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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

APRILL  2018 
 

Kristus on üles tõusnud! 

Tõesti ta on ülestõusnud! 
Selle vana ülestõusmistervitusega tervitan sind hea lugeja ja soovin õnnistatud aprilli kuud. Kristus 

ütleb: “Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja 

surmavalla võtmed!” (Ilm 1:18) 

Algkristlased teadsid, et Kristuse ülestõusmine surnuist on kristliku usu ja kuulutuse keskpunktiks. Seda 

ei meenutatud ainult kord aastas, vaid  igal pühapäeval, nädala esimesel päeval. Hommikumaa kirikus on 

see traditsioon tugevalt elanud läbi aastatuhandete. Õhtumaa kiriku jaoks on olnud olulisem Jeesuse 

sündimine ja jõulud. Need mõlemad - sündimine ja ülestõusmine on usutunnistuses selgelt sõnastatud. Me 

kuulutame nii jõuludel kui ülestõusmispühal seda, et elu elab, surm on võidetud. Üheksateistkümnenda 

sajandi algul oli keegi Hannoveri linna kodanik Saksamaal teinud oma testamendis korralduse, et tema 

hauale tuleb asetada suur marmorist tahvel mis on kettidega seotud hauakambri külge. Hauaplaadile 

käskis ta asetada vähemalt kaks tonni kaaluva kivirahnu, millesse tuli raiuda tekst: “See haud on ostetud 

igaveseks, seda ei tohi keegi avada.” Hauakivi all aga hakkas idanema paplipuu seeme ja see tegi endale 

teed valguse poole. Aastatega kogus ta jõudu, murdis katki raudahelad ja surus lõpuks kõrvale ka 

kivirahnu. Elu võidab surma nagunii. Üks suuremaid sõnameistreid, kirikuisa Johannes Kuldsuu maalib 

oma ülestõusmispüha jutluses sellest võimsa pildi. „Keegi ärgu kartku surma, sest Lunastaja surm on 

meid vabastanud. Surmavalda minnes hävitas Ta surmavalla. Ta hävitas selle, kes Tema liha oli maitsnud. 

Surmavald langes kui ta kohtas Sind. Ta purustati ja saadeti häbisse. Ta langes ja surmati. Ta võttis ihu 

aga kohtas Jumalat. Ta võttis maa põrmu aga kohtas taevast. Ta neelas mida nägi aga leidis hävingu, 

mida ei näinud. Oh surm, kus on sinu astel? Oh surmavald, kus on sinu võit?“ 

 

Kristuse võit surma üle on lõplik, kui me oleme Kristusega ristimises maha maetud, oleme koos temaga 

igavese elu osalised. Tervitan Sind minu isa õpetaja Eduard Salumäe tõlgitud lauluga! 
 

Nüüd üle maade, merede suur, kallis sõnum, sõua! 

Suust suhu, rahvalt rahvale maailma äärde jõua! 

Nüüd Kristus hauast tõusnud on, Ta päralt võit ja elukroon, 

Ta surmalt võimu võitis. (KLPR 111:4) 
 

KRISTUS ON ÜLES TÕUSNUD, TA ON TÕESTI ÜLES TÕUSNUD! 
 

Tiit Salumäe 
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PEAPIISKOPI KARJASEKIRI KRISTUSE 

ÜLESTÕUSMISE PÜHAL, 1. APRILLIL 2018. 
 

Jeesuse ülestõusmine hauakoopast pühapäeva varahommikul oli sama vaikne ja maailma silma alt 

varjatud sündmus kui tema sündimine sünnikoopas. Vahetuteks tunnistajateks vaid inglid ning 

kummaliste sündmuste juhuslikud kõrvalosalised: karjased sünniööl ja sõdurid 

ülestõusmishommikul. Ainult Jeesuse ristilöömine oli suur rahvasündmus, milles pealtvaatajad ise 

kaasa hõikudes aktiivselt osaleda võisid. Eks ole see kõnekas kujund sellest, millise õrnuse ja 

tundlikkusega tegutseb Jumal erinevalt sõjakast ja rapsivast inimesest. 
 

Paljud on oodanud Suurt Reedet, Jeesuse surmapäeva kui riigipüha. Jeesuse ülestõusmise sündmuse 

meenutamine ülestõusmispühal ei leia sugugi samaväärset tähelepanu. Küllap on see loomulik ka sel 

põhjusel, et erinevalt sagedatest surmasõnumitest, mis meedia kaudu on igapäevased, on 

ülestõusmise sündmus inimmõistuse vastane. Ühiskond, mis järjepidevalt ehitab oma tulevikku ainult 

teadmistepõhisele vundamendile, ei oska surnuist ülestõusmise küsimusele mõistuspäraselt läheneda.  

Sõnum armastusest, mis suudab murda füüsikaseaduste reeglipära, ei tundu mõõta, kaaluda ja välja 

arvutada harjunud inimestele tõsiselt võetavana, Kõige lihtsam on sellist sõnumit eirata või välja 

naerda. 
 

Vastuoluliste tunnetega seisid vastamisi ka Maarja Magdaleena ja Maarja, kes olid varahommikul 

Jeesuse hauda vaatama tulnud. Nad leiavad avatud hauasuu ees lebaval kivil istuva ingli, kelle jutt 

ülestõusnud Jeesusest tundub kõike muud kui mõistuspärane. Nõnda ei hakka nad selle üle 

juurdlema, vaid hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad 

kuulutama seda Jeesuse jüngritele (Mt 28:8). 
 

Kartuse ja suure rõõmuga võtame meiegi vastu tänahommikuse sõnumi Kristuse surnuist 

ülestõusmisest. Ehk pelgame ka meie, et meie mõistusega pole kõik korras, kui usume seda, mida 

füüsikareeglid ja teadus ei kinnita? Kardame võibolla ka teiste pilke ja kommentaare, sildistamist ja 

pilget? Samal ajal rõõmustame kogu südamest, sest usume täie veendumusega, et Jeesus Kristus on 

Issand ja Kuningas, kes ei valitse mitte ainult taeva, vaid ka maa üle. Ta on ka Issand, kelle tahe on 

reaalne, mida ristiinimestena järgime oma isiklikus elus. 
 

Kristuse ülestõusmine oli 2000 aasta eest ja on ka praegu sündmus, mis kontrastsena laseb 

vastanduda ajaliku ja ajatu, sureliku ja igavese. Jeesus on aga pääsetee kahe maailma vahel. Tema on 

uks ja tee, ülestõusmine ja elu! Kõik, kes otsustavalt julgevad uskuda ülestõusmissündmust kogu oma 

südamest, võivad olla kindlad, et ka nemad ise võivad Kristusele toetudes ületada ühel päeval aja ja 

igaviku kuristiku, millest esimesena astus üle ristilöödud ja surnuist ülestõusnud Jeesus, kes ise ütleb: 

Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla 

võtmed (Ilm 1:18). 

 

 

Urmas Viilma 

Peapiiskop 
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA APRILLIS. 
 

P, 1. aprill kl 11 Kristuse ülestõusmise püha jumalateenistus armulauaga. Teema: Jeesus on 

surnuist üles tõusnud. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Teno Ilves, organist Lia Salumäe. Laulab 

segakoor (Toomkirik). 

T, 3. aprill kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 6. aprill kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kell 13.30 teetund. Kl 18 segakoori proov (Jaanisaal) 

P, 8. aprill kl 9.30 Leeritund Jeesus Kristuse isik. Jumal ja inimene. Lunastus. Õpetus 

kolmainsusest. Algkristluse teke, õpetuse kujunemine ja kristluse levik. Viib läbi: Kristo Hüdsi. Kl 

11 Ülestõusmisaja 2. pühapäeva jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Ülestõusnu 

tunnistajad. Teenivad politseikaplan Tuuli Raamat, Kalle Jätsa ja organist Lia Salumäe.  

T, 10. aprill kl 18.30 toomkoori proov (Jaani kirikus). 

R, 13. aprill kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 18 segakoori proov (Jaanisaal).  

L, 14. aprill kl 16 – Piibel köögis (Jaanimaja). 

P, 15. aprill leeritund. Usutunnistused. Kümme käsku, patt ja piht. Sakramendid. Meie Isa palve. 

Viib läbi: Karin Teder. Kl 11 Ülestõusmisaja 3. pühapäeva jumalateenistus armulauaga.  Teema: 

Hea karjane. Teenivad piiskop Tiit Salumäe, Teno Ilves ja organist Lia Salumäe. Kl 11 lastekirik 

(Toomkirik).  

T, 17. aprill kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 20. aprill kl kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl  13.30 teetund (Jaanisaalis). Hooaja 

lõpetamine. Kl 19.00 kirikukontsert „Laulis isa, laulis poega“, Esinevad: Tallinna poistekoor, 

dirigent Lydia Rahula ja Tehnikaülikooli akadeemiline meeskoor, dirigent Peeter Perens. Vaba 

annetus (Toomkirik). 

P, 22. aprill kell 9.30 leeritund. Liturgilised värvid. Kirikuaasta ring ja kiriklikud pühad. 

Kiriku ruum, jumalateenistus ja armuvahendid. Kiriklikud talitused. Kirikumuusika. Kristlik kunst ja  

sümbolid. Viivad läbi: Lia Salumäe ja Aide Leit-Lepmets (Jaanimaja). Kl 11 Ülestõusmisaja 4. 

pühapäeva sõnajumalateenistus. Teema: Jumala rahva koduigatsus. Teenivad Kristo Hüdsi, Kalle 

Jätsa ja organist Lia Salumäe. (Toomkirik). Kl 15 Seinäjoele sõitjate koori proov (Jaanisaal).  

T, 24. aprill kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 27. aprill kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).  

P, 29. aprill kl 9.30 leeritund. Maailma suurreligioonid. Ristiusk maailmas ja Eestis. EELK. 

Oikumeeniline koostöö ja kirikute rahvusvaheline koostöö. Viib läbi: Kristo Hüdsi (Jaanimaja).  

Kl 11.00 Ülestõusmisaja 5. pühapäeva sõnajumalateenistus. Cantate. Teema: Taevariigi 

kodanikuna maailmas. Teenivad Kristo Hüdsi ja Teno Ilves (Toomkirik). Kl 18.00 jumalateenistus 

De la Cardie hooldekodus. 

27.04. – 29.04.2018  koguduse koorid Seinajoel 

 

INFO. 

Tule Jaani kiriku juurde talgutele 

Rõõm on teatada, et ka Haapsalu Jaani kiriku juures korraldame „Teeme ära“ talgupäeval ühised 

talgud, laupäeval, 5. mail 2018, kell 9-12. 

Koristame kiriku pööningu ja torni, koristame ka kiriku ümbrust.  

Kaasa võtta: Kindad ja hea tuju. 

Talgujuht, kontaktid: Kalle Jätsa, kallejatsa@gmail.com, 5062508.  

Teeme ära talgukood: 180313003 

Registreeru talgutele » 

 

http://talgud.teemeara.ee/events/kooli-4
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EELK Haapsalu Perekeskuses alustab 18. aprillil tegevust leinagrupp. 

Grupiga kutsutakse liituma täiskasvanud inimesi, kes on kaotanud lähedase inimese. Kokkusaamised 

toimuvad viiel järjestikusel kolmapäeval algusega kell 18 jaanimajas aadressil Kooli 4, Haapsalu. 

Lähedase inimese surmaga kaasneva leina mõju on mitmekihiline. Kaotus toob kaasa muudatused 

igapäevaelus, puudutab leinaja identiteeti ja tema võimet tajuda ümbritsevat maailma. Lein on alati 

isiklik ning nõuab enesega tegelemist. Paraku põgenetakse valu eest sageli argiaskeldustesse, 

teadmata, et allasurutuna on leina mõju meie toimetulekule ja tervisele hoopis pikaajalisem. 

Leinagrupi eesmärgiks on toetada inimest leina läbitöötamisel ning aidata leida uusi lähtekohti 

ja võimalusi tuleviku jaoks. Hea kui lähedase kaotusest on möödas pool aastat. Gruppi juhendab 

diakoonia koordinaator ja teoloog Leena Helena Tölpt ning terapeut Mirjam Tinno. Vajalik on 

eelregistreerimine,  korramaks on 5 eurot. Võimalik on ka individuaalne tugi. 

Soovijad saavad infot www.perekeskus.eu   

Registreerimine telefonil 56 243 639 või mailil haapsalu@perekeskus.eu 

***** 

EESTI MEESTELAULU SELTS KUTSUB KONTSERDILE!  

20. aprillil kell 19 kirikukontsert Haapsalu toomkirikus. 
 

Esinevad Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor ja Tallinna Poistekoor. 

Teretulemast kuulama! 

 

 
 

EESTI LOOD RISTIVANEMATEST JA RISTILASTEST 
 

Hea ristivanem, ristilaps, lapsevanem! 

Kutsume Sind kirjutama lugu oma kogemustest, rõõmudest ja muredest ristivanemana, ristilapsena 

ning ka lapsevanemana. Töid ootame 31. maiks 2018 elektrooniliselt e-posti aadressil: 

ristivanemad@gmail.com. 

Iga lugu on oluline. See tunnistab armastusest, hoolivusest, Jumala ligiolust ja seob inimesi. Lood 

kõnetavad. Lood inspireerivad. Lood aitavad teostada oma kutsumust ristivanemana. 
 

Lugude kogumine ristivanematest ja ristilastest on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale. 
 

Osalemise tingimused 

 Osaleda võivad kõik lapsed ja täiskasvanud kodu- ja välismaal. 

 Loo pealkirja valib osaleja ise. Näidisteemad: 

 Minu ristilaps/ristilapsed. Mina ristilapsena 

 Minu lapse ristivanemad 

 Kauneim mälestus minu ristivanemast 

 Loo pikkus on vaba. Töös peavad olema eristatavad autori enda ja teiste autorite mõtted. Lugu 

on kirjutatud korrektses eesti keeles. Töö võiks soovitatavalt olla kirjutatud arvutikirjas ning 

esitatud elektrooniliselt. Loole võib olla lisatud fotod. 

 Loo võib esitada ka videona. 

http://www.perekeskus.eu/
mailto:haapsalu@perekeskus.eu
mailto:ristivanemad@gmail.com
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 Loo kirjutajalt ootame järgmisi andmeid: autori kontaktandmeid (nimi, vanus, telefon ja e-

post); lühikest enesetutvustust; autori nõusolekut avaldada lugu ajakirjanduses, veebilehel või 

mõnes muus vormis. 

 

Lugusid koos nõutavate lisadega saab esitada elektrooniliselt kuni 31. maini 2018 aadressil: 

ristivanemad@gmail.com. 

Saabunud lood loeb läbi töörühma poolt moodustatud kirikutevaheline žürii, jättes endale õiguse töid 

avaldada või mitte avaldada. Žürii annab otsuse autoritele isiklikult teada. 

Esile tõstetakse kümme tööd. Töid hinnatakse eraldi laste ja täiskasvanute kategoorias. Kõikide 

osalejate vahel loositakse välja auhinnad. Lugude kogumisest tehakse kokkuvõte heinamaarjapäeval, 

2. juulil 2018. 

Žürii: Egle Viilma (EELK), Leena Helena Tölp (EAÕK), Riin Pärnamets (EMK), Ene Mellow 

(RKK), Sirje Semm (ajalehe Eesti Kirik peatoimetaja), Kätlin Liimets (töörühma koordinaator). 
 

Kõikide osalejate vahel loositakse välja auhinnad: 

Osalemine Eesti Kirikute Nõukogu oikumeenilisel palverännakul Kihnus 7.-9. septembril. 

Ajalehe Eesti Kirik aastatellimus. 

Valik raamatuid, laulikuid, plaate, küünlaid ja pühapilte apostlik-õigeusu ja roomakatoliku kirikult, 

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduselt, EELK misjonikeskuselt, EELK Perekeskuselt. 

Korraldaja: Ristivanemluse väärtustamise töörühm on ellu kutsutud Interreg projekti Sempre 

(http://estodiac.eu/sempre/) raames. Vaata ka http://www.eestikirik.ee/fookuses-ristivanemad). 

Töörühmast võtavad osa õigeusklikud, katoliiklased, metodistid ja luterlased.  

Töörühma patrooniks on proua Egle Viilma. 

Kontakt: Kätlin Liimets (EELK), tel: 56639139, e-post: katlin.liimets@mail.ee 

või Ingmar Kurg (RKK), tel: 5541232, e-post: ingmar.kurg@gmail.com 

 

                                                         

 

OSALE KOGUDUSE ELUS! 

Haapsalu luterlik kogudus jagab infot oma tegevuse kohta kuukirjas Johannese Sõnumid ja koguduse 

kodulehel (http://haapsalu.eelk.ee/). Kuukirja saadame soovijatele e-postiga. Kui koguduse kuukiri ei 

jõua Sinu e-posti aadressile või tead sõpru, kellele oleks rõõm meie kuukirja saada, siis anna palun 

teada koguduse kantseleisse. Kirikuteated ilmuvad kord nädalas ajalehes „Lääne Elu“. Teavet on 

edastanud ajaleht „Eesti Kirik“ ja Pereraadio. Kord aastas ilmub praostkonna aastakiri „Scripta 

Annalia.“  

Koguduse elu kohta jagame infot ka Facebookis 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! 

 

KOGUDUSE NÕUKOGU KOOSOLEK. 

Koguduse nõukogu pidas 18. märtsil 2018 korralise koosoleku, Haapsalu Jaani kirikus. Koosolek 

algas jumalateenistusega. Liturg oli koguduse õpetaja piiskop Tiit Salumäe, kaasa teenisid Kristo 

Hüdsi ja Teno Ilves. Orelil Lia Salumäe. Lauluga teenisid kaasa lastekiriku lapsed. 

Nõukogu koosolek oli korra kohaselt kokku kutsutud ning otsustusvõimeline, kohal oli 17 nõukogu 

liiget ja 2 auliiget. 
 

Koosoleku alguses mälestati nõukogu auliiget Heino Noort ja Tiit Salumäe andis pikema ülevaate 

Heino Noore elust.  
 

http://estodiac.eu/sempre/
http://www.eestikirik.ee/fookuses-ristivanemad
mailto:katlin.liimets@mail.ee
mailto:ingmar.kurg@gmail.com
http://haapsalu.eelk.ee/
https://www.facebook.com/Haapsalukirik/
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Nõukogu tutvus koguduse tegevuse 2017. aasta sõnalise aruandega. Koguduse juhatuse koosolekud 

on toimunud reeglipäraselt. Kõik koosolekud on protokollitud ja protokollid edastatud EELK 

Konsistooriumile. Ülevaade koguduse tegevusest on trükitud Lääne praostkonna aastakirjas Scripta 

Annalia 2017. 
 

Madis Kütt tutvustas majandusaruannet. 2017 aasta eelarve kinnitati mahus tulud: 49800,00 € ja 

kulud: 53081,36 €. Aasta lõpuks olid tegelikud tulud 49721,15 €  ja kulud 51991,07 €. 

Tänu annetustele ja toetustele oli võimalik jätkata koguduse kantseleimaja ehitust. Koguduse 

kohustused kirikukeskuse ees on tähtaegselt täidetud. Revident andis aruandele ja raamatupidamisele 

positiivse hinnangu. Aruanne kinnitati. 
 

Koguduse juhatus on esitanud nõukogule eelarve eelnõu summas tulud 48400,00 € ja kulud 50909,40 

€. Jaanuarist märtsini on tulude laekumine igal aastal väiksem kui ülejäänud kalendrikuudel. 

Võimalikust kinnisvara müügist saadud tulu ei ole eelarvesse planeeritud, kuid 2016 aastast on tehtud 

otsus Koopa talu müügiks on endiselt töös. EELK Konsistoorium on andnud loa müüa kinnistu. 

Liikmeannetus on soovitav tasuda püsikorraldusega. 

Eelnevatest aastatest erinev on see, et Varahaldus OÜ-le ei ole eelarvestatud toetussummat, kuna 

ettevõte on majanduslikult hästi hakkama saanud ning ei vaja täiendavat toetust. Eelarve kinnitati. 
 

Tiit Salumäe andis ka ülevaate kinnisvara osas. Kantseleimaja korrastamine jätkus, vahetatud on I 

korruse aknad ja laudis, lõpetamata on II korruse akende vahetamine ja välisviimistlus. Töid on 

toetanud GAW, Haapsalu linnavalitus ja kinnisvara müügist saadud vahendid. Teise etapina on 

plaanis korrastada II korrusel koguduse noortetuba ning ehitada I korrusele koguduse saal. Kui saab 

müüa Koopa talu, on võimalik sealt saadavate vahenditega jätkata töid kantseleimaja korrastamiseks. 

Kristi Ainjärv tutvustas sõpruskoguduse päevade plaane, 24.-26.08.2018. 

 

    
 

Lydia Kalda 

LOOJA KIITUS. 
 

Ma vaatan üles, 

kus taevasina. 

Ma vaatan üles, 

mind vaatad Sina. 
 

Ma olen väike 

siin ilmas laias. 

Tean, minu käike 

Sa kindlalt hoiad. 
 

 

Tiia Laar 
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MÄRTSIKUU PILTE. 

 

Uppsala toomkirikus õnnistati 4. märtsil ametisse Göteborgi piiskop Susanne Rappmanni. 
 

    
 

Kontsert-tänujumalateenistus ajaloolise lipu koopia õnnistamine Haapsalus 7. märtsil 
 

    
 

Ajaloolise lipu koopia üleandmine toimus Peterburi Jaani kirikus 11. märtsil. 
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Lääne praostkonna sinod 22. märtsil Ridalas ja külaskäik Ridala Põhikooli. 

 

    
 

Massiküüditamise mälestuspäeva palvus Jaani kirikus 25. märtsil. 

 

MÄRTSIKUU PIIBEL KÖÖGIS. 

 

Sel korral toimus Piibel köögis Raeli, Kaspari, Mona, Tormi ja Tuule Ojasoo toredas kodus. Raeli ja 

Kaspari pere elas kolm aastat Sloveenias ja sel korral valmistas Rael meile maitsvaid Sloveenia toite 

ning tutvustas pisut seda huvitavat maad. 

Piiblitunni teemaks oli Ruti raamat ja piiblitunni viis läbi Karin Teder. Kuigi Ruti raamat on piiblis 

üks lühemaid, saime palju uut teada. Jumal õpetab meid oma sõna kaudu, kui tahame seda kuulata.  

 Isegi siis, kui meie arvame, et Jumal on meid maha jätnud, meie elu raskeks teinud, on tegelikult 

tema varjav käsi meie üle. Ruti ämm Noomi arvas, et Jumal on teda karistanud, võtnud mehe ja kaks 

poega ja on tema täiesti unustanud. Ometi pööras Jumal kõik heaks. 

Mina õppisin sellest, et mitte iial ei vea Jumal meid alt. Kõik ei sünni siin nagu meie tahame ja 

ootame, kuid me ei ole üksi oma kannatustega. Jumal näeb ja aitab. 

Toiduks valmistasime seekord sinimerekarpe ja Sloveenia pühadesaia Potica. 
 

Sinimerekarpide retsept. (8 inimesele) 
 

1,5 kilo sinimerekarpe (nii värskeid kui võimalik) 

värsket tüümiani 

300 ml valget veini 

500 ml vahukoort 



9 

 

1 -2 tšillikauna 

60 g võid 

4 küüslauguküünt 

6 šalottsibulat 

Pese karbid külmas vees ja eemalda lahtised või katkised karbid, need on juba surnud. 

Pane suuremas potis keema vein koos tüümianiga ning lisa karbid. 

Prae samal ajal suurel pannil hakitud sibulad ja küüslauk. Lisa vahukoor ja hakitud tšilli. Lisa pannile 

karbid ja veinisegu, sega kõik omavahel korralikult kokku ja kuumuta mõned minutid.  

Ja ongi valmis. 

Kui meeldib, võid peale raputada veel tšillit või maitserohelist. 

Serveeri koos värske ciabattaga. 

Juba kuumutatud karpidest võib süüa ainult lahtiseid, kinnised viska ära. 
 

Ja Sloveenia pühadesai Potica Eesti moodi. 
 

Valmista pärmitaigen, nii nagu harjunud ja välja tuleb. 

Rulli taigen ristkülikuks. Täidiseks määri esimeseks kihiks toasoe või ja siis mesi. Edasi laota peale 

hakitud pähklid, rosinad ja kaneel. Rulli kokku ja keera spiraalseks ringiks ("teoks"). 

Küpseta nii nagu kodust kringlit. Pärast lõika viilud ja naudi. 

 

    
 

Sirje Jätsa 

 

 

SAAME TUTTAVAKS! 

KOGUDUSE NOOR MARLENE SCHWINDT. 
 

Marlene Schwindt on Haapsalu põhikooli 15aastane õpilane, lõpetab kevadel 9. klassi. On kogu 

senise kooliaja õppinud ainult viitele. Tema lemmiktegevus on joonistamine. Tantsib T-

Stuudios, aga teeb ka rahvatantsu. On Haapsalu koguduse liige.  

Marlene oli tänavu Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku konkursi viie võitja seas. Ta sai 

auhinnaks Ilon Wiklandi litograafia ja 200 eurose preemia. Konkursil said osaleda 14–18aastased 

noored. Esitada tuli üks töö vabalt valitud teemal ja kaks illustratsiooni F. R. Kreutzwaldi 

muinasjutule „Kullaketrajad“. Konkursi iga-aastane preemiafond on 1000 eurot, lisaks Ilon Wiklandi 

litograafia. Töid hindas žürii koostöös Ilon Wiklandiga. Konkursil osales tänavu 33 noort üle Eesti.  

„Marlene Schwindt on väga heade professionaalsete oskustega joonistaja,” märkis žürii. „Tema 

töödes on tunda illustraatori käekirja ning oskust märgata muinasjuttu. Koloriit ja kompositsioon on 

hästi paigas. Pildid moodustavad hea ühtlase terviku.” 
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Teeb nii hästi kui suudab 
Nii Marlene isa Martin kui ka ema Angeliina ütlesid, et Marlene on järjekindel. Kui ta midagi tegema 

hakkab, viib ta selle lõpuni, kulugu selleks tunde või päevi.  

„Ei jäta enne, kui tulemus käes,” ütles Haapsalu linnavalitsuses finantsjuhina töötav Martin 

Schwindt. Ema Angeliina toonitas tütre püsivust: „Kui midagi ette võtab, teeb nii kaua, kui on „viie 

plussi” peale tehtud. Tehtud nii hästi, kui oskab ja suudab.” 

Marlene sõnul nokitsemine talle meeldib. „Püüan teha hästi ja korralikult. Naudin protsessi ja 

soovitud tulemus tekitab hea tunde.”  

Wiklandi konkursi võit oli tore, tunnistas Marlene, uhke tunne oli, et Ilon Wikland vaatas ja hindas 

tema töid. Ta tõstis Marlene´i puhul esile joonistusoskust, kompsitsiooni, värvikasutust. Marlene 

leidis, et häid töid oli tänavu palju, et oli temast paremaidki töid ja et tal oli uhke tunne nendega koos 

esineda.  
 

Kes palju teeb, see palju jõuab 
Esimesest klassist siiani on Marlene´i tunnistusel olnud ainult viied, mis aga ei tähenda, et ta pole 

„kahte” saanud. „Saksa keele kodutöö eest, sel aastal,” tunnistas Marlene. „Unustasin töö tegemata.” 

Marlene on saanud kõrgeid kohti aineolümpiaadidel matemaatikas ja eesti keeles. Lemmikainet tal ei 

ole.  

Tema hobid on veel rahvatants ja T-Stuudio.  T-Stuudioga esines ta ka Haapsalu linnapea Eesti 

Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtu kontserdil.  

Üks lemmiktegevusi on ka lugemine. Marlene ütleb, et lemmikraamatuid on tal palju, aga kui peab 

ühe valima, siis olgu - Harry Potter.  

Marlene lõpetas mullu kunstikooli, aga joonistamist pole ta jätnud. Konkurssidel on Marlene varemgi 

esinenud. Ta on saanud eripreemia jäätisepaberi kujundamise võistlusel. Haapsalu põhikooli 

koolivormi konkursil 2016. aastal tunnistati parimaks just Marlene´i töö. Tema kujundatud koolivorm 

on praegugi kasutusel. Tumesinine kampsun või pihikseelik, kaunistuseks helesinine ruudumuster, 

mis meenutab Haapsalu linna lippu.  

„Mulle meeldib ka, kuidas koolivorm välja tuli,” on Marlene rahul.  

Kõigele lisaks mängib ta vahel ukuleelet ja õpib klaverit, kuigi muusikakoolis ta ei käi. 
 

Koguduse noor. 
Marlene on Haapsalu luterlikus koguduses ristitud. Väikesest peale on ta käinud pühapäevakoolis, 

nüüd on ta koguduse noorterühma liige. Eriti meeldib talle käia koos teiste kristlastega 

noortelaagrites. Viimati oli laager Põltsamaal. Marlene´i sõnul on Haapsalus vähe noori, nende 

rühmas vaid kuus, aga üle Eesti tuleb laagritesse kokku palju kristlikke noori ja laagrid on alati 

huvitavad olnud. „Kirjakoha lugemine tuleb tal kirikus hästi välja,” kiitis ema Angeliina. 
 

Kuhu edasi? 
Kevadel tuleb otsustada, kas jätkata õpinguid Läänemaa ühisgümnaasiumis või konkureerida mõnda 
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kooli väljaspool Haapsalut. 

„Leiame, et kes õppida tahab, õpib igal pool,” ütles ema, aga ta ei välista ka koolikatseid pealinnas. 

Saab vähemalt ettekujutuse omaenda tasemest. Marlene ise tunnistas, et teda natuke hirmutab 

iseseisev elu suures linnas.    

Märtsi alguses oli Marlene ühe nädala vahetusõpilasena Rocca al Mare erakoolis. Ta tahtis näha, kas 

ja mis on parem koolis, milles käimise eest tuleb maksta. Ta arvab, et Rocca al Mare koolis on parem. 

Haapsalus ei ole õpilastel nii palju õpitahet, sest vähe on õpetajaid, kes teevad oma aine nii 

huvitavaks, et tahad õppida. 

Kuigi isa Martin arvab, et enne tuleks selgeks saada amet, mis leiva lauale toob ja pärast seda võib ka 

kunsti teha, näeb Marlene, et tema tulevik on seotud kunstiga. Teda huvitab graafiline disain, 

plakatite kujundamine ja muu säärane. Marlene käis karjääriõpetuse tunni raames ühes Tallinna 

disainibüroos töövarjuks ja sai sealt kinnitust oma kutsumusele.   

 

 
 

Andekad lapsed 
Angeliina ja Martin Schwindti peres on kaks last, poeg Mark Marcel on Marlene´ist kolm aastat 

noorem. Temalgi on koolis ainult viied, aga kunsti asemel tegeleb poiss spordiga, teeb kuus korda 

nädalas ujumistrenni ja on noorkotkas. 

Marlene´i mõlemad vanemad on finantsistid. „Võib-olla Marlene näeb, kui kuiv töö on 

raamatupidamine ja seepärast tegelebki kunstiga,” pakkus Martin naljatamisi tütre kunstikalduvuse 

põhjuse. „Marlene on inimene, kes teeb iseendaga tööd, ta pole kuldpea, kes haarab kõike lennult, ta 

teeb oma koolitükid ära ja issi aitab vahel natuke matemaatikas. „Marlene on rahulik nagu isagi. 

Kaine mõtlemisega.” Angeliina tunnistas, et eks igale emale ole tema laps armas, aga: „Ma olen 

tänulik oma laste eest. Iga päev mõtlen sellele.” 
 

Lehte Ilves  

 

NATUKE NALJA. 

Ühes külas on kirikutorn pikselöögist põlenud ning preester kogub 

külaelanikelt annetusi torni taastamiseks. 

"Ei, preestrihärra," ütleb üks talunik, "sellisele isandale, kes omaenda 

maja põlema pistab, ei anna ma midagi!" 
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SÜNNIPÄEVAD APRILLIS. 
 

1. aprill Lii Habak 45 

2. aprill Margus Jõgilaine 

 Siim Siht 

 Ekke Oskar Engman 5 

 Tuuli Lauringson 

 3. aprill Markus Rafael Kalda 

 Lukas Lamp 

 Geterin Avila 

5. aprill Silvi Tarang 70 

 Mia Peetris 

 Andra Paadik  10 

6. aprill Indrek Jets 

 Rebecca Martin 20 

7. aprill Hembo Soon 70 

8. aprill Liisa Maria Kaareste 5 

9. aprill Andero Kanarik 10 

10. aprill Jaan Põrk 80 

11. aprill Sander Gontmacher 

 Lisanna Gontmacher 

12. aprill Urmas Kolga 50 

 Ott Raatpalu 

 Rahel Aurelia Strauss 15 

14. aprill Ilmar Aasna 

 Drevon Küttim 

 Jarmo Jammer 

 Janno Jammer 

15. aprill Elo Eesmäe 

 Kaire Klaos 

 Linda Liivamäe 

16. aprill Niina Prümmel 89 

 Raul Tammet 69 

18. aprill Merle Ojasild 

19. aprill Mark Marcel Schwindt 

20. aprill Endel Kõrm 88 

 Emely Koplimaa 

23. aprill Eve Aedmäe 81 

 Lauri Luik 35 

 Hans Sägi 

 Selma-Edna Kõiv 88 

 Lauri Fredrik Kariis 

25. aprill Lehte Palts 

 Aron Tomingas 

26. aprill Aleksander Jõkk 

27. aprill Marlene Schwindt 

 Marika Järve 

 Jüri Põldver 

 Rebecca Riin Laasi 

28. aprill Lea Marty 

30. aprill Ivar Boman 87 

 Velta Mägi 73 

30. aprill Heiki Tomingas 

 Ahto Borman 
  

Palju  õnne  sünnipäevaks  ja  õnnistust  uueks  eluaastaks! 
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JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks. Hb 10:25 

Kas meie igavene elu sõltub kirikus käimisest? Selle peale võib vastata: Nii ja naa. Võib uskuda, et 

Jumala kohtus ei mõisteta kedagi õigeks või süüdi sõltuvalt sellest, kas ta käis või ei käinud kirikus. 

Ent kirikus käimine või mittekäimine näitab meie suhtumist Jumalasse ja kaasusklikesse, ja see on 

juba nii oluline küsimus, millest otseselt sõltub meie õndsus.  

See on loomulik ja iseenesestmõistetav, et ristiinimene käib pühapäeviti oma koguduse 

jumalateenistusel. Kuidas ma jätan minemata, kuidas ma saan puududa, kui pühitsetakse minu 

lunastust? Jumalateenistusele ei saa olla ühtegi konkureerivat üritust, ühtegi konkureerivat tegemist! 

Ainult suutmatus voodist haiguse tõttu üles tõusta võib olla vabanduseks. Kuidas ma jätan minemata 

armulauale, mis on kõigist mõeldavaist kõige intiimsem kohtumine Jeesuse Kristusega? Kuidas ma 

jätan sel pühapäeval oma osaduse Kristusega uuendamata? 

Paraku võib mitte nii väga harva kohata mõtteviisi: Mis ma sinna kirikusse lähen, ma võin ka kodus 

palvetada ja Piiblit lugeda. Samas näitab elukogemus, et üksi kodus olles jäetakse peatselt nii palve 

kui Jumala sõna unarusse. Pealegi oleme koju jäädes ära lõigatud kõige tähtsamast: osadusest 

Jumalaga ja kogudusekaaslastega.  

Jumal on ju igal pool, võidakse vastu väita. Siin tulebki küsida: Aga kas meie ise oleme valmis 

osaduseks Jumalaga, kas me armastame Jumalat, nii et meie osadus võiks teostuda? Arrmastus 

igatseb alati osaduse järgi. Kui me hoolimatult hülgame koguduse kooskäimised, näitab see, et me ei 

armasta oma kogudusekaaslasi. Ja Püha Johannes ütleb, et see, kes ei armasta oma venda, keda ta 

näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei näe. Just sellepärast on Jeesus Kristus andnud tõotuse: 

Kus kaks või kolm on koos minu nimel, seal olen mina nende keskel. Seal, kus ollakse koos, seal, kus 

on armastus, kus on osadus, seal võime kogeda ka Jumalat. Üksi kodus, kui me tahtlikult loobume 

osadusest, jääb Jumal meile kaugeks. „Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist!“ ütleb 

Jeesus Kristus meile apostli sule läbi. Muidu võime igaveseks kaotada osaduse Temaga. 

 

Armastuse Jumal, hea Isa! 

Palume Sind: anna meile armastust ja igatsust 

Sinu järele ja oma usuõdede ja -vendade järele, 

et me sooviksime koos olla Sinuga ja üksteisega. 

Palume, et iga meie jumalateenistus võiks toimuda 

omavahelises osaduses ja Sinu ligiolus. 

Kingi meile oma armastust, armastuse Isa! 

Sinule olgu au, kiitus, ülistus ja tänu 

igavesest ajast igavesti! 

Karin Teder 

 

 

Aide Leit-Lepmets. 
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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). 

 

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 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 piiskopilinnus 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.  

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

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

Lehte Ilves E-post: lehte.ilves@gmail.com 

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 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. 

 

 

      
 

Paasaküünla süütamine, paasaöö missa ja ristimine Haapsalu Toomkirikus 31. märtsil. 
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