsib
sinu mõttes-meeles,
hoiab sind su teedel.
Tiia Laar
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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
Anne-Eve Salumets
Tiit Salumäe junior
Triin Toompuu
Toivo Inslermann
Anu Mutso
Kristel Engman
Elvis Rüütel
Katrin Kask
Viko Kõva
Marion Olenko
Kari Tynkkynen
Anneli Kollom
Erich Tohver
Michael Heckmann
Argo Raudsepp
Maarja Kõuts
Micha Strauss
Anneli Mõisa
Vilve Virro
Darja Voog
Robert Soostar
Elisabeth Teppor
Norah Laadoga
Heino Kahem
Signe Saviir
Aide Leit-Lepmets
Rain Gontmacher
Ellen-Velanie Jaks
Tiina Hein
Ülla Paras
Johannes Alliku
Andres Ammas
Maarja-Liis Priske
Lisete Särel
Nora Reiljan
Mihkel Sims

85
77
73

74

35

85

35
50

90
82
71

83

55
30
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JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE.
Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused,
siis annab ka teie taevane Isa teile andeks,
kui te aga ei anna inimestele andeks,
siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.
Matteuse evangeelium 6:14-15
Võib tekkida küsimus, miks on Jumal nii karm nende vastu, kes ei taha andeks anda. Need, kes
peavad andestama, on ju kannatajad, neile on kurja ja haiget tehtud. Kas on õiglane nõuda
andestamist kurja tegijale, kui ta võib-olla isegi ei kahetse iialgi ega tule andeks paluma?
Jumal nõuab andestamist, kuna Ta ise on valmis absoluutselt kõik meie kurjad teod andeks andma.
Kui me ei taha andestada, näitab see, et me ei hinda küllaldaselt Tema Poja ristil toodud ohvrit.
Jumala Poeg võttis meie pattude karistuse enda peale, et meie võiksime kõik oma patud andeks
saada. Iga kord, kui me andestame, kui me loobume hüvitust nõudmast selle valu eest, mis meile
tekitati, samastume me Kristusega ja Tema kannatustega meie pattude pärast. Meil on siis osa
Kristuse kannatustest. Me oleme Kristuse kombel andnud oma kannatusega panuse, et lõppeks
kurjuse levimine, vihkamine ja kättemaks.
Andestamine ei ole kerge. Vahel kulub tõeliseks andestamiseks väga palju aega. Jumal teab seda ja
on meiega kannatlik. Ent Jumal näeb meie südamesse ja teab ka seda, kas me võtame andestamise
vajadust tõsiselt ja teeme endaga tööd, et ühel päeval suuta kogu südamest andeks anda. Või oleme
muutnud oma südame kiviks ja jäänud pidama vihkamisse, kibestumisse ja kättemaksuhimusse.
Kõige kohutavam, mis võib juhtuda, on see, kui me kaotame igaveseks sideme Jumalaga, kuna Tema
ei anna meile enam meie patte andeks. Me ei pruugi sellest ise arugi saada ja arvame, et meiega on
kõik korras. Käime kirikus nagu ennegi ja palume oma patte andeks nagu ennegi. Me ei taipa, et
oleme oma andeks saamata pattude tõttu sattunud Jumala armu alt Tema viha alla. Ja ometi tuletab
Jumal meile meie andestamatust iga kord meelde, kui me palvetame: „Anna meile andeks meie
võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.“
Armas Isa, halastaja Jumal!
Me täname Sind, et Sa andsid
oma Poja surma meie pattude eest,
et meile võiks osaks saada andeksand.
Palume, kingi ka meile andeksandvat meelt,
et me võiksime sarnaneda Sinuga
halastuses, andeksandmises ja leppimises.
Palume seda Sinu Poja Jeesuse
pühal ja kallil nimel.

Karin Teder
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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 piiskop Tiit Salumäega palutakse leppida kokku (tel. 52 80635).
Kasutatud riiete annetusmüük on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 10-13.
8. jaanuarist kuni 15. aprillini toimuvad jumalateenistused Jaani kirikus.
Telefon
E-post
Koduleht
Facebook
Aadress
Pangakonto

473 7166, 473 7167.
haapsalu@eelk.ee
http://www.eelk.ee/haapsalu/
https://www.facebook.com/Haapsalukirik/
Kooli 6, 90501 Haapsalu
IBAN EE811010602003965006 (SEB);
IBAN EE442200001120274032 (SWEDBANK).
Registrikood
80210533
Koguduse infokiri Johannese Sõnumid saadetakse soovijaile e-postiga. Kui soovid, et ka Sinu 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 alates septembrist 2008. Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja soove,
millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda soovitakse. Palume teie abi, et Johannese Sõnumid
jõuaksid võimalikult paljude huvilisteni. Teatage soovijate e-posti aadress koguduse kantseleisse.
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