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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

DETSEMBER 2013 
 

PÜHA  NIKOLAUSE  MÄLESTUS 

Tuhat seitsesada aastat tagasi oli elu vanas Rooma riigis niisama põnev nagu tänapäeval. Kristlasi, kes ei 

tunnistanud Rooma keisrivõimu jumalikkust, kiusati taga. Vaatamata sellele oli Jeesuse õpetusel rajanev 

kristlik kirik saanud kahesaja aasta jooksul järjest rohkem  omaseks kogu Rooma riigis. Kirikuisad olid 

sõnastanud kiriku õpetuse põhiseisukohad. Kogudustes valitses Messia tuleku ootus. Kujunesid välja 

kristlaskonna pühakud, oldi rohkete imetegude tunnistaja. Dogmade üle vaieldi ägedalt, toimus 

lõhenemisi. Ometi peetakse tähtsaks kiriku ühtsust terves riigis. Ristiusk oli küps saama Rooma riigi 

juhtivaks usuks. Välisvaenlaste surve tõttu oli riigi olukord ebastabiilne. Inflatsioon muutis elu 

ebakindlaks. Hirm pani inimesed vaatama usu poole.  

Niisugustes oludes sündis 270. aasta paiku Pataras, praeguse Türgi lõunarannikul Demres, Lüükia 

muistse merevärava Myra lähedal rikastel kristlikel vanematel kauaoodatud poeg, kes sai ristimises 

nime Nikolaus. Püha Nikolaus (u 270–343) oli ja on armastatud pühak nii Ida kui ka Lääne kirikus. Teda 

austavad pühakuna ortodoksid ja katoliiklased, tema mälestust peetakse au sees ka anglikaanide ja 

luterlaste seas. Inglismaal on talle pühendatud 400 kirikut, Eestis kümmekond. Püha Nikolause tuntuim 

mälestuspäev on 6. detsember. Pärimuse järgi surid Nikolause vanemad katku, kui poeg oli teismeline. 

Jutustatakse, et juba varajases lapsepõlves oli Nikolause hea süda abivajavaile avatud.  

Kindlad andmed tema varasema elukäigu kohta on puudulikud. Ta valiti Myra piiskopiks pärast seda, 

kui eelmine piiskop suri. Üks piiskoppidest kuulnud öösel häält, mis käskis piiskopiks valida selle, kes 

hommikul esimesena kiriku uksest sisse astub. Selleks osutus üks noor mees. Kui tema nime küsiti, 

vastas ta: „Nikolaus.“ Üks kohalviibivaist piiskoppidest ütles talle: „Nikolaus, Jumala sulane ja sõber, 

sinu pühaduse tõttu saab sinust selle paiga piiskop.“ Nikolaus viidi kirikusse ja seati piiskopiistmele. 

Pärimused Nikolause kohta kogus viis sajandit hiljem kokku Metodius. Tõeliselt tuntuks sai Nikolaus 

10. sajandil, ta säilmed toodi pärast islamiusuliste vallutusi Myrast Barisse Kreekas, talle ehitati sinna 

nimekirik. 

Nikolause lugudes esineb sageli number kolm: olgu siis tegemist kolme tegelase vm seigaga. 

Nikolausega on seotud palju imesid ja legende. Legendi järgi visanud ta vaese isa aknast sisse kolm 

kotti kulda, et tütred saaksid mehele. Jutustatakse, et ta päästnud kolm ebaõiglaselt surma mõistetut, 

aidanud kolme meremeest jne. Pühakuna austati teda sellest ajast peale, kui Nikolaus lubas näljaajal, et 

laevadelt leitakse palju vilja. Leitigi viljalast ja toitu jätkus kaheks aastaks.  

Nikolaus on laste, noorte tütarlaste, meremeeste ja apteekrite kaitsja. Ta on Venemaa patroon. Eriti 
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armastatud on ta tänapäeval jõuluvana ehk Santa Clausina, kes toob lastele kingitusi. Püha Nikolause 

riietus oli alguses piiskopirüü. Ameerikasse jõudis pärimus koos Madalmaadelt pärit ümberasujatega 

nõnda, ta sõidab jõuluõhtul põhjapõdrasaaniga üle katuste, tuues headele lastele kingitusi. Santa Claus 

sai tuntuks lastefilmide kaudu. Kingituste tegemise komme levis laiemalt alles 19. sajandil ja puhkes 

õitsele 20. sajandil. Eestis on kinke toonud jõuluvana. Soomes on armastatud jõulumaa Rovaniemil, kus 

lapsi võtab vastu Santa Claus.  

Imed ja pühakud õpetavad meid märkama elu saladusi. Jõuluaeg ja Püha Nikolause mälestus kutsuvad 

vabanema rutiinist – saama lasteks kõige paremas tähenduses.  Seda soovin kõigile lugejaile! 

Tiit Salumäe 

Õpetaja 

 

 

ADVENDIKÜÜNAL ON SÜÜDATUD. 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA DETSEMBRIS. 

 

P, 1. detsember kl 11 I advendi jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Sinu kuningas tuleb 

alandlikkuses. Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Laulab naisansambel Rukkilill; kl 13 koguduse nõukogu 

koosolek (Jaanisaal); kl 15 advendikontsert „Hingerahu” (toomkirik). Esinevad: Eesti Tütarlastekoor, 

Haapsalu Tütarlastekoor Canzone, laulustuudio "Gaudeo Musicum" ja Haapsalu Kammerkoor. 

Sissepääs piletiga (2€). Koolieelikud tasuta. 

E, 2. detsember kl 18 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 3. detsember kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 4. detsember kl 18 kaunimad jõululaulud, soome keeles (toomkirik). Teenib õpetaja Kari 

Tynkkynen, orelil Lia Salumäe. Sissepääs: vaba annetus. 

R, 6. detsember kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe; kl 13.30 eakate 

teetund (Jaanisaal); kl 17 segakoori proov (Jaanisaal). 

L, 7. detsember kl 10 leeriproov (toomkirik), kokkuvõtted leeriajast; kl 10.30 koguduse laste lauluring 

Jaanimardikad (pastoraat), juhendab Lia Salumäe; kl 14 laulatatud paaride advendi vastuvõtt (pastoraat); 

kl 17 advendikontsert (toomkirik) "Baroki ajastu šedöövrid". Esinevad Peterburi Konstantinovski 

orkester ja solistid. Sissepääs piletiga (eelmüügist Piletilevis ja kultuurikeskuses 10 €, kohapeal 15 €). 
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P, 8. detsember kl 11 II advendi jumalateenistus armulauaga, leeripüha (toomkirik). Teema: Sinu 

kuningas tuleb kirkuses. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Kristel Engman. Laulab koguduse segakoor; 

kl 11 Lastekirik läheb külla. Kogunemine toomkirikus kl 11; kl 18 advendi jumalateenistus armulauaga 

De la Gardie hooldekodus. Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Laulab Haapsalu koguduse segakoor, juhatab 

Lia Salumäe. 

E, 9. detsember kl 18 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 10. detsember kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 11. detsember kl 18 kogudusekool (Jaanisaal). Teema: Viimne aeg ja maailma lõpp. Õpetaja Karin 

Teder. 

R, 13. detsember kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib Kari Tynkkynen; kl 13.30 eakate teetund 

(Jaanisaal); kl 17 segakoori proov (Jaanisaal); kl 19 jõulukontsert (toomkirik). Do-Re-Mi laulustuudio 

lastekoor ja Musamari lastekoor (Tallinnast). Sissepääs piletiga (2€). 

L, 14. detsember kl 11 Advendihommik Haapsalu Viigi koolis; kl 14 (kuni 15) laste jõulunäidendi 

proov toomkirikus; kl 16 Haapsalu Muusikakooli jõulukontsert (Jaani kirik); kl 19 jõulukontsert 

(toomkirik). Dave Benton, Meero Muusiku tütarlastekoor ja saatebänd. Sissepääs on piletiga. 

(Eelmüügis täispilet 9€, sooduspilet -10% pensionäridele ja lastele alla 8a (8€,10s); kohapeal kõigile 

12€).  

P, 15. detsember kl 11 III advendi jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Valmistage 

Kuningale teed. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja ja Teno Ilves. Laulavad Haapsalu Toomkoor ja Keila 

koguduse koor; kl 16 jõulukontsert (toomkirk). Do-Re-Mi laulustuudio mudilased ja lastekoor. 

Sissepääs piletiga (2€). 

E, 16. detsember kl 18 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 17. detsember kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

N, 19. detsember kl 12.30 Läänemaa Ühisgümnaasiumi jõulukontsert-aktus (toomkirik). 

R, 20. detsember kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe; kl 10 Haapsalu Linna 

Algkooli jõulukontsert (toomkirik); kl 17 segakoori proov (toomkirik).  

L, 21. detsember kl 14 (kuni 15) laste jõulunäidendi proov toomkirikus. 

P, 22. detsember kl 11 IV advendi jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Issand on lähedal. 

Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Laulab segakoor Sonore, juhatab Kaja Avila; kl 14 jõulukontsert 

(toomkirik). Arsise kellade ansambel. Solistid Rauno Elp (bariton, Rahvusooper Estonia) ja 

kitarrivirtuoos Rémi Boucher (Kanada). Kontserti juhib Arsise kunstiline juht ja dirigent Aivar Mäe. 

Sissepääs on piletiga. (10€ / 8€. Täispilet 10€; sooduspilet 8 € - õpilastele, üliõpilastele, pensionäridele. 

Lastele kuni 7 eluaastat (k.a) tasuta.) 

E, 23.12.2013 kl 14 (kuni 15) laste jõulunäidendi proov toomkirikus. 

T, 24. detsember kl 16 jõululaupäeva pereteenistus (toomkirik). Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja ja 

Teno Ilves. Laste jõulunäidend. Laulab koguduse lasteansambel, juhatab Sirje Kaasik; kl 19 jõuluõhtu 

jumalateenistus (toomkirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Laulab toomkoor, juhatavad Sirje Kaasik ja 

Lia Salumäe; kl 23 jõuluöömissa (toomkirik). Teenivad õpetajad Tiit Salumäe ja Kristel Engman. 

Jõulumuusika. 

K, 25. detsember kl 12 I jõulupüha jumalateenistus (toomkirik). Teema: Sõna sai lihaks. Teenib õpetaja 

Tiit Salumäe. Laulab koguduse segakoor. 

R, 27. detsember kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe; koguduse kantselei 

avatud kl 9-12; kl 12 koguduse kaastöötajate jõululõuna (Jaanisaal); kl 18 johannesepäeva 

kontsertaktus (toomkirik). Esineb Tallinna tehnikaülikooli vilistlaste naiskoor. Dirigendid: Andres 

Heinapuu ja Tiina Selke. Kõnelevad linnapea Urmas Sukles ning õpetaja Tiit Salumäe. Koguduse 

teenetemärgi üleandmine. Sissepääs vaba annetusega. 

P, 29. detsember kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Püha perekond. Teenib õpetaja 

Tiit Salumäe. 

E, 30. detsember - koguduse kantselei suletud. 

T, 31. detsember kl 18 vana-aasta jumalateenistus (toomkirik). Teema: Meie aeg on Issanda käes. 

Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Laulab koguduse segakoor; kl 23.15 silvester vigilia (toomkirik). Teenib 

õpetaja Tiit Salumäe. Orelimuusika. 
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JAANUARI EELINFO. 

 

K, 1. jaanuar 2014 kl 12 uusaasta jumalateenistus (toomkirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe. 

P, 5. jaanuar 2014 kl 11 kolmekuningapäeva jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teenib õpetaja 

Tiit Salumäe. Laulavad koguduse toomkoor ja segakoor. 

 

TRÜKIST ILMUS LÄÄNE PRAOSTONNA AASTAKIRI. 
Scripta Annalia 2013 ja Jõululeht on koguduse kodulehe kaudu kõigile kättesaadav.  

Lugeda saab aadressil: http://haapsalu.eelk.ee/doc/tekstid/Scripta_2013.pdf 

http://haapsalu.eelk.ee/doc/uudised/Jouluaeg_2013.pdf 

 

ALGAS PIIBLI KÄSITSI ÜMBER KIRJUTAMINE. 

30. novembril algas Eesti Piibliseltsi nõukogu koosolekuga Haapsalu toomkiriku ristimiskambris Piibli 

käsitsi ümber kirjutamise suurprojekt. Alustasime Luuka evangeeliumiga. Esimestena kirjutasid Eesti 

Piibliseltsi esimees Tiit Salumäe, aseesimees Eenok Palm ja juhatuse liige Peeter Roosimaa. Kirjutamist 

jätkasid seltsi juhatuse liikmed ja Haapsalu koguduse liikmed niihästi lapsed kui ka täiskasvanud. 

Tegemist on Eesti Piibliseltsi 200. aastapäevale pühendatud suure ja väga mahuka ettevõtmisega. 

Kirjutamine toimub vastava programmi alusel tahvelarvutile. Järgmine võimalus kirjutada on Tallinna 

Rahvusraamatukogus jõulumüügi ajal. Täpsema info Eesti Piibliseltsist. On plaanitud, et kirjutame Piibli 

ümber aasta jooksul.  

Kõik, kes tunnevad soovi kirjutada saavad seda teha. Kirjutamine toimub kõikjal Eestis, kus see on ette 

valmistatud ja kokku lepitud. Soovime head kaasalöömist ja õnnistust!  

 

http://haapsalu.eelk.ee/doc/tekstid/Scripta_2013.pdf
http://haapsalu.eelk.ee/doc/uudised/Jouluaeg_2013.pdf
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ETTEVAATUST, JAANIMARDIKAD! 

 

9. novembril kogunesid koguduse kõige väiksemad pastoraati, et organist Lia Salumäe juhendamisel 

alustada väikelaste laulu- ja mänguringi tegevust. Kuna tegemist on Püha Johannese koguduse 

eelkooliealistele lastele mõeldud ringiga, kannab laulu- ja mänguring nime „Jaanimardikad“. Lisaks 

laulmisele ja koos mängimisele saavad lapsed tutvust teha erinevate pillidega ja tunni lõpetuseks ka 

pisut maiustada.   

 

Kohtutakse laupäeviti kell 10.30 pastoraadis (Suur-Lossi 1). Mängu- ja laulutundi on oodatud kõik 

eelkooliealised lapsed. Täpsem teave: lia.salumae@gmail.com, 53039835. 

  

 
 

Kuna Jaanimardikad on toimekad ja tragid, võime neid edaspidi kindlasti ka kirikus kohata. 

 

Kristel Engman 

NÕUKOGU KOOSOLEKUST. 

 

Täna toimub vastavalt EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse juhatuse otsusele koguduse nõukogu 

koosolek. Käesoleva aasta alguses valitud nõukogu peab oma teise koosoleku. Koosolek algab 

jumalateenistusega kl 11 toomkirikus ja jätkub kl 13 Jaanisaalis Päevakorras on ülevaade koguduse 

tegevusest lõppeva aasta jooksul; Haapsalu koguduse teenetemärgi nominendi otsustamine, 

organisatsioonilised küsimused ja koguduse tegevuskava aastal 2014. 

Koguduse liikmetel, kes seda ei ole veel teinud palutakse tasuda liikmeannetus. 

Liikmeannetust saab tasuda kantseleis või koguduse kontole SEB 10602003965006; Swedbank 

1120274032. Pangakontole tasudes palume märkida maksja nimi ja millise aja eest liikmemaks 

tasutakse.  

  

 

 

mailto:lia.salumae@gmail.com
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SAAME TUTTAVAKS – JAANUS RANKLA 
 

Jaanus Rankla, Haapsalu koguduse nõukogu liige on sündinud ja koolis käinud Haapsalus, lõpetanud 

Tartu ülikooli avaliku halduse erialal ja kaitsnud seal magistrikraadi avalikkussuhete ja teabekorralduse 

erialal. 2000. aastast elab ta Tallinnas, töötanud on ta avalikus teenistuses: ülikooli ajal Eesti Rahva 

muuseumis ja Tartu ülikoolis, pärast lõpetamist riigikantseleis ja kaitseministeeriumis. Praegu töötab 

siseministeeriumis sisejulgeolekupoliitika osakonna nõunikuna. 

Hobid on fotograafia, kirjandus ja ajalugu. 

 
Mis ajast ja mil viisil olete Haapsalu kogudusega seotud? 

Koguduse liige olen 1991. aastast. Tollane aeg oli dünaamiline, muu hulgas oli rahva seas ka suur, paisu 

tagant välja pääsenud, huvi kiriku vastu. Tollased leerikursused olid suured,  70–80 inimesega. Enam–

vähem sama seltskond, kes oli omavahel tuttav koolist ja muinsuskaitseliikumisest Noor–Läänlane 

ühines ka kirikuga.  Kirikuga liitumist toetasid seda perekondlikud traditsioonid.  

Kiriku juures olen tegelnud mitmete asjadega: olen lammutanud pastoraadis ahju ja löönud lossitornis 

kella; mind on mitmel korral valitud koguduse nõukogu liikmeks. 
 

Millise hinnangu annate koguduse tööle? 

Haapsalu kogudus on minu arvates leidnud hea tasakaalu, olles ühelt poolt progressiivne, teisalt hoides 

traditsioone. Ka majandustegevus on heal järjel. Hea meel on selle üle, et meie hooned on korda saanud 

või saamas, vara on hästi majandatud. Selle eest suur tänu juhatusele ja toetajaile! Meie koguduse juures 

meeldib mulle huvitav liturgiline pool ja kõrgel tasemel muusikatöö. 
 

Mida annab/tähendab  Teile kogudusse kuulumine? 

Igal inimesel on usuga oma väga isiklik suhe. Usklik saab olla ka kogudusse kuulumata. Olla koguduse 

liige annab tuge oma elu  korraldada ja on osa selle vundamendist. 
 

Olete  ergas jälgima ühiskonnaelu. Mis teid ajendab? 

Informeeritus aitab mõista seoseid ja põhjusi ning teha kaalutletud otsuseid. Ühiskonnaelus 

kaasarääkimiseks on see vältimatu. Probleemid ei lahene iseenesest, neid on vaja lahendada. Ei maksa 

oodata, et keegi seda meie eest teeb.  Kursisolek, analüüs ja informeeritus kaitsevad ka väärtõlgenduste 

ning sulaselge jama eest. Inimeste aktiivne hoiak, kodanikujulgus ja informeeritus on kokkuvõttes see, 

mis hoiab ära 1939. aasta kordumise. Praktilisemas plaanis aga saab näiteks selle abil korda ka mõne 

kodulinna probleemi — läbipõlenud lambi, koristamata lehed, muuta planeeringut. 
 

Kas Haapsalu raudtee tuleb ja miks on raudtee taastamine  Teile nõnda südamelähedane teema? 

Raudtee tuleb tagasi. Tõenäoliselt juhtub see lähema kümne aasta jooksul. Selleks aga peavad kõik seni 

raudtee taastamise eest seisnud inimesed ja asutused jätkama oma pingutusi. Tuleb selgitada ja 

survestada, näidata pidevat tähelepanu, rääkida paljude  inimeste ja otsustajatega, kehtestada 

raudteetrassi teemaplaneering, reserveerida vajaliku maa jne. Raudtee taastamist toetab nii Eesti 

transpordivõrgustik kui ka juba tehtud investeeringud. Raudtee ja veeremi nüüdisajastamiseks on palju 

investeeritud, seepärast on arusaamatu, miks peaks raudteeühendus lõppema Riisipere külas. Läänemaa 
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on ainuke raudteeühenduseta mandri–Eesti maakond. Raudteeühendus kindlustab Läänemaa arengu 

vähemalt praegusel tasemel, aga  suure tõenäosusega kaasneb sellega arenguhüpe nii Lääne– kui ka 

Hiiumaal. Raudtee taastamiseks vajaminev 40 miljonit eurot ei ole üle jõu käiv investeering, selleks 

võib kasutada nii Euroopa Liidu kui ka laenuraha.  Tallinna tehnikaülikooli uuring näitab selgelt raudtee 

sotsiaal–majanduslikku tasuvust. 
 

Kas luteri kirik peaks ennast reformima, käima rohkem ajaga kaasas? 

Luteri kirik peab ajaga kaasas käima, kuid mitte loobuma kristlikest põhimõtetest. Kirik ei tohi muutuda 

dogmaatiliseks ja endassesulgunuks. Kirik peaks ühiskonnas rohkem sõna võtma mitmesugustel 

teemadel. Eesmärk võiks olla saada taas rahvakirikuks, nagu see oli enne okupatsiooni. Selleks võiks 

kiriku edastatav sõnum olla pigem lihtsam kui väga filosoofiline.  Tähtis on arendada hingehoidu, 

diakoonia– ja sotsiaaltööd. Rohkem võiks koostööd teha Eesti teiste  kristlike kirikutega, eriti aga Eesti 

apostliku õigeusukirikuga. 
 

Mida arvavad noorepoolsed ja Teie tutvusringkonna inimesed usust ning kogudusse kuulumisest? 

Inimesed arvavad sellest hästi. Üllatavalt palju on neid, kes kuuluvad ise kirikusse, kas siis EELKsse või 

mõnda teise kristlikkusse kirikusse. Tean ka mitut vanemaealist, kes on otsustanud kirikuga liituda. 

Lehte Ilves 

 

SIRVIDES KOGUDUSE KROONIKAT. 
 

156 aastat tagasi 

Kingitus. Jõuluõhtul, 24. detsembril 1857 sai meie jumalakoda väga ilusa korjanduskoti kingituseks 

minu kahelt armsalt 1854. aasta leerilapselt, kes oma nime ei nimetanud. Korjanduskott on punasest 

poolsametist ja kaetud valgete pärlite, kuldpärlitest risti ja kirjaga: «25. detsember 1852". Käepide on 

keerdudega, pruun ja kohati kullatud. Käepideme otsas ripub kullakarva palmiknöörist tutt. Armsad 

tundmatud kinkijad olid asetanud selle kauni korjanduskoti jõulupuu alla koos väga toreda eestikeelse 

saatekirjaga, mille sõnasõnalise teksti toon järgnevalt ära: 

"Armas Õppetaja ja hinge karjane! 

Sedda õnnist aega mälletattes, mill' meie olleme Teie armsa õppetusse al olnud walmistamisseks pühha 

risti Koggodusse sisse wastu wõtta ja ossa samisseks meie Issanda Jesusse Kristusse, se õige hinge 

karjatsega, ning kus meie sedda õiget ello teed, omma hinge õnnistust, ja meie Lunnastajat ollime 

tundma õppimas, ja kus Teie omma armsa ja wäggewa õppettussega meie süddamette põllul sedda suurt 

waimo tööd ollete teinud tõsise armastussega, kui se, kelle ommad meie olleme, ja kes meie eest peab 

vastust andma. - Sedda mälletattes, olleme meie sest aiast sadik kunni tänna päwani sure waimo 

iggatsemisse ja süddame armastusega Teie ja pühhakoia peäle waatnud, mõtteldes: „Kas armas Issand 

peaks meid ka wäärt arwama ja aitama, et meie waesed lapsed omma kalli pühhakoia ehteks, illoks ja 

auuks ning omma armsa Õppetaja rõmuks middagi ommast warrandussest wõiksime kinkida armastusse 

andeks ??". - Ja nenda, omma kalli pühhakoia ja omma armsa Õppetaja peäle mötteldes on meite 

silmad langenud selle wanna ja kullund (Ma koggodusse) "Kirrikokotti" peale ja olleme omma joudo 

möda katsund uut murretseda, ning sowime, pallume ja lodame, et armas Issand Jesus meite pissukest 

armastusse andi ei saaks põlgama, agga Teiegi, armas Õppetaja, sedda ennesest ärra lükkama. Siin 

anname meie nüüd omma ande Teie kätte, ja pallume, armastussega meie peale mõtteldes, sedda wasto 

wõtta; nenda kui meie, armastussega teie peale mõtteldes, sedda olleme teinud, ning omma armsa 

Issanda Jesusse Kristusse sündimisse päwa mällestusse auuks, omma pühhakoia illoks, ja omma armsa 

Õppetaja rõmuks olleme kinkinud. Rohket rõmo Teile sowides, jäeme Teie allandlikkud ja armastajad 

koggodusse liikmed, kedda Teie, aastal 1854, omma leri õppetusse läbbi pühha risti koggodusse 

hulka ollete wasto wõtnud. 

Kaks tüttar last Ma koggodussest 

Hapsalus, sel 24
del

 Joulo kul 1857. 

Salm, Jesussele. 

Wisil: Nüüd paistab meile kauniste. 
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So sõime jure, Jesuke 

Nüüd waimus meie tõttame, 

Oh hinge rõõm ja illo! 

Ja tome kingiks Sinnule 

Mis on meil' waestel' ialge; - 

Ka süddant meelt ja ello. 

Wõtta Sedda 

Mis on mulle ohwriks Sulle nüüd siin waewas, 

Te, et jään So ommaks taewas. - 

 

See kaunis kingitus õnnistati sisse esimesel pühal 1857. Jumal õnnistagu armsaid tundmata annetajaid 

nende armastuse eest tuhatkordselt. 

Adolph Eduard M. v. Hörschelmann, Haapsalu lossi- ja linnapastor. 

 

Lood valis välja Maria Strauss. 

 

MART SALUMÄE PAJATAB. 

Leeripüha jumalateenistuse eel, kui kiriku käärkambris on kõigil palju kiiret askeldamist ja õpetaja jagab 

leerilastele veel viimaseid juhiseid, kuidas leeritalitusel istuda ja astuda ja mida mis kohal lausuda, astub 

elatanud vanaproua tõsisel ilmel õpetaja juurde, surub pikalt ta kätt ja lausub kuhtuval häälel: "Armas 

õpetaja, ma loodan, et Teie mind ikka matate." Õpetaja, kes on mõtetes juba kohe algava leeritalituse 

lainel, haarab laualt oma kalendri, lappab seda kiirustades ja vastab: "Kas eeloleval kolmapäeval kell 11 

sobib?" 

 

SÜNNIPÄEVAD DETSEMBRIS. 

 

2. detsember Linda Reinsaar 87 

  Mare Padu 

3. detsember Varje Võrklaev 

5. detsember Alma Leppik  92 

  Viia Birnbaum 70 

  Lea Kiis 

7. detsember Karmel Naudre 

8. detsember Ragne Miller 

9. detsember Kaido Kliss  40 

11. detsember Ahto Eesmäe  40 

12. detsember Elise Sarapuu  85 

  Karin Julge 

  Jaagup Toompuu 25 

13. detsember Krista Leppiko 40 

  Hanna Stina Lepmets 

14. detsember Erna Virro  80 

  Kairit Martson 40 

15. detsember Heino Koha 

  Marge Kivi 

16. detsember Aasa Ellerhein 100 

  Magda Küünarpuu 

  Janno Stern 

17. detsember Arvi Sinisaar 

  Luule Sinisaar 

  Max Alexander Nordström 10 
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18. detsember Annika Annus 

19. detsember Leili Kirs 

22. detsember Andres Lingkreim 

  Kerli Truuver 

23. detsember Liilia Šipulin 

  Kadi Saviir 

  Keitlin Viita 

24. detsember Mariliis Olenko 

25. detsember Tiit Salumäe 

  Tiina Mikkor 

  Liis-Marii Järve 

26. detsember Olev Loodus 

27. detsember Marleen Randpere  

28. detsember Rene Serg 

  Jüri Salumäe 

  Liina Gontmacher  35 

29. detsember Ülo Niin 

  Kristel Üksvärav 

30. detsember Katrin Alliku 

31. detsember                                     Lehte Ilves 

 

 

Palju  õnne  sünnipäevaks  ja  õnnistust  uueks  eluaastaks! 

 

DETSEMBRI JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 

 

Nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatusse: “Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage 

Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!” Luuka 3:4 

 

Jõulude nagu iga teisegi kristliku püha mõte ja eesmärk on tänulik ja rõõmus kohtumine Issandaga. 

Jõuludele eelnev advendiaeg, ootusaeg, lubab meil end samastada Iisareli rahvaga, kes lunastust 

igatsedes aastasadu ootas Jumala tõotatud Päästja saabumist. Samuti on see kristlastele, kes ootavad 

Kristuse tagasitulekut aus, tõotus nende ootuste täitumise kohta. 

Ent see on ka aeg, kus me peaksime ka iseend selleks rõõmsaks kohtumiseks ette valmistama. Kodu 

koristamisest, puhaste rõivaste selgapanekust ja jõuluõhtul kirikusse minemisest ei piisa, kui me 

eelnevalt ei puhasta end ka sisemiselt. Mitte mingit muud teed Jumalale lähemale jõudmiseks ei ole kui 

meeleparandus. See on ainus õige viis Issandale teed valmistada. Ja seda enesesse vaatamist ja 

puhastumist vajab meist igaüks, ükskõik, kui lähedal Jumalale me juba oleme. Kui sisemine 

puhastumine jääb tegemata, siis vaatamata hardale jõulumeeleolule, ilusatele lauludele, kingitustele ja 

koosolemisele lähedastega jääme ilma tõelisest jõulurahust ja -rõõmust, mida ainult Jumal ise saab anda. 

Ingel kuulutas jõuluööl suurt rõõmu kogu rahvale, kellele Taaveti linnas oli sündinud Päästja. See 

rõõmukuulutus kehtib ka praegu igaühele, kes tõeliselt kõigest halvast, valest ja inetust vabanemist 

igatseb. Sest Jeesus ise on nii tee kui selle tee valmistaja, mis meid Jumalale lähemale viib. Meie 

meeleparandus on tervenisti Tema töö. Aga meie osa on seda ise tahta ja Temalt paluda.  
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Oh Issand, kes Sa oled Halastaja, 

võta minult ära minu patud 

ja süüta minus oma Püha Vaimu tuli. 

Võta minult ära mu kivist süda 

ja anna mulle lihast ja verest süda. 

Süda, kes armastab ja austab Sind, 

süda, kelle rõõmuks on 

Sind järgida ja Sinule meeldida. 
 

Milano Ambrosius, 337-397 - poliitik, piiskop, kirikuisa 

 

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

KOGUDUSE KANTSELEI. Kantselei on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 9-15. 

Ametitalituste osas ja kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku 

(tel. 52 80635). 

Diakoonia annetusmüük on avatud: E, K, R kl 9.30-13. 

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

ettetellimisel. Kontakt: Marika Peberg, tel 5184664, 4725346; Ülla Paras - 53462673 

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

Jaani kirik. Külalistele avatud vastavalt kokkuleppele koguduse kantseleiga.  

 

Telefon 473 7166, 473 7167, 528 0635.  

E-post haapsalu@eelk.ee 

Koduleht http://www.eelk.ee/haapsalu/ 

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.  

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 

Ingrid Laasi E-post: ingridlaasi@hot.ee 

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

Maria Strauss E-post: mariastrauss@gmx.de 

Teno Ilves  E-post: teno.ilves@mail.ee 

 

Koguduse häälekandja Johannese Sõnumid ilmub septembrist 2008 kord kuus. Ootame lugejate 

kaastöid, küsimusi ja soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda soovitakse. Seinaleht asub 

Haapsalu toomkirikus stendil, koguduse kantseleis ja Jaani kirikus. E-postiga saadame lehe neile, kelle 

aadress on meil teada. Ootame teie kõigi abi, et Johannese Sõnumid jõuaksid võimalikult paljude 

huvilisteni. Selleks palume anda teada 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:lydia.kalda@hotmail.com
mailto:mariastrauss@gmx.de

