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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

APRILL  2016     
 

KEVAD ON PÜHADE AEG. 
 

Kevad on suurte kiriklike pühade aeg. Pühitseme ülestõusmispühi, taevaminemispüha, nelipüha ja 

Püha Kolmainsuse päeva. Ülestõusmispühad on suurim kiriklik püha. Sellel päeval meenutame 

Kristuse ülestõusmist surnust. Enne seda, Vaiksel  nädalal, käisime läbi Kristuse kannatustee ja 

keskendusime sellel, kuidas Kristus suri ristil kõigi inimeste pattude eest. Pühapäeval, nädala 

esimesel päeval, tõusis Kristus ihulikult üles surnust. Surm ei suutnud Kristust pidada kinni hauas. 

Kristus selgitas Emmause teel jüngritele Pühakirja aga tõeline rõõm tuli jüngritele siis, kui Issand 

murdis leiba ja jagas seda. Armulaud on tõelise rõõmu allikaks ja avalduseks. 
 

Pühas ristimises on meid ühendatud Kristuse surma ja ülestõusmises (Rm 6:3-9). Ristimise ja usu 

kaudu saame me osa Kristuse ristisurmast ja ülestõusmisest. Kristusega osaduses meiegi tõuseme 

viimsel päeval üles surnust. Kristus tõusis üles nädala esimesel päeval. Selle mälestuseks hakkasid 

kristlased pidama jumalateenistust just pühapäeval, nädala esimesel päeval. Selle tõttu meiegi 

pühitseme üheskoos pühapäeva, kuigi meie oludes see ei ole kõikjal samal ajal võimalik. 
 

Taevaminemispüha tähistame 40 päeva peale ülestõusmispüha. Neljakümne päeva jooksul Jeesus 

ilmus oma jüngritele.  Peale seda võeti ta taevasse. Nüüd istub Kristus isa paremal käel. See ei 

tähenda füüsilist kohta, vaid seda, et Kristus ka inimliku loomuse poolest valitseb maailma. 
 

Viiskümmend päeva peale ülestõusmispüha valati Püha Vaim Jeesuse jüngrite peale. Nelipühal 

tähistame Kristuse kiriku sünnipäeva. Meenutame ka seda, kuidas Püha Vaim anti meile kaitsjaks ja 

Lohutajaks. Jumala sõna ja sakramentide kaudu tegutseb Püha Vaim ja liidab järjest uusi inimesi 

Kristuse kirikusse. 
 

Nädal peale nelipüha tähistame Kolmainupüha. Mõtleme sellele, kuidas Jumal on ennast meile  

Piiblis Kolmainsusena ilmutanud. On ainult üks tõeline Jumal, kes ilmutab meile ennast Isana, 

Pojana ja Püha Vaimuna. See on saladus, mida me ainult usu kaudu saame võtta vastu. 

 

Piiskop Tiit Salumäe 

Koguduse õpetaja 
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA  APRILLIS. 

 

R, 1. aprill kl kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

L, 2. aprill kl 11 Leeritund. Usutunnistused. Kümme käsku, patt ja piht. Sakramendid. Meie Isa 

palve. Viib läbi: vikaarõpetaja Kristel Engman.  (Jaani kirik). 

P, 3. aprill kl 11 Ülestõusmisaja 2. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Valguse pühapäev. 

Teema: Ülestõusnu tunnistajad. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Teno Ilves, organist Lia Salumäe. 

(Toomkirik). Kl 16 segakoori proov (Jaanisaal). Kl 18 aardeotsijad (Maria kodus, Väike-Liiva 9). . 

T, 5. aprill kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaal); kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 8. aprill kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 13.30 teetund (Jaanisaal). Kl 17 segakoori proov 

– mehed kl 17.30 segakoori proov . naised (Jaanisaal). 

L, 9. aprill 16 Piibel köögis (Jaanimajas). 

P, 10. aprill kl 11 jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: Hea karjane. Teenivad piiskop 

Tiit Salumäe ja Kalle Jätsa, organist Lia Salumäe. Lastekirik. 

T, 12. aprill kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaal); kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 15. aprill kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 13.30 Teetund  (Jaanisaal). Kl 17 segakoori proov 

– mehed kl 17.30 segakoori proov - naised (Jaanisaal). 

L, 16. aprill kl 11 Leeritund Liturgilised värvid. Kirikuaasta ring ja kiriklikud pühad. Kiriku ruum, 

jumalateenistus ja armuvahendid. Kiriklikud talitused. Kirikumuusika. Kristlik kunst ja kristlikud 

sümbolid. Viivad läbi:  Tiit Salumäe, Lia Salumäe ja Aide Leit-Lepmets  (Jaanimaja). 

P,  17. aprill kl 11 jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: Jumala rahva koduigatsus. 

Teenivad õpetaja Aarne Lätte ja Teno Ilves, organist Lia Salumäe. 

T, 19. aprill kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaal); kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 22. aprill kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 17 segakoori proov – mehed kl 17.30 segakoori 

proov . naised (Jaanisaal). 

L, 23. aprill kl 10 Koguduse talgupäev (Jaani kiriku õu ja kantselei). 

P, 24. aprill kl 11 jumalateenistus armulauaga. Teema: Taevariigi kodanikuna maailmas. (Toomkirik) 

Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Kalle Jätsa, organist Lia Salumäe; kl 12.30 Noortekas (Jaanimaja). 

Kl 18 jumalateenistus De la Gardie hooldekodus, teenib piiskop Tiit Salumäe. 

T, 26. aprill kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaal); kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 29. aprill kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 17 segakoori proov – mehed kl 17.30 segakoori 

proov . naised (Jaanisaal). 

L, 30. aprill kl 15 Leeritund (Jaani kirik). Maailma suurreligioonid. Ristiusk maailmas ja Eestis. 

EELK. Oikumeeniline koostöö ja kirikute rahvusvaheline koostöö. Viib läbi: Tiit Salumäe 

 

PANE TÄHELE JA VÕTA PLAANI! AEG ON MUUTUNUD! 

 

11-16 AASTASED ON OODATUD NOORTERÜHMA. 

Alustab koguduse noorterühm, mis hakkab kokku saama kord kuus 

pühapäeviti. Mängime lõbusaid mänge, teeme koos muusikat, uurime 

Piiblist oluliste teemade kohta ning võtame  ette muud huvitavat.  

Võta sõber kaasa ja kohtume  24. aprillil kl 12:30 -14:00 Jaani saalis. 

  

Jaanus Kõuts, noorterühma juhendaja 
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PEAPIISKOPI KARJASEKIRI 
Kristuse ülestõusmise pühal, 27. märtsil 2016 

 

Lääne kristlik maailm tähistab sel aastal ülestõusmispühi päris kevade hakul. Esimesed kevadõied on 

end juba sirutanud lumekoorikust läbi varakevadise päikese poole – pimedusest valguse kätte! 
 

Naised, kes läksid Jeesuse hauale kindla kavatsusega valmistada tema surnukeha ette lõplikuks 

matmiseks, pidid üllatusega tõdema, et pimedast hauast ei leidnud nad Jeesust, vaid kaks erevalgeis 

rõivais meest. „Teda ei ole siin, ta on üles äratatud“ (Lk 24:6), oli meeste sõnum hirmunud naistele. 

Mehed tuletasid meelde Jeesuse ammu kõneldud lubadust, et Inimese Poeg peab surmatama, kuid ta 

tõuseb kolmandal päeval üles. Alles siis meenus naistele, mida Jeesus oli Galileas neile rääkinud. 
 

Küllap ei mõista meie, kuidas keegi võiks nii olulise tähendusega sõnumi, nagu seda oli Jeesuse 

ettekuulutus oma surmast ja ülestõusmisest, unustada. Luuka evangeeliumist selgub, et unustamisest 

on lühike samm uskmatuseni. Kui hauakambri juurest lahkunud naised rääkisid apostlitele oma 

kohtumisest inglitega ja nende edastatud sõnumist, paistsid naiste sõnad jüngrite silmis „otsekui tühi 

jutt ja nad ei uskunud naisi“ (Lk 24:11). 
 

Jeesuse jüngrid olid oma mõttemaailma aheldanud kaduviku külge ning kaotanud usu igavesse. Nad 

olid valmis leppima suletud hauakoopa lõplikkusega. Alles naiste üllatav sõnum ja seda kinnitav 

rutakas käik tühja hauakoopasse raputas Peetruse tardumusest. 
 

Et uskuda ülestõusmist, peame lõpetama Jumalale ja tema armastusele piiride seadmise ning lubama 

Ülestõusnul nihutada meie vaimuliku silmapiiri kaugemale aja ja kaduviku rajast. Jeesuse järgimine, 

oma elu seadmine tema sõnade ja õpetuse kohaselt ning isiklik usk Jeesusesse kui Issandasse 

tähendab astumist hauakoopa lõplikust lootusetusest lootusrikka elustava ülestõusmisvalguse kätte. 

See on loomulik elukeskkond igaveseks ajaks kõigile Kristuse verega lunastatutele ja surmast ellu 

astunutele. 
 

Soovin kõigile rõõmsat Issanda Kristuse ülestõusmise püha! 

 

Urmas Viilma 

Peapiiskop 

 

EELTEAVE. 25 AASTAT LEERIST. 
 

Tähistame pühapäeval, 26. juunil kell 11.00 toomkirikus 

tänujumalateenistusega 25. Leeri aastapäeva. 

Ootame kõiki, kelle leerist möödub tänavu 25 aastat, endast märtsi-

aprilli jooksul teada andma kas Maria Straussile 

(mariastrauss@gmx.de) või Kristel Engmanile (kristel.engman@eelk.ee). 

Ühtlasi ootame päeva ettevalmistavasse toimkonda neid, kes tahaksid 

anda oma panuse päeva õnnestumiseks. 

Rõõmsa kohtumiseni! 

Leeriaastapäeva algatusrühm 
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KOGUDUSE NÕUKOGU PIDAS KOOSOLEKU. 
 

Koguduse nõukogu koosolek toimus 6. märtsil  2016 peale ühist jumalateenistust Jaani kirikus. 

Päevakorras oli koguduse tegevuse ja majandusaruande 2015 ja eelarve 2016 vastuvõtmine..  

Koguduse õpetaja andis ülevaate 2015 tegevustest. Haapsalu linna elanike arv on 10 426, elanikkond 

vähenemise kiirus on aeglustunud võrreldes varasemate aastatega. Koguduse liikmete üldarv on 2520 

inimest. Koguduse õpetaja on piiskop Tiit Salumäe ja organist Lia Salumäe. Jumalateenistusi pidasid 

Tiit Salumäe, Kristel Engman ja Küllike Valk ning abilisena teenis kaasa Teno Ilves. 2015 aastal 

alustasid jutlustaja koolitusel osalemist Kalle Jätsa ja Raul Tammet. Suur osa koguduse tööst tehakse 

vabatahtlike poolt. Vabatahtlike töötegijate arv on ca 100 töötegijat. Jumalateenistusi peeti 214, 

jumalateenistusel osaleb keskmiselt 40-55 inimest. Lisaks toimuvad teenistused De la Gardie 

hooldekodus. Koguduse kõige aktiivsem töölõik on muusikatöö. Kooride töö üle võib olla rahul ja 

tänulik. Muusikatöö juht on Lia Salumäe ning koorijuht Sirje Kaasik. Kooriharjutus peeti 475 tundi, 

muusikatöös osaleb kokku 65 inimest. 2015 aastal toimus mitmeid põnevaid üritusi lastele, millest 

tasub ära märkida raamatukogu öö, lastelaager, perepäev. Tegevust alustas aardeotsijate piibliring. 

Lastekiriku tunnid toimuvad 2 kord kuus. 2015 aastal oli 2 leerirühma. Lõppes koguduse kooli 3 

aastane tsükkel, uue algatusena piibel köögis. Kohalikes koolides peeti mõned usuõpetuse tunnid, 

regulaarset usuõpetust koolides ei toimu. Koguduse on jätkuvalt tugikoguduses Peterburi Jaani 

koguduses lähetuses olevale perek. Keskinenile. Suvehooajal hoidsid koguduse liikmed külalistele 

avatuna Jaani kiriku ning koostöös SA Läänemaa Muuseumid ka Toomkiriku. Avalikud suhted on 

korraldatud läbi info jagamise koguduse igakuise infokirja Johannese Sõnumid kaudu, ilmunud on ka 

erilehed, millest suurima tiraažiga oli Piiskopi leht. Samuti kajastatakse koguduse tegevusi kohalikus 

ajalehes, uudisteportaalides ning Eesti Kiriku ajalehes. Kohalike partneritega on suhted head. 

Koostöö on SA Läänemaa Muuseumid, kohaliku omavalitsuse asutustega, teiste konfessioonidega, 

Kaitseliidu Lääne malevaga. Suhted sõpruskogudustega on 2015 aastal muutunud aktiivsemaks, 

koguduses alustas tööd sõprussuhete edendamiseks loodud töörühm. Vastu on võetud mitmest 

külalisi sõpruskogudusest ning ka ise on mitmes koguduses külas käidud.  

Koguduse 2015 aasta eelarve ületati tänu edukale kinnisvaramüügile. Eelarvega võrreldes on nii 

rahaliste laekumiste kui ka selle võrra tehtud kulud suuremad. Eelarvesse oli planeeritud tulusid 

59551,92 ja kulusid 59426,50. Tegelikud laekumised 2015 aastal olid kokku 84144,99 ja kulud 

kokku 83326,38. Aasta jooksul olnud suuremate laekumiste tõttu sai kogudus teha suuremaid kulusid. 

Täiendavad laekumised tulid Tiit Salumäe piiskopi ametisse seadmise üritusest, Tiit ja Lia Salumäe 

40 aastat koguduses teenimise tähistamisel tehtud annetused, jõululaupäeva jumalateenistusel kirikus 

tehtud annetused. Laekunud raha investeeriti suuremalt jaolt Kooli tn 6 hoone fassaadi 

renoveerimiseks. Kooli tn. 6 hoone tööd jätkuvad 2016 aastal (akende vahetus). Väiksemad hooldus- 

ja remonditöid on tehtud ka teistel kinnisvara objektidel. 2015 aasta lõpus viidi läbi suurem inventuur 

koguduse varade revideerimisel. 

Revisjoni komisjon tegi nõukogule ettepaneku kinnitada 2015 aasta majandustegevuse aruanne. 

Juhatus esitas nõukogule kinnitamiseks 2016 tulueelarve summas 66440 EUR ja kulueelarve summas 

66433,49 EUR. Investeeringuteks on eelarvesse planeeritud 15000 Toomkiriku helivõimenduse 

süsteemi uuendamiseks (vahendid eraldatud riigi eelarvest) ning GAW raha 9500,00 Kooli tn 6 

akende vahetuseks. 

Laste- ja noortetöö kulusid kajastatakse 2016 aastal samal eelarve real. 

Nõukogu otsustas, et käesoleval aastal tuleb tegeleda liikmemaksude laekumise jälgimisega, sest 

2017 aasta koguduse organite valimisel saavad osaleda ainult täiskogu liikmed, kes on tasunud 2016 

aasta liikmeannetuse. 

Vastavalt juhatuse otsusele nr. 57, 13.11.2015 esitab juhatuse esimees Madis Kütt nõukogule üle 

vaatamiseks ja kinnitamiseks koguduse 2016 aasta maksude ettepanekud. Tavapäraselt on seda 

tehtud samaaegselt eelarve eelnõu esitamisega.  

Nõukogu kinnitas eelmisel koosolekul 2016 aasta kiriku maksud. 

a. liikmeannetus soovitavalt 1% koguduse liikme sissetulekust, kuid mitte vähem kui 36,00 € 

aastas, liikmemaks palutakse tasuda igakuuliselt;  
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b. ristimistalitus ristimispühal 20,00 €, eraldi talitusena 40,00 € ristitava kohta;  

c. leerikursus 40,00 €;  

d. laulatustalitus 180,00 €, abielu registreerimise korral tuleb lisaks tasuda riigilõiv;  

e. matusetalitus koguduse liikmele vaba annetus, teistele 120,00 €. Matuse laululeht 0,30 €. 

f. Kirikuraamatute ja koguduse registrite alusel väljastatud tõendi tasu 5,00 € iga tõendi kohta, 

vajadusel lisandub postikulu. 

Koguduse õpetajal on õigus majanduslike raskuste puhul teha talituste tasus allahindlust.  

 

PAASAPÜHAD MEIE KOGUDUSES. 
 

 

                                                                 
 

     
 

LÄÄNE JA SAARTE PRAOSTKONNA KONVERENTS 31. 

MÄRTSIL 
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KOLME SÕPRUSKOGUDUSE KOHTUMINE HELSINGIS. 
 

Kujunenud tava kohaselt kohtusid Ülestõusmispühade järgsel kolmapäeval Haapsalu, Haaga ja 

Loviisa koguduste esindajad, et vahetada teavet kogudustes toimuva kohta ning teha plaane edasiseks 

koostööks. Kui eelmisel aastal oli kolmikkohtumise võõrustajaks Haapsalu kogudus, siis sel korral 

kohtuti kevadises Helsingis, kus võõrustajaks oli Haaga kogudus.  

 

Kokkuvõtted koguduste tegevusest kinnitasid, et vaatamata majandusliku rihmapingutuse aegadele ja 

koguduste liitmisest tulenevatele muudatustele Soome kogudustes on kõigil kolmel kogudusel 

põhjust rõõmuks ja tänuks, olgu selleks siis varasemast aktiivsem vabatahtlike osalemine koguduse 

töös või positiivsed arengud mitmetes tegevusvaldkondades. Loviisa koguduse esindajad nimetasid 

noortebändi tegutsema hakkamist, Haaga tervikuna koguduse aktiivset ja mitmekülgset elu, Haapsalu 

esindajad aga tugevat lastetööd, muusikaalast tegevust, häid suhteid koostööpartneritega Eestis ja 

välismaal. Välja joonistus ka see, et kõik kolm kogudust on nii liikmete arvu, majanduslike 

võimaluste, tegevuste ulatuse ja aktiivsuse osas väga erinevad. Kõiki ühendavaks sooviks on aga 

koguduste aastatepikkuseid sõprussidemeid süvendada. 

 

Ühiselt vaadati üle aastate 2016-2018 tegevuste kava, mida raamistavad reformatsiooni 500. 

aastapäev, Soome Vabariigi loomise 100. aastapäev ja EELK asutamise 100. aastapäev 2017. aastal 

ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine 2018. aastal. Need tähtpäevad pakuvad koostöö 

tihendamiseks mitmeid häid võimalusi. 

 

Aga juba käesoleva aasta juunis võime võõrustada Haapsalus Haaga koguduse delegatsiooni ja 

õpetaja Marja Heltelät ning novembris Loviisa koguduse noori ja õpetaja Seppo Apajalahtit. Nii 

Haaga kui Loviisa koguduse õpetajad on mõlemad lubanud ka Haapsalus jutlustada. Samuti saame 

juunis-juulis lugeda Haaga ja Loviisa koguduste tegemistest Johannese Sõnumitest.      

 

 
 

Lisaks läbirääkimistele tutvustati külalistele Haapsalust ja Loviisast Haaga kogudust, kuhu kuulub 

15 000 liiget ning mis kasutab kahte kirikut, ehkki ühte neist ohustab sulgemine. Vilgas kogudusetöö 

toimub paralleelset siiski mõlemas kirikus. Sellele, et koguduse elu on vaheldusrikas ja mitmekülgne, 

saime kinnitust kolmapäevasel koguduse ühislõunal osaledes ning lastele mõeldud koolijärgsete 

tegevustega tutvudes.  

Kolmepoolsete kohtumiste lisaväärtuseks on muutunud see, et Haapsalu koguduse algatusel õpivad 
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teineteist paremini tundma ka meie mõlemad soomekeelsed sõpruskogudused Soomes. Ühe ühise 

ettevõtmisena pakuti kohtumisel välja idee kolme koguduse laulukooridest oratooriumikoori 

moodustamiseks ning ühiskontsert 2017. aastal Loviisa kirikus.  

 

Kui tänavu oli kolmikkohtumise võõrustajaks Haaga kogudus, siis järgmine kolmepoolne 

kokkusaamine toimub aasta pärast Loviisas. Haapsalu kogudust esindasid tänavusel kohtumisel 

koguduse õpetaja Tiit Salumäe, Eve Trei ja siinkirjutaja.  

 

Kristel Engman 

EELK vikaarõpetaja 

 

PIIBEL KÖÖGIS. 
Retsepte Raamatute Raamatust 

 

Märtsikuu teisel laupäeval toimunud "Piibel köögis" kokkusaamisel valmistati Noa 

juurviljasuppi ja küpsetati supi kõrvale Saara õhukesed nisuleivad. Veeuputuse-teemalise 

piiblitunni pidas piiskop Tiit Salumäe.  

 

Paastuaja tõttu jäeti  Noa juurviljasupist välja supikont ja -liha ning kasutati selle asemel köögivilja 

puljongit. Mõlemad retseptid on varem ilmunud meie koguduse infolehes Johannese Sõnumid, need 

leiab 2015. aasta juuli ja septembri numbritest.  

http://haapsalu.eelk.ee/sisu.php?lehe_id=7&alamlehe_id=0&alamlehe2_id=0 

Piiblitunnis loeti ühiselt katkendeid veeuputuse loost nii erinevates keeltes kui ka erinevates 

eestikeelsetes tõlgetes.  

Nagu ikka, järgnes piiblitunnile ühine söömaaeg, kus lasti äsjavalminud toidul hea maitsta. Lisaks 

sellele tutvustas Margit Arndt-Kalju enda ja Lia Virkuse sulest ilmunud raamatut "Paastuköök. 

Traditsioonide valguses", mis valgustab kristlikku paastutraditsiooni ja annab hulgaliselt paastuaega 

sobivaid retsepte. 

 

Maria Strauss 

 

 

Järgmine kord saame kokku laupäeval, 9. aprillil kell 16.00 Jaanimajas (sissepääs hoovi poolt) 

Palun võta kaasa: 

1) Võimalusel Piibel (1997 aasta tõlge) 

2) Kui pead vajalikuks, siis põll 

3) Sularaha 2 €, millega katame toiduainete kulud 

Palume osalussoovist anda teada hiljemalt 

05.04 kristi.ainjarv@gmail.com või mariastrauss@gmx.de. 

 

Korraldustoimkon 
 

 

 

NATUKE NALJA. 

Moodsad vaimulikud, koguduse liikmed ja sekulariseerunud maailm. 

 

"Meil on moodne preester," ütleb üks usklik teisele. "Ta räägib, kuidas tänapäeva maailmas veel usku 

säilitada." 

"Meie kaplan on veel kaasaegsem," ütleb teine. "Tema seletab, mida me enam usukuma ei pea." 

 

 

http://haapsalu.eelk.ee/sisu.php?lehe_id=7&alamlehe_id=0&alamlehe2_id=0
mailto:kristi.ainjarv@gmail.com
mailto:mariastrauss@gmx.de
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SÜNNIPÄEVAD APRILLIS. 
 

1. aprill Lii Habak   

 Argo Miller 30  

 Sander Kollom   

2. aprill Margus Jõgilaine 40  

 Eleonor Ender   

 Siim Siht 

 Ekke Oskar Engman   

 Tuuli Lauringson                                  

3. aprill Markus Rafael Kalda   

5. aprill Silvi Tarang   

 Mia Peetris   

                        Inga Pärnaste 

 Andra Paadik 

6. aprill Indrek Jets   

 Rebecca Martin   

7. aprill Hembo Soon   

8. aprill            Liisa Maria Kaareste                            

9. aprill Andero Kanarik   

10. aprill Jaan Põrk 78  

11. aprill Sander Gontmacher   

 Lisanna Gontmacher 

12. aprill Urmas Kolga     

 Birgit Palk   

 Ott Raatpalu   

13. aprill Heiki Meinbek   

 Ann Heleen Kuinberg   

14. aprill Ilmar Aasna   

 Drevon Küttim   

 Jarmo Jammer   

 Janno Jammer   

15. aprill Elo Eesmäe   

16. aprill Niina Prümmel 87  

 Raul Tammet   

17. aprill Kaiti Reppo   

18. aprill Merle Ojasild   

19. aprill Mark Marcel Schwindt 

20. aprill Endel Kõrm 86  

 Martin Noot   

 Emely Koplimaa   

23. aprill Eve Aedmäe 79 

 Lauri Luik              

 Kadri Küttis   

 Hans Sägi   

24. aprill Heino Noor 94  

 Selma-Edna Kõiv 86  

 Tõnu Paarmaa   

 Lauri Fredrik Kariis 

25. aprill Lehte Palts    

26. aprill Aleksander Jõkk   

27. aprill Marlene Schwindt   
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28. aprill Vilja Korjus 87  

 Marika Korjus 45  

 Jüri Põldver 

29. aprill Egon Mik   

 Rebecca Riin Laasi   

30. aprill Ivar Boman 85  

 Velta Mägi 71  

 Ahto Borman   

  

Palju  õnne  sünnipäevaks  ja  õnnistust  uueks  eluaastaks! 

 

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge 

julged: mina olen maailma ära võitnud. Johannese 16:33 

 

Kuidas on Jeesus maailma ära võitnud? Loomulikult sellega, et igast mõeldavast eluolukorrast on Ta 

väljunud võitjana. Olgu see siis tuule ja tormi vaigistamine marusel merel või Tema poole pöördunud 

haigete tervendamine või pahatahtlikele variseridele tabava vastuse andmine või inimeste õpetamine, 

kuidas mingis eluolukorras on õige toimida. Kõik, mis Ta tegi, oli hea ja õige ja tõi kaasa 

kordamineku. Isegi Tema suurim näiline ebaõnnestumine, kannatused ja ristisurm, sai tegelikult 

meile õnnistuseks, päästes meid patust ja kinkides meile igavese elu. Jeesus oli kannatustes ja 

surmaski võidukas, Ta on sõna otseses mõttes selle maailma ära võitnud. 

Kuidas see, et Jeesus on maailma ära võitnud, saab meile julgust ja rahu anda? Kui me järgime 

Jeesuse juhtimist, siis saab Tema võit ka meile osaks. Meie ise ei tea, kuidas toimida ja mida teha, et 

selle maailma asjade suhtes võidukas olla. Kui me uurime, mis on Jeesuse tahtmine ja teeme selle 

tahtmise järgi, siis toimime me nii, nagu Jeesus ise toimiks. Jeesuse tahte järgimine ei pruugi meid 

vabastada kõigist kannatustest, nagu Jeesuski pidi Isa tahtmisel kannatama, ent kindlasti vabastab see 

meid mõttetutest ja tarbetutest kannatustest, mis me oma oskamatu või lausa rumala tegutsemisega 

endale peale tõmbame. 

Taas kord selgub, kui oluline on kristlase elus palve ja Pühakirja uurimine, sest kuidas muidu 

võiksime me Jeesuse tahet teada saada. Keegi ei saa olla kristlane, kui ta pole oma südames teinud 

kindlat otsust Jeesust järgida, kõiges Tema tahtmise järgi toimida. Võit maailma ahistuste üle ja rahu 

Jeesuses maksab meile oma tahte loovutamise. Aga kes iial on tõeliselt uskunud, et Jumal on hea ja 

armastab meid, see loovutab oma tahte Jeesusele kõhklematult. 

 

Issand, Sinu tahe on minu vägi 

minu nõrkuses. 

Austan Sinu väge ja loodan sellele. 

Sinu tahe juhatab mind 

kuni päevade lõpuni ja peale neidki. 

Sinu tahtmine sünnib. 

Aita sel toimuda ka minu tahte läbi. 

 

Jörg Zink,  *1922 

Teoloog, kirikuõpetaja, publitsist 
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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 on soovitav leppida eelnevalt kokku (tel. 52 

80635). 

Kasutatud riiete annetusmüük on avatud E, K ja R kell 10 – 13.  

 

Telefon 473 7166, 473 7167, 528 0635.  

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 e-

post lisatakse kirjasaajate hulka, palun anna oma soovist teada haapsalu@eelk.ee 

Eesti kiriku elust saab lugeda http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/ 

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  E-post: tsalumae@yahoo.com  5280 635.   

Kristel Engman E-post: kengman@hotmail.com; 5289 527.  

Lydia Kalda E-post: lydia.kalda@hotmail.com; 53477 633. 

Lia Salumäe E-post: liasalumae@hot.ee; 53039 835.  

Lehte Ilves E-post: lehte@le.ee 

Karin Teder E-post: karin.teder@mail.ee 

Maria Strauss E-post: mariastrauss@gmx.de 

Tiia Laar E-post: tiia.laar@gmail.com 

Teno Ilves  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. 

mailto:haapsalu@eelk.ee
http://www.eelk.ee/haapsalu/
mailto:haapsalu@eelk.ee
http://eelk.ee/
http://www.eestikirik.ee/
http://www.haapsalulinnus.ee/
http://www.haapsalulinnus.ee/
mailto:karin.teder@mail.ee
mailto:mariastrauss@gmx.de

