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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

AUGUST 2014 
 

Juhtkiri 
 

Meie oleme Haapsalus harjunud, et augusti alguses on Augustibluus ja seejärel tulevad Valge daami 

päevad ning tähistame taasiseseisvuspäeva. Sellel korral teeb kogudus tavapärase reisi alles septembris.  
 

Eelmise kuu lõpus oli pühapäeva teema armastuskäsk. Soome ja Eesti jumalateenistuste käsiraamatus 

öeldakse selle päeva kohta nõnda, et Kristus tuli täitma Jumala tahet ja käske, mitte neid tühistama. 

Seepärast peavad ka kristalsed järgima armastuskäsku paremini kui kirjatundjad ja variserid. Seda 

taotledes on kristlane valmis loobuma ligimese heaks isegi oma õigustest ja osutama armastust ka oma 

vaenlastele. See on hästi öeldud.  
 

Augustis täitub 20 aastat minu misjonitöö algusest. Alustasin koos Seija Järvenpääga ühel ajal Lääne 

praostkonnas tööd. Seija oli noortetöö koordinaator ja mina alustasin kogudusetöö alal. See algusaeg oli 

väga õpetlik periood. 
 

Mõni päev tagasi kuulsime kurba uudist, et meie endine misjonitöötaja on mõrvatud Afganistanis. Seija 

järgis pühapäeva sõnumit ja oli valmis loobuma Afganistani inimeste heaks oma turvalisest elust ning 

jagas neile armastust. Andku Püha Jumal, meie märtrisurma läinud Seijale igavene rahu. 
 

Sellel kuul saame tänada Taevaisa selle eest, et Tema on kinkinud Eestile taas iseseisvuse. Rahvas saab 

elada vabaduses. Inimene saab ise otsustada, kuidas siin maailmas elada, aga koos Kristusega on elu 

palju kergem.  
 

See on tavaliselt kooliõpilaste viimane puhkusekuu ja nad hakkavad mõtlema uue kooliaasta peale. 

Koguduses mõtleme, mis ootab ees sügisel ning tuleval talveajal. Sügisel tuleb uue peapiiskopi valimine 

ja meie Lääne praost on üks kanditaatidest. See on suur eestpalve teema ka Haapsalu kogudusele. 
 

See kuu on üldiselt viimane suvekuu ja siis algab uus aeg – sügis. Sellel kuul on veel linnas tulemas 

suve-üritusi ,ja ka Haapsalu linna 735. juubel kuhu meie kõik oleme oodatud. 
 

Kes veel puhkusel on – nautigu ilusat suve - siis jaksab jälle pika sügise ning talveaja rõõmsalt tööd 

teha. Iga inimene vajab puhkust ja rahu – ka vaikust, mida võib kasutada palves Kristusega  

 

Kari Tynkkynen 

õpetaja 
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA AUGUSTIS 

 

R, 1. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).  

L, 2. august kl 10 palvus (toomkirik). Osaleb preester Robert Avery uuest sõpruskogudusest. 

P, 3. august kl 11 jumalateenistus armulauaga. Teema: Kirgastatud Kristus. Jutlustab preester Robert 

Avery  (King Charles the Martyr Anglican Church in Tunbridge Wells, Suurbrittannia. Liturgia õp. Tiit 

Salumäe (toomkirik).  Laulab koguduse lasteansambel Sirje Kaasiku juhatusel. 

E, 4. august kl 12 „Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus.“ Kohtumine ja 

vestlus. (Jaanisaal); kl 18 Õhtumissa. Külas on Porvo piiskopkonna delegatsioon ja piiskop Vikström 

(toomkirik).  

R, 8. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik), kl 20 kontsertmõtisklus „Rõõmuallikas.“ Erinevatel 

kitarridel Robert Jürjendal. Kõneleb praost Jaan Tammsalu (Jaani kirik), kl 23.30 kesköine 

kirikukontsert "Unemetsades" Esinevad: tütarlastekoor Canzone, dirigendid: Ulrika Grauberg, Karin 

Lükk-Raudsepp; Eesti Tütarlastekoor. Dirigendid: Ulrika Grauberg ja Vilve Maide. Kaastegevad: 

Maarja Sukles (vokaal); Marta-Marleen Tamm (klarnet); Eneken Viitmaa (klaver). Pilet 2.-, perepilet 

(kuni 4 in) 5.-. (toomkirik). 

L, 9. august kl 10 Jaani kirikus palvus. Rännak läbi Haapsalu pühakodade – Haapsalu 735. 

Peatused: Jaani kirik (Kooli 6) kell 10; kell 10.40 Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Haapsalu Maria-

Magdaleena kirik (Linda 2); kell 11.20 Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide palvela (Metsa 24); 

kell 12 Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Haapsalu Neeva Aleksandri kiriku (Vanal surnuaial); 

kell 12.40 Haapsalu Vabakoguduse palvemaja (Raudtee 12); kell 13.40 Haapsalu Metodisti kirik (Endla 

6); kell 14.40 Seitsmenda Päeva Adventistide palvemaja (Endla 4) ja kell 15.20 Haapsalu toomkirik 

(Piiskopilinnuses). Kõikides pühakodades kohtume vaimulikega ja kuuleme ülevaadet ajaloost kui 

kaasajast. Kl 15.30 muusikapooltund toomkirikus. Laulavad Sirje Kaasiku laululapsed. Kl 23.50 

kesköine kirikukontsert „Neitsi Maarja kiidulaulud“ (toomkirik). Ansambel Hortus Musicus. 

Kunstiline juht Andres Mustonen. Tavapilet 5€, perepilet (kuni 4 inimest) 10€ 

P, 10. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Tõde ja eksitus. Teenivad 

õpetajad Tiit Salumäe ja Kristel Engman. Trompetil Gregor Vaikmets. Kirikukohv. Tähistame õpetaja 

Kristel Engmani 10. ordinatsiooni aastapäeva. 

R, 15. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 17. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Ustavus Jumala andide 

kasutamisel. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja diakon Küllike Valk. Kl 18 jumalateenistus De la 

Gardie hooldekodus.  

R, 22. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 24. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Soosinguajad. Teenivad õpetaja 

Tiit Salumäe ja Teno Ilves. Kl 17 Kirikukontsert (toomkirik). Segakooride Liidu suvekooli koorid ja 

üle-eestiline noorte sümfooniaorkester. Antonio Vivaldi „Gloria,“ Arvo Pärt „Te Deum.“ 

Dirigendid: Lilyan Kaiv ja Risto Joost. Solistid: Sigrid Mutso, Maria Leppoja ja Aule Urb. Pilet 8/5 €. 

(toomkirik).  

R, 29. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 31. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Enese läbikatsumine. Teenivad 

õpetaja Kristel Engman ja diakon Küllike Valk. 

 

PALJU ÕNNE! 
EELK Konsistoorium autasustas 31. juulil 2014 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku koostöömedaliga 

õpetaja Kari Tynkkyneni silmapaistva panuse eest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku heaks. 

Kari Antero Tynkkynen on sündinud 9. veebruaril 1966 Sääminkis, Soomes. Teenib praegu Ridala 

Püha Maarja Magdaleena, Martna Püha Martini ja Haapsalu Püha Johannese koguduses. Ordineeritud 

diakoniks 06.08.1994 ja Aafrika Evangeelses Luterlikus Kirikus pastoriks 22. novembril 2003. 

Teeninud ka Lihula ja Mihkli koguduses. Autasud: EELK tunnustusmärk 2010. 



3 

 

AFGANISTANIS TAPETI HAAPSALUS TÖÖTANUD  

SOOME MISJONÄR. 

 

 
 

Seija Järvenpää oli suurte kogemustega misjonär, kes on abiks olnud ka läänlastele. Foto: Harri Toivola 

/ Pohjalainen 

 

Eile (24. juulil) tapeti Afganistani lääneosas kaks Soome naist, kes töötasid seal rahvusvahelise 

abiorganisatsiooni koosseisus. 

Üks hukkunuist oli Seija Järvenpää, teatas ajaleht Pohjalainen. Läänlased teavad Järvenpääd paarikümne 

aasta tagusest ajast, mil ta oli Eesti luterikiriku juures misjonitöö tegija. 

Tapetud soomlannad töötasid Heratis Shar-e-Now piirkonnas rahvusvahelises humanitaarabi-

organisatsioonis, teatas Soome luterikiriku rahvusvahelise abi organisatsioon Kansanlähetys oma 

veebilehel. 

Mõlemad naised olid Afganistanis töötanud juba pikka aega, nad rääkisid vabalt kohalikku dari keelt 

ning tundsid hästi kohalikku kultuuri ja austasid seda. 

Naised olid Afganistanis psühhiaatrilise abi andjad. 

Reutersi teatel lähenesid kaks mootorrattal sõitnud relvastatud meest taksole, milles sõitsid 

humanitaarabitöötajad, ning avasid tule. 

Tulistajad põgenesid, kuid üks inimene on Afganistani siseministeeriumi esindaja sõnul kinni peetud. 

Politsei jätkab tulistajate otsinguid. 

Seija Järvenpää oli täisajaga Soome misjonär Eesti luterikiriku juures aastatel 1994–1995 ja 1998. 

„Meie ta siia kutsusime,“ ütles EELK Lääne praost Tiit Salumäe. Järvenpää esimene suurem 

ettevõtmine Läänemaal oli Missio '94 ettevalmistamine. Hiljem juhendas ta praostkonna noortetööd. 

„Hästi avatud loomuga, suurte misjonitöö kogemustega inimene oli,“ lausus Salumäe. 

Hea peretuttavana teadis Tiit Salumäe lisada, et Seija Järvenpääl oli tõsine mure Afganistani pärast ning 

siiras soov neid aidata. „Sellepärast ta sinna poolteist aastat tagasi läkski," lausus Salumäe. 

Varasematel aastatel oli ta missioonidel Kesk-Aasias ja Eestis, hiljem tegeles ta kodumaal Seinäjoel 

pagulaste abistamisega. Afganistani läks ta taas poolteist aastat tagasi. 

2010. aastal tapeti Kagu-Afganistanis Nuristanis kümme liikuvas silmakliinikus töötanud abilist. 

Urmas Lauri - Lääne Elu http://online.le.ee/2014/07/25/ 

PANE TÄHELE! 

9. augustil teeme üheskoos Haapsalu linna 735. aastapäevale mõeldes oikumeenilise rännaku 

Haapsalu pühakodadesse. Haapsalu linn on asutatud kirikulinnana ja siin tegutsevad täna paljud 
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kogudused. Ühise kogudusepäevaga saame laieneda oma teadmisi Haapsalu koguduste ajaloost ja 

tänasest tegevusest. 

Koguneme palvuseks ja teekonna alustamiseks Jaani kirikusse (Kooli 6) kell 10. Järgmine peatus on kell 

10.40 Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Haapsalu Maria-Magdaleena kirikus (Linda 2). Eesti Evangeeliumi 

Kristlaste ja Baptistide palvelat (Metsa 24) külastame kell 11.20. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu 

Kiriku Haapsalu Neeva Aleksandri kirikus (Vanal surnuaial) oleme kell 12. Haapsalu Vabakoguduse 

palvemajas (Raudtee 12) oleme kell 12.40. Seal sööme ühiselt lõuna. Kell 13.40 tutvume Haapsalu 

Metodisti kirikuga (Endla 6). Seitsmenda Päeva Adventistide palvemajas (Endla 4) oleme kell 14.40. 

Palverännaku viimane peatus algab kell 15.20 Haapsalu toomkirikus. Kõikides pühakodades kohtume 

vaimulikega ja kuuleme ülevaadet nii ajaloost kui kaasajast.  

Kõigil, kes plaanivad retke kaasa teha, palume teatada koguduse õpetajatele või kaastöölistele kirikute 

valvelauas lähematel päevadel. Tere tulemast! 

 

LAULU VÄGI III. 
 

Haapsalu Toomkoor ja koguduse segakoor osalesid 4.-6. juulini üldlaulupeol. Ette rutates võib öelda, et 

Looja oli lauljatele sedakorda väga armuline. Kui tantsijad said peonädala alguses vett ning jahedust, 

siis ööl vastu reedet sadas maha viimane vihm ning soojakraadid tõusid iga päevaga. 
 

Nagu ikka, asutakse teele reede hommikul. Kohale jõudes pannakse pakid „vööri“ ehk siis Nõmme 

Gümnaasiumi. Ülejäänud osa päevast kulub proovile ja peoeelsest meeleolust osa saamisele. Õhtul saab 

nautida pillipidu ja siis juba asuda teele oma ajutisse koju. Täiskiilutud trammi esimeses vagunis 

alustatakse Tuljaku laulmist. Teine vagun jõuab järele ja laul läheb nii, et rööpad kõmisevad.  
 

Laupäeval paneme ennast piduriidesse ja läheme vanalinna promeneerima. Rahvariided püüavad 

välisturistide pilke. Küll tehakse pilte: meist ja koos meiega! Kui osadele tuleb selgitada, miks ja 

milleks, siis teised teavad täpselt, mis sündmus tulemas on. Teatakse isegi ajaloolist tausta ja laulvat  

revolutsiooni. Kella kahest algab rongkäik. Meie maakond saab liikuma ca pooleteise tunni pärast. Ilm 

on kuldne, teeääri palistab rahvahulk, siit-sealt kostab tervitusi ja teekond Lauluväljakule ei tundugi eriti 

pikk. Suur ühendkoor sätib end laulukaare alla, et laulda avalaul Koit ja oodata tule süttimist. Need on 

vanad ja teada rituaalid, kuid iga kord vaatad-ootad nagu väike laps – uudishimuga ja väikese pisaraga 

silmanurgas. Kui on lauldud vabariigi hümn ja Ernesaksa Helin, jätkavad kontserti valikkoorid. Kava on 

üles ehitatud nii, et iga laulupeo repertuaarist on üks teos. Vaid üks tumedamaid ja rusuvamaid aastaid – 

1950 – laseb kõnelda enda eest vaikusel. Emotsioonid, emotsioonid... Mis maa see on, kus saad 

laulukeeles ära rääkida ühe rahva loo? 
 

Pühapäeval lauluväljakule jõudes tundub, et vaba ruumi võiks mõõta ruutsentimeetritega. Tõelise pildi 

rahvamerest saab laulukaare all seistes. Ja siis tulevad lained. Kuidas kirjeldada liikumist, mis saab 

alguse laulukaare tipust ja liigub üles Lasnamäe nõlva välja ... ja tagasi? Kuidas selgitada, et mitme 

laulu ajal tunned kurgus kipitust, et sind puudutab miski, mis on ühekorraga „ilus ja valus“? 200 aastat 

tagasi kirjutas Kristjan Jaak Peterson: 

Kas siis selle maa keel 

Laulutuules ei või 

Taevani tõusta üles 

Igavikku omale otsida. 

Võib küll ja tõusebki! Iga loo järgi tõusevad ka emotsioonid. Mitmed laulud lähevad kordamisele ja kui 

ametlik osa lõpeb, ei minda kohe laiali. Lauldakse veel kord Kodumaad ja lauljate tungival nõudmisel 

Põhjamaad. Laululavalt alla tulles võetakse üles Puudutus. Keegi ei dirigeeri, lauldakse liikudes, kuid 

rütm ei loksu ja puudutus on vahetu ja ehe. Küllap võttis igaüks sellelt peolt kaasa „oma“ puudutuse ja 

puudutas ühel või teisel moel kõrvalseisjaid. Tegelikult puudutame ju iga päev mõtte, sõna ja teoga 

kõike ja kõiki enda ümber. Jätkuks vaid ka argipäeva seda peol saadud imelist energiat! 

 

Tiia Laar 
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Toomkoor laulupeol      Segakoor laulupeol 

 

TANTSU- JA LAULUPIDU LÄBI LASTE SILMADE: 

 

Agne Andra (10) osales tantsupeol Haapsalu Linna Algkooli 3. klassi rahvatantsurühmaga ja 

jagas Johannese Sõnumitele oma muljeid peonädalast: Tallinnasse jõudes olin elevil, et kuidas proov 

hakkab edenema. Esimene proov oli väga väsitav, aga järgmised proovid olid toredad. Eriti meeldis 

mulle esimene etendus. Ma polnud kunagi nii paljude inimeste ees esinenud. Rongkäik oli tore. Ma ei 

olnud eriti väsinud, kui rongkäik lõppes. Viimane etendus oli väga tore. Mulle meeldis pidulik 

väljamarss. Lauljad laulsid suurepäraselt ja neid oli rõõm kuulata. Ühesõnaga terve see tantsupeonädal 

oli väga vahva! 

 

Rahel Aurelia (11) osales laulupeol Haapsalu Linna Algkooli mudilaskooriga ja tema meenutab 

laulupeost järgmist: 

Kui me oma koolikooriga laulupeo laule õppisime ja ülevaatustel käisime, siis ma ei uskunud, et me 

laulupeole saame, kuna minu arvates oli kooris palju lapsi, kes korralikult kaasa ei laulnud ja tööd teha 

ei viitsinud. Mul oli väga hea meel, kui sain teada, et me ikkagi saame laulupeole.  

Mulle meeldisid kõik mudilaskoori laulud, aga mu lemmikud olid “Lambad on kadunud” ja “On meie 

keskel suvi”. Koorijuhtidest meeldis mulle kõige rohkem Aarne Saluveer, sest ta oli naljakas ja oskas 

hästi koori juhtida. Mul oli selline tunne, et ta meeldis kõigile. Laulupeo proov Tallinnas oli väga 

väsitav, sest siis oli jube palav ilm. Rongkäik oli ka väsitav, sest seal pidi palju kõndima, aga vahepeal 

juhtus üks naljakas asi. Äkki keegi hüüdis Ettevaatust! ja kui ma kõrvale hüppasin, siis kukkus täpselt 

sinna, kus ma seisin, linnukaka. Ja naljakas oli ka see, et vahepeal jäid meie kingad kuuma asfaldi sisse 

kinni. Laulukaare all oleks ma oodanud, et meid rohkem filmitakse. Filmiti koguaeg ainult esimest häält.  

Viie aasta pärast tahaksin ma osaleda tantsupeol, sest see tundub mulle huvitavam. 

 

Meenutused kogus Maria Strauss 

 

UUT KIRJANDUST 
 

EELK Kuusalu Laurentsiuse kogudus andis välja mahuka (310 lk) kõvakaanelise eesti ja saksa keelse 

rohkete illustratsioonidega raamatu „Kuusalu kirikukroonika 1837-1014.“ Raamatu on kokku pannud 

prof. dr Albrecht Rost ja Toomas Mäeväli. Kroonika tõlkis Maria Strauss.  

 

SA Ajaleht „Eesti Kirik“ andis välja Jaak Salumäe raamatu „99 jutlust.“ Saatesõnas kirjutab autor 
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raamatu kohta. „33 viilu külaleiba, 33 kääru koduleiba, 33 järelejäänud raasukest ja sinna sekka 

kamalutäis jõululeiba – selline on selle raamatu sisu. On ju Jumala sõna ikka leivaga võrreldud ja nii 

võib heatahtlik lugeja siit toitu leida oma virgele vaimule ja otsivale hingele.“ 

 

Ilmunud on nüüd Haapsalu Jaani kiriku voldikud eesti, inglise ja vene keeles. Voldiku teksti koostas 

Ülla Paras ja kujundas Lauri Oja. Fotod on teinud Tõnis Padu. Projekti toetas kultuurimisteerium. 

 

KOLM PILTI MEENUTUSEKS KAUNIST JUULIKUUST.  
 

    
 

Juulis külastas Haapsalut pastor Claudia de Wilde, 15. juulil külastas Läänemaad siseminister Hanno  

kes oli vaimuliku ameti praktikal Haapsalus 18 Pevkur koos saatjaskonnaga. Minister kohtus ka  

aastat tagasi, aastatel 1996/97. Tore on, et ta räägib praost Tiit Salumäega toomkirkus. Koguduse  

praegugi eesti keelt ja meenutab soojalt Eestis  külalisraamatusse kirjutas ta: „Aitäh südamliku  

veedetud aega. vastuvõtu eest ja kosutavate mõtete eest. Olgu 

 teil ikka jõudu ja jaksu jätkata seda tänuväärset 

 tööd, mille olete ette võtnud. 

 

 

 
 

Laulupeo ajaks Eestisse tulnud Välis-Eesti laulupidude isa dr. Roman Toi (98a) kohtus Tiit Salumäega 

16. juulil. Jutuks oli Eesti kirikumuusika hetkeseis ja tulevik ning ühine töö Eesti Kiriku lauluraamatu 

koostamisel Lauluraamat vajab lisavihikut. Roman Toi lubas selleks anda oma panuse. Ta oli väga 
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õnnelik, et sai viibida kodumaal ning koos eestlastega laulda ja rääkida ilusas emakeeles. ERRile 

intervjuud andes rõhutas ta, et teda teeb äärmiselt õnnelikuks see, kui palju ta siin viibides saab eesti 

keelt kuulda ja rääkida "...ja et taevataat mulle 98 juba on andnud, üks sõrm on puudu ja ma loodan 

sajandat ka veel näha, oma poja tohtri kaasabil. See on mind väga õnnelikuks teinud." 

 

LUUKAS PAJATAB. 

Väike fänn 

Luukas (3a) teatab oma muusikust isale ja muusikamanagerist emale järjekordselt kontserdilt koju 

sõites: "Ma olen teie fänn! Ja ma olen päikese ja kuu fänn!"  

 
 

VASTAB MIRJAM BEHRENDT. 
 

Tänases lehes usutleme Saksamaal viiuliõpetajana tegutsevat koguduse liiget Mirjam Behrendtit. 

 

 
 

Millega oma praeguses asukohariigis tegeled?  
Töötan viiuliõpetajana. Muusikakoolisüsteem on siin hoopis teistsugune kui Eestis, aga nüüdseks olen 

sellega ära harjunud. Mul on meeldivad ülemused ja töökaaslased ning 31 toredat õpilast. Lisaks tööle 

mängin orkestris viiulit, laulan kooris, naudin oma aias töötamist ning abikaasaga Müncheni rikkalikust 

kultuurielust osasaamist. 

 

Millised on suurimad erinevused Saksa ja Eesti elu ja mentaliteetide vahel?  
Ma ei ole erinevusi märganud. Seepärast tundsin ennast Saksamaal kohe koduselt ja olen siin väga 

õnnelik. Nüüdseks olen siin elanud juba veidi üle kaheksa aasta ja need on läinud linnulennul. 

 

Milline on Sinu suhe kirikuga?  
Suhe kirikuga on hoopis teistsugune kui Eestis, kuna ma ei tee siin aktiivselt kogudusetööd. Laulan 

Münchenis Luuka kirikukooris ja ansamblis. Selle kooriga käisime kaks aastat tagasi ka Eestis ning 

esinesime Haapsalu Toomkirikus. Aegajalt mängin jumalateenistustel viiulit ning lastejumalateenistustel 

orelit. Rõõm on laulda vaimulikke suurteoseid - oratooriume ja passioone, mida siiani olin ainult plaadilt 

kuulnud. Aga tõeliseks kodukoguduseks jääb ikka Haapsalu. Tore oli tänavu juunis jälle Haapsalus olla 

ning toomkoori 10. aastapäeva jumalateenistusel laulda. 

Küsitles Kristel Engman 
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SÜNNIPÄEVAD AUGUSTIS. 

 

1. august Anne Julge 

2. august Liisa Rootare 15 

3. august Eike Parts 

4. august Tarmo Engman 

 Ott Vallik 

 Anne Kalberg-Sägi 

 Kaarel Kõuts 

5. august Eha Toomsar 75 

 Sirje Jätsa 

 Mari-Liis Mürk 

 Ralf Loorens 

6. august Helen Heli 

7. august Anneli Kruusel 45 

8. august Lilia Sepp 

 Tiiu Mihelson 

9. august Kauri Kliss 

10. august Valmer Siil 

 Margi Martin 

 Tiina Juurik 30 

 Rael Ojasoo 

11. august Katarina Reiljan 5 

12. august Vaike-Lisette Soostar 

14. august Matti Talbonen 

15. august Adele Tee 84 

 Priidik Mentaal 71 

 Priit Põhjakas 45 

 Mari Lehtonen 

16. august Sirje Lämmergas 60 

 Ene Talbonen 

 Mati Ojasild 

 Hendrik Lõhmus 

17. august Leida-Elisabet Nigor 91 

18. august Laine Viilma 88 

19. august Mihkel Kõre 30 

21. august Aita Kaur 71 

 Asta Pärli    

 Grete-Liis Viina 

22. august Kätlin Kaljusaar 5 

 Moona Ojasoo 

23. august Virve Liidemann 73 

 Egert Hõim 15 

24. august Kasso Kaasik 

 Lea Salumäe 

 Katharina Ufholz   

25. august Oliver Tammsalu 

 Kairi Klis 

 Deliise Vare 

27. august Oliivia Sepp 

 Sarah-Sofia Brock 
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28. august Lilija Kuusemäe 

 Marie Uibo 91 

 Andres Huul 

 Marianne Hein-Nordström 

 Maarja Vahtras 

 Marie Keldrima 

29. august Laura-Liisa Leit 

31. august Leini Vahtras 

 Markus Jätsa 20 

 Rebecca Rankla 

 

 

Palju  õnne  sünnipäevaks  ja  õnnistust  uueks  eluaastaks! 

 

AUGUSTI JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 

 

Jeesus küsis jüngritelt: “Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?”  

Peetrus kostis: “Jumala Messias.” Luuka 9:20 

 

Meie ütleme Jeesuse olevat meie Päästja ja Issanda. Aga kes on Jeesus meile tegelikult? Kas Jeesus on 

lihtsalt üks osa meie elust? Suhe Temaga üks suhe paljude teiste kõrval? Võib-olla me “tegeleme” või 

suhtleme iga päev pisut Temaga: palvetame, tunnistame oma eksimusi, loeme Pühakirjast Tema sõnu. Ja 

siis asume teiste tegemiste juurde, heites Tema oma peast kuni “järgmise korrani” — kui me Tema jaoks 

aega võtame või leiame. Halvemal juhul puutume Temaga kokku ainult pühapäevase jumalateenistuse 

ajal. Ja veel halvemal juhul veelgi harvem. 

Esimeste kristlaste usutunnistuseks oli: “Jeesus on Issand.” See oli kõige olulisem, mida võis ja võib 

Tema kohta väita. Jeesus ei saa olla Päästjaks kellelegi, kes ei tunnista Teda kui Issandat. Kui me 

tunnistame Jeesuse oma Issandaks, siis ütleme sellega, et Tema on meie ja kogu meie elu isand, valitseja 

ja käskija. Meie jaoks ei eksisteeri enam midagi ilma Temata, kõik, mis meil on, on ainult Tema läbi. 

Meil ei saa olla suhet Jumalaga ilma Kristuseta. Meil ei saa olla õiget suhet ühegi kaasinimesega, kui me 

ei vaata teda Kristuse silme läbi. Me ei kasuta õigesti oma elu, oma vara, oma aega, oma tööd, kui me ei 

tee kõike seda Kristuse käske järgides, kui me ei soorita iga oma tegu nii, nagu teeksime seda Kristusele, 

mitte inimestele. Jeesus Kristus ei saa olla osa meie elust. Ta on meile kas kõik või mitte midagi.  

Õige suhe Kristusega tähendab täielikku kuulekust Temale. Ainult siis saab Tema olla meile Issandaks ja 

Päästjaks. Ei ole võimalik olla “natuke kristlane”, s.t anda Jeesuse juhtida ainult mingi osa või osake 

oma elust. Nii nagu Tema ohverdas oma elu meie päästmiseks, peame meie andma selle pääste 

vastuvõtmiseks kogu oma elu Tema valitsuse alla. See võib tunduda hirmutav, loobuda ise oma elu üle 

valitsemisest. Võib-olla me ei oskagi korrapealt kogu oma elu anda Tema juhtida. Ent kõik sõltub meie 

südamehoiakust: kas me seda tõesti teha tahame. 

 

Ma tahan Sind teenida 

ja ma ei leia teed. 

Ma tahan teha head 

ja ma ei leia teed. 

Ma tahan Sind leida 

ja ma ei leia teed. 

Ma tahan Sind armastada 

ja ma ei leia teed. 
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Ma ei tunne Sind veel, minu Jeesus, 

sest ma ei otsi Sind. 

Tule minu juurde, minu Jeesus. 

Ma ei suuda Sind iialgi armastada, 

kui Sa mind ei aita, minu Jeesus. 

Purusta minu ahelad, 

kui Sa tahad mind endale, minu Jeesus. 

Jeesus, ole mulle Jeesus. 

 

Philippus Neri, 1515-1595 

kasvataja, ordu asutaja 

 

 

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

KOGUDUSE KANTSELEI. Kantselei on augustis avatud reedeti kl 9-15. Kohtumine koguduse 

õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku (tel. 52 80635). 

Diakoonia annetusmüük on avatud 25. ja 29. augustil. 

Toomkirik ja muuseum. Vaata www.haapsalulinnus.ee Toomkirik ja konvendihoone avatud iga päev 

10 - 18. Kontakt: Marika Peberg, tel 5184664, 4725346. 

Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt: http://www.haapsalulinnus.ee 

Jaani kirik. Külalistele avatud R L 10 – 14 ja P 13 - 16.  

 

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/ 

 

TOIMETUS 

Tiit Salumäe  E-post: tsalumae@yahoo.com 4737 166, 4737 167, 4737 017, 5280 635.   

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

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

Lia Salumäe E-post: lia.salumae@gmail.com; 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. 

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

