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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

DETSEMBER  2015     
 

ADVENT ON UUS ALGUS 

Algust võib lugeda väga mitmest ajahetkest. Inimene sünnib siia maailma ja sünnipäev on tema elu 

algus. Seeme külvatakse mulda ja külviaeg on uue lõikuse algus. Inimesed leiavad teineteist ja 

loovad oma kodu – see on nende ühiselu algus. Advent on kirikuaasta algus – siis meenutame loomist 

ja hakkame ootama Kristuse sündimist.  

Soovin, et meiegi võiksime advendiga alustada uut lehekülge. Ei maksa arvata, et advendi sisu 

piirdub vaid ilusate kommete ja helge meeleoluga. Kui nii, siis jäävad advendinädalad pelgalt tühjaks 

askeldamiseks. Üks tänapäeva häda ongi, et teel olemist ei väärtustata. Märkan seda ka oma lastelaste 

puhul - vaevalt teele asunud, küsivad nad, kas oleme juba kohal. Tänapäeval tahab inimene 

võimalikult kiiresti jõuda punktist A punkti B. 

 Advendiaeg on aasta kõige kaunim aeg, ütlevad paljud. Esimene lumi katab kinni mustuse, hea on 

istuda kodus, süüdata küünlad ja mõelda, olla koos perega, tunda üksteisest rõõmu. Jõulukingid 

teevad meele rõõmsaks nii kinkijal kui ka kingi saajal. Kauplused on rahvast täis. Inimesed on 

rõõmsalt elevil. Kirikukontserdid toovad pühakodadesse needki, kes muidu kirikus ei käi. 

Jõulukaartide kirjutamine võtab oma aja. Lapsepõlvekodust on minu ühed parimad mälestused just 

advendiõhtuist, mil istusime pastoraadi suures saalis ümber väikese advendikuuse, laulsime ja isa 

luges ette mõne kauni loo. 

Advendiaeg on kõige halvem aeg, ütlevad teised ja neidki on päris palju. Üksindus tundub eriti rõhuv 

just siis, kui teised on rõõmsad. Päris raske võib olla ka jõuluõhtul, kui pead olema üksinda, kui 

lähedane inimene on lahkunud või pere teised liikmed on eemal. Jõulurõõmu võivad tumestada 

majanduslikud mured. Kuidas rõõmustada peret kingitustega, kui raha napib? Igapäevatööle lisandub 

pühadeks valmistumise rutt. Närvid on pingul. Siis ei olegi jõulud enam rõõmupühad,   tahaks joosta 

hoopis kuhugi kaugele. 

Advent kuulutab: „Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal.” Kas oskame märgata uue päeva 

märke? Tuleb hoiduda üksikkogemuste üldistamisest nii negatiivses kui ka positiivses võtmes. Kui 

ollakse ärkvel, tuleb kiiresti alustada päevatööd. Tegemist jätkub advendiks ja terveks uueks 

kirikuaastaks!  

Advendiaeg 2015 on meie kogudusele eriline – möödub 25 aastat toomkiriku taaspühitsemisest. 
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Valmistame ette jumalateenistust Eesti televisioonile ja anname selleks oma parima, et sõnum 

Lunastaja sünnist võiks meid ja meie rahvast puudutada. Järgmistel nädalatel on meie kirikutes palju 

suurepäraseid kontserte. Tere tulemast osalema! 

Soovitan  lugeda ka Lääne praostkonna värsket aastakirja Scripta Annalia 2015. 

Õnnistatud advendiaega ja alanud uut kirikuaastat! 

 

Tiit Salumäe 
piiskop 
 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA  DETSEMBRIS. 

T, 1. detsember kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanimaja); kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 4. detsember kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

L, 5. detsember kl 13 Soome Iseseisvuspäeva palvus (Toomkirik). 

P, 6. detsember kl 11 2. advendi jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: Sinu kuningas 

tuleb kirkuses.  Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Teno Ilves. Orelil Lia Salumäe. 

T, 8. detsember kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanimaja) kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 
K, 9. detsember kell 19 Jõulujazz. Marie ja Raul Vaigla ning Tero Saarti trompetil (Toomkirik, piletitega). 

R, 11. detsember kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik);  kl 13.30-15.00 teetund (Jaanisaal).  

L, 12. detsember kl 10.30 saksa keelne jumalateenistus (Kreegi maja); kl 14 Haapsalu 

Muusikakooli jõulukontsert (Jaani kirik); kl 16  Naiskoor Carmina jõulukontsert (Toomkirik, 

vaba annetus). 

P, 13. detsember kl 11 3. advendi jumalateenistus. Luutsinapäeva lastekirik (Toomkirik). Teema: 

Valmistage Issandale teed. Teenivad õpetajad Kristel Engman ja Küllike Valk. Orelil Ronja Soopan. 

T, 15. detsember kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 18. detsember kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 19 Advendikontsert. Esinevad Dave 

Benton, Margus Kappel ja Ursel Oja laululapsed (piletiga, sooduspiletid www.kontsert.ee 

Toomkirik). 

L, 19. detsember kl 18 Heategevuskontsert „Jõulukallistus“, annetused Haapsalu Toomkiriku 

katuse remondiks. Esinevad Pärnu segakoor „Endla“ ja Ulrika Graubergi koorid: tütarlastekoor 

Canzone, laulustuudio lapsed ja Haapsalu Kammerkoor (Toomkirik).  

P, 20. detsember kl 11 4. advendi jumalateenistus. Teema: Issand on lähedal. Teenivad piiskop Tiit 

Salumäe ja Teno Ilves. Laulab toomkoor (Toomkirik); kl 14 Jõulukontsert Kellade ansambel 

„Arsis,”  vokaalsolist Mikk Mäe ja kitarril Remi Boucher (Kanada) (piletid piletilevis piletimaailmas 

ja 1 tund enne kontserti  Toomkirikus www.arsis.ee);  kl 18 Jõulupalvus De la Cardie hooldekodus 

Laulab koguduse segakoor. 

T, 22. detsember kl 10 Haapsalu Linna Algkooli jõulukirik (Toomkirik). 

K, 23. detsember kl 16.30 Jõuluõhtu perejumalateenistuse proov (Toomkirik). 

N, 24. detsembril kell 17  Jõuluõhtu perejumalateenistus. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja 

õpetaja Kristel Engman. Organistid Lia ja Lea Salumäe. Trompetil Loit Lepalaan. Jõulunäidend 

Haapsalu Noorte Huvikeskuse loovus- ja draamaring, juhendaja Anne Andrejev. Toomkoor Sirje 

Kaasiku juhatusel. Laulustuudio Do-Re-Mi, lastekoor Anne Pääsukese juhatusel. Haapsalu 

poistekoor Kadri Kelneri juhatusel (Toomkirik);  

kl 23.00 jõuluöö missa Teenib piiskop Tiit Salumäe. Laulab Endrik Üksvärav (Toomkirik). 

R, 25. detsember kl 12 1. jõulupüha jumalateenistus Teenib piiskop Tiit Salumäe. Laulab 

koguduse segakoor (Toomkirik); kl 16 Jõulukontsert. Esinevad Koit Toome ja Maria Listra 

(Toomkirik, piletitega). 

P, 27. detsember kl 11 jumalateenistus (Toomkirik). Teema: Jumal on armastus. Teenib piiskop Tiit 

Salumäe. Orelil Lia Salumäe; kl 18 Johannesepäeva kontsert-aktus. Laulavad Do-Re-Mi 

laululapsed. (Toomkirik). 

N, 31. detsember kl 17 Vana-aastaõhtu jumalateenistus (Toomkirik). Teema: Meie aeg on Issanda 

kätes. Teenib: piiskop Tiit Salumäe. Laulab koguduse segakoor. Orelil Lia Salumäe;  kl 23.15 

Sylvester vigilia. Teenib: õpetaja Kristel Engman. Muusika: Lea Salumäe (Toomkirik). 

http://www.kontsert.ee/
http://www.arsis.ee/
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ADVENDIKONTSERT JA KÜÜNLA SÜÜTAMINE 

   

     

Loe:  

http://online.le.ee/2015/11/28/piiskop-tiit-salumae-advenditervitus/ 

http://www.laanlane.ee/article/fotogalerii-haapsalus-s%C3%BCttisid-

advendik%C3%BC%C3%BCnlad 

http://online.le.ee/2015/11/28/haapsalus-suudati-advendituli/ 

 

ARVO TARMULA PÄLVIS KOGUDUSE TEENETEMÄRGI 

 
 

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu otsustas 29. novembril 2015 anda koguduse 

teenetemärk Haapsalu elu jäädvustajale fotograaf Arvo Tarmulale. Arvo Tarmula sündis 11. mail 

1937 Pärnus, lõpetas 1956. aastal Pärnu Koidula gümnaasiumi. Elab aastast  1970 Haapsalus. 1989. 

aastast on Arvo Lääne Elu fotograaf. Ta on Haapsalu fotoklubi ja Eesti fotokunsti ühingu liige. 

http://online.le.ee/2015/11/28/piiskop-tiit-salumae-advenditervitus/
http://www.laanlane.ee/article/fotogalerii-haapsalus-s%C3%BCttisid-advendik%C3%BC%C3%BCnlad
http://www.laanlane.ee/article/fotogalerii-haapsalus-s%C3%BCttisid-advendik%C3%BC%C3%BCnlad
http://online.le.ee/2015/11/28/haapsalus-suudati-advendituli/
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Autasustatud 2006 Haapsalu linna vapimärgiga ja Vabariigi presidendi poolt aastal 2013 Valgetähe V 

klassi teenetemärgi. 
 

Arvo on teinud andunult tööd selleks, et Läänemaa, Haapsalu linn, EELK Haapsalu Püha Johannese 

kogudus ja piiskopilinnus on aasta aastalt laialt tutvustatud. Hindamatu väärtus on Arvo fotokogul, 

mis kajastab viimaste aastakümnete pöördelisi sündmusi. Ajalehefotograaf on oma aja kroonik. Eriti 

selline nagu Arvo Tarmula, kes ei puudu naljalt mitte üheltki suuremalt ja tähtsamalt ürituselt, olgu 

päev või öö, püha- või argipäev. Arvo pildid on arvukatel näitustel rõõmustanud tuhandeid inimesi.  

Teenetemärk on kullatud metallist valmistatud ladina rist, mille esikülg on kaetud punase läbipaistva 

kuumemailiga. Risti peal on hõbedast valmistatud lendutõusev kotkas, kelle pead ümbritseb nimbus 

ning jalad on kuldsed. Märki kantakse 40 mm laiuse muareesiidist lindi küljes; mehed kaelas, daamid 

lindist valmistatud põiklehvi küljes vasakul pool rinnal. Lendutõusev nimbusega kotkas on evangelist 

Püha Johannese sümbol. See näitab, et Johannes jõudis enam kui keegi teine surelikest lähedale 

taevastele saladustele. Hõbe on puhtuse ja vaimuvalguse värv, tähistab õilsust ning ustavust. Punane 

on taevaliku tõe ja elujõu värv. Hõbe ja punane on ka Läänemaa värvid, Püha Johannese kotkas on 

samuti Läänemaa ja Haapsalu vapilind. EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärk 

antakse Eesti või välisriigi kodanikule Haapsalu kogudusele ja Haapsalule osutatud eriliste teenete 

eest. 
 

Koguduse nõukogu asutas teenetemärgi aastal 2002. Teenetemärgi on pälvinud: 

2003 - koguduse liige Heino Noor ja Haapsalu Vanamuusika Festivali asutaja Toomas Siitan.  

2004 - Haninge sõpruskoguduse õpetaja praost Martin Marcolla (Rootsi).  

2005 - koguduse juhatuse esimees aastatel 1976-1991 Ülo Niin.  

2006 - ajakirjanik Anneli Ammas.  

2007 - koguduse diakooniatöötaja  Evi Süsi.  

2008 - Loviisa sõpruskoguduse õpetaja praost Veli-Matti Hynninen.  

2009 – pikaaegne kirikumees Arnold Korjus.  

2010 - Korsnäsi sõpruskoguduse õpetaja Guy Kronqvist.  

2011 – koguduse ja praostkonna muusikajuht organist Lia Salumäe 

2012 – koguduse juhatuse liige Sulev Saareväli 

2013 – pikaaegne piiskopilinnuse sihtasutuse juhataja Ülla Paras 

2014 – Rendsburgi pastor Joachim Haeger, pikaaegne sõpruskoguduste suhete edendaja 

2015 – fotograaf Arvo Tarmula, pikaaegne koguduse ja kogukonna elu jäädvustaja 

 

Teenetemärk antakse üle püha evangelist Johannese päeval 27. detsembril 2015  

Haapsalu toomkirikus. 

 

AUTASUSTAMISED 

24. novembril pärjati Uuemõisa lossi valges saalis tublimaid vabakonnategelasi, kuulutades välja 

maakonna tänavused sädeinimesed. Sel aastal esitati sädeinimese tiitlile 34 kandidaati, kellest 

komisjon valis välja 11. Sädeinimesi tunnustatakse Läänemaal 2009. aastast. Kui esimesel aastal 

tõsteti esile ühinguid ja ühendusi, siis nüüd võib tiitli saada nii ühendus kui ka inimene. 

Haapsalu Püha Johannese kogudus õnnitleb kahte meie koguduse liiget, sädeinimest. 

Leini Vahtras – MTÜ Hoovõtukeskuse juht. Teda on tihti märgata kas Lions klubiga pannkooke 

küpsetamas, Toidupangaga toitu kogumas, avalikel aruteludel sõna võtmas, riskilaste eest võitlemas, 

paljudel kultuuriüritustel, spordiradadel ja mujal. Ta on aktiivne kodanik ja usin vabatahtlik. 

Töökaaslased Hoovõtukeskusest iseloomustavad Leinit kui väga töökat ja alati hingega asja juures 

olevat inimest, kes oskab ka noortega väga hästi suhelda. Ütlemine, kes palju teeb, see palju jõuab, 

käib Leini kohta sajaprotsendiliselt. Ta oskab oma aega eri projektide vahel hästi jagada. Oma 

olemuselt on Leini rõõmsameelne ja särtsakas, temaga on väga lihtne suhelda ja alati leiab mõne 

jututeema millest rääkida. Leini on Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu liige ja abistanud 

suurürituste toitlustamisel. 
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Kristel Engman – kirikuõpetaja, diplomaat ja rändurite klubi eestvedaja. Kristeli eestvedamisel, 

juhtimisel ja vahendamisel on teoks saanud väga palju erilaadseid sündmusi. Tähelepanuväärsed on 

sel aastal toimunud perepäev Haapsalu piiskopilinnuses, milles on potentsiaali saada 

traditsiooniliseks ürituseks ning rahvusvaheline palverännupäev, mis algas esindusliku konverentsiga 

ning lõppes väikese palverännaku ja õhtupalvusega toomkirikus. Kristel oskab tegemistesse kaasata 

partnereid ja olla teistele hea partner. Nurme Bistroos käib Kristeli eestvedamisel kord kuus koos 

Rändurite klubi, kus tutvutakse maailma eri paikade kultuuri. Õhtud on väga oodatud ja rahvarohked. 

Kristel on tegev EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse leerikoolis, jumalateenistustel ja teistes 

koguduse ettevõtmistes, kirjutab doktoritööd ja artikleid ajakirjanduses, esindab Eesti riigi huve 

välisriikides ja on kahe väikese lapse ema. 

   

        Kristel Engman     Leini Vahras 

        
Välisminister Marina Kaljurand  21. novembril võttis Tiit Salumäe vastu Läänemaa 

annab 13. novembril üle Tiit Salumäele Vabadusvõitlejate Ühenduse teeneteristi. Pildil  

Välisministeeriumi teenetemärgi.  Nooremveebel Heiki Magnus, piiskop Tiit Salumäe  

      ja major Arnold Juhans. 

 

ISADEPÄEV JAANI KIRIKUS - SAGIN JA RÕÕM. 

Traditsioone järgides tähistasime novembri teisel pühapäeval lastekiriku lastega isadepäeva.  

Jumalateenistuse Jaani kirikus juhatas sisse mudilaste laulu- ja mänguringi Jaanimardikad lastest ja 

nende vanematest koosnev ansambel. Peale jumalateenistuse algusosa siirdusid lapsed Jaanimajja 

lastekiriku tundidesse, et jumalateenistuse lõpuks taas kirikusse õnnistamisele tulla.  
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Isadepäeva jumalateenistust ilmestasid koraalid, mis olid valitud selliselt, et pakuks laulurõõmu nii 

lastele kui ka täiskasvanutele, temaatiline jutlus ning ka kirikupalves mõtlesime kõigile isadele, 

vanaisadele ja ristiisadele. Ka neile, kes on kutsutud ajast igavikku.  
 

Jumalateenistusele pani rõõmsa punkti igale kirikulisele laste poolt kingitud koduaia õun, mida 

kaunistas temaatiline piiblisalm.   
 

Suur tänu kõigile, kes aitasid isadepäeva kirikus läbi viia ja eriliseks muuta! 

 

 
 

Kristel Engman 

EELK vikaarõpetaja 

 

„MAJA TÄIS RAAMATUID, SÜDA TÄIS RÕÕMU. 

 

Just sellist pealkirja kandis 20.-21. novembril toimunud lastekiriku raamatukoguöö Haapsalu 

Lasteraamatukogus. Tunnid raamatukogus kulgesid märkamatult, sest programm oli ääretult 

mitmekülgne ning koos olla oli tore. Saime teada, kuidas toimib raamatukogu, aga ka seda kuidas üht 

või teist raamatut üles leida. Väga põnev ja ülevaatlik oli lastekirjanduse asjatundja Krista 

Kumbergi ülevaade viimastel aastatel ilmunud lastekirjandusest ning saime kaasa ka häid 

lugemissoovitusi. Samuti oli põnev kuulda laste tutvustusi oma lemmikraamatutest. Raamatuvirnade 

haaravaid tutvustusi kuulates ei jäänud küll kahtlust selles, et lapsed armastavad vaatamata 

digimaailma ahvatlustele raamatuid lugeda.   
 

Väga hariv oli lastekiriku õpetaja Maria Straussi peetud piibliring „Aardeotsjad,“ kus tutvustati 

Piiblit kui üht suurt raamatukogu. Lugemissaalis oli välja pandud ka põnev näitus erinevates keeltes 

piiblitest. Näitust kroonis esimene eestikeelne piibel aastast 1739. Ei ole igapäevane, et nii väärikat 

teost on võimalik näha ja tasahilju lehitseda.  
 

Raamatukoguöösse mahtus palju muudki veel: ühine jõulukaartide meisterdamine sõpruskogudustele 

õpetaja Aide Leit-Lepmetsa juhendamisel, raamatukogumäng hämaras raamatukogus, palvused, 

mida pidasid Rahel Strauss, Marlene Schwindt, õpetajad Tiit Salumäe ja Kristel Engman, ööfilm 

unetutele, raamatukogu teisel korrusel ööbimine, „raamatukogurottide“ hommikuvõimlemine ja 

muidugi ühised söömised, mida korraldasid Angeliina Schwindt, Lydia Kalda ja Lia Salumäe. 

Raamatukoguöö programmi pani kokku ja meie tegusat seltskonda võõrustas lasteraamatukogu 

juhataja Jaanus Kõuts.  
 

Kui laupäeva lõuna paiku raamatukoguöö läbi sai, oli nii mõnigi laps seda meelt, et toredatest 

sõpradest ja kodusest lasteraamatukogust on kahju lahkuda.  
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Küllap aitas raamatukoguöö neil lastel, kes lasteraamatukoguga juba väga hästi on tuttavad, seda 

õdusat ja põnevat paika Haapsalus veelgi kodusemaks muuta ning neis lastes, kes võib-olla 

igapäevaselt raamatukogus ei käi, tekitas huvi raamatukogu ka edaspidi külastada.   
 

Öeldakse, et lapsed saavad lugejateks vanemate põlvedel. Nii nagu üldiselt õpivad lapsed kõige 

tõhusamalt eeskuju kaudu, on see ka lugemisega. Sestap, head vanemad ja vanavanemad, võtkem 

aega lastele ja lastelastega lugeda. Olgu see alternatiiviks tavapärasele n.ö kiirustavale advendiajale 

ja ühtlasi eriliseks sissejuhatuseks jõuluaega, mil saame üheskoos avada jõuluevangeeliumi!   

 

   
 

Kristel Engman 

Tänulik raamatukoguööl osalenu  

 

IMELINE AVAAKORD ADVENDI- JA JÕULUAJALE. 
 

28 .novembri õhtul enne advendiküünla süütamist toimus Haapsalu toomkirikus kontsert, kus tuli 

ettekandele prantsuse helilooja Camille Saint-Saensi Jõuluoratoorium. Suurvormi esitus sai teoks 

tänu professionaalsetele solistidele, oratooriumikoorile ja C. Kreegi nimelisele Haapsalu 

Muusikakooli kammerorkestrile. Viimases mängivad kõrvuti kooli õpetajad, õpilased ja vilistlased. 

Enne kontserti rääkis koguduse õpetaja Tiit Salumäe lühidalt Saint-Saensist, kelle sünnist möödus 

tänavu oktoobris 180 aastat. Tulevane helilooja alustas klaveriõpinguid 2-aastasena ning tema 

esimene säilinud helitöö on loodud 3-aastasena. Peale komponeerimise oli ta aktiivselt tegev pianisti, 

organisti, koorijuhi ja muusikakriitikuna.  

 

Enne oratooriumi kõlas imeilus Adolph Adami „Oo püha öö“ bariton Atlan Karbi esituses ning meie 

oma helilooja Sirje Kaasiku „Vaata, sulle tuleb Kuningas“ koorilt.  Oratooriumi ajal võis publik 

nautida meisterlikke soolosid, võimsaid kooriosi ja lisaks keelpillidele intensiivset oreli- ja ingellikku 

harfimängu. Küllap nautisid kaunist muusikast tekkinud sünergiat ka kõik osalised. Peale kontserti 

süüdati Vabadussamba juures advendiküünal ja kõik soovijad said koduteele kaasa killukese valgust. 

 

Kogu detsembrikuu on Haapsalus täidetud kauni muusikaga ja paljud kontserdid toimuvad 

toomkirikus. Tasub jälgida reklaami ja kindlasti leiab igaüks endale meelepärase kuulamiselamuse. 

 

Tiia Laar 

 

        

TÄHT IDAST 
 

Aktsioon „Täht Idast“ on nüüd lõppenud. Rõõm oli selle üle, et kingitusi kogunes umbes poolsada. 

Aktiivselt lõid kaasa lisaks koguduse rahvale ja Jaanimardikatele Haapsalu Linna Algkool, Läänemaa 

Ühisgümnaasium ja teised aitajad. Tänu Tiia Laarile korraldamise eest. 
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RETSEPTE RAAMATUTE RAAMATUST. 

JÕULUHÕNGULINE PIIBLIKOOK 
 

Kes seda hõrgutavat kooki valmistada soovib, peab enne oma Piibli välja otsima ning natuke 

mõtlema ja mõistatama. 

 

150 g võid 

Ps 55:22a - Pehmem kui või on tema suu, aga südames ta tuleb kallale; 

1 tass mett  

1Sm 14:25 - Aga kui kogu rahvas jõudis metsa, siis oli seal mesi maas.  

3 muna  

Ii 39:14 - Sest ta jätab ju oma munad maa peale ja laseb neid liivas soojeneda. 

3 tassi jahu 

2Kn 4:41 - Tema aga ütles: „Tooge jahu!” Ja ta viskas selle potti ning ütles: „Kallake rahvale ja nad 

söögu!” Siis ei olnud potis midagi halba.  

2 tassi keefiri 

Km 5:25 - Teine küsis vett, tema andis piima, ulatas kalli kausiga petipiima.  

1 tass rosinaid 

1Sm 30:12b - Ja nad andsid talle tüki viigimarjakakku ja kaks rosinakakku; ta sõi ja ta vaim virgus, 

sest ta ei olnud kolm päeva ja kolm ööd leiba söönud ega vett joonud.  

1 tass viigimarju 

Jr 24:2 - Ühes korvis olid väga head viigimarjad, varajaste viigimarjade sarnased, ja teises korvis 

olid väga halvad viigimarjad, nii halvad, et need ei kõlvanud süüa.  

2 tl vürtse e piparkoogi maitseainet 

Ül 3:6 - Mis see on, mis kõrbest üles tuleb suitsusammaste kujul, suitsutus mürrist ja viirukist, 

kaupmehe mitmesugustest vürtsidest? 

3 tl küpsetuspulbrit 

Soojenda Ho 7:4 (Nad kõik on abielurikkujad; nad on nagu küdev küpsetusahi, mille tule pagar 

jätab kohendamata taigna sõtkumisest hapnemiseni.) 190 kraadini. 
 

Vahustada või ja mesi, lisada ükshaaval munad. Segada omavahel jahu, vürtsid ja küpsetuspulber 

ning lisada keefiriga vaheldumisi taignale. Lisada rosinad ja viigimarjad. 

Kallata taigen või ja riivsaiaga vooderdatud lahtikäivasse vormi. 

Küpsetada Mt 20:12 (Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks 

meiega, kes me oleme kandnud päeva koormat ja lõõska!). 

 

Jahtunud koogile raputada tuhksuhkrut. 

Kooki süües mitte unustada Mt 4:4 (Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes 

leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.“) 

 

 
 

Tõlkinud Maria Strauss  

http://www.piibel.net/?q=%C3%9Cl+3&verse=6
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SÜNNIPÄEVAD DETSEMBRIS. 
 

1. dets Olavi Tutt 60 

2. dets Linda Reinsaar 89 

 Mare Padu 40 

3. dets Varje Võrklaev 

5. dets Viia Birnbaum 72 

 Lea Kiis 55 

 Jaan Aabram Altoja           

8. dets Ragne Miller  

9. dets Kaido Kliss 

11. dets Kairi Altoja                                  

               Ahto Eesmäe  

12. dets Elise Sarapuu 87 

               Karin Julge                                      

 Hedi Laadi                                     

 Jaagup Toompuu 

13. dets Krista Leppiko  

 Hanna Stina Lepmets  

14. dets Erna Virro 82  

 Kairit Martson  

15. dets Heino Koha 76 

 Marge Kivi  

16. dets Magda Küünarpuu 85 

 Janno Stern  

17. dets Arvi Sinisaar 73 

 Luule Sinisaar  

 Max Alexander Nordström  

18. dets Annika Annus  

               Mona Kase                                       

19. dets Leili Kirs 73  

22. dets Andres Lingkreim  

 Kerli Truuver  

23. dets Liilia Šipulin  

 Kadi Saviir 30 

 Keitlin Viita   

24. dets Mariliis Olenko   

25. dets Tiit Salumäe   

 Tiina Mikkor 40 

 Liis-Marii Järve  

26. dets Olev Loodus 70 

27. dets Marleen Randpere 20 

28. dets Jüri Salumäe  

 Liina Gontmacher  

29. dets Ülo Niin 74 

 Kristel Üksvärav  

30. dets Katrin Alliku 35  

31. dets Lehte Ilves  

 
 

Palju  õnne  sünnipäevaks  ja  õnnistust  uueks  eluaastaks! 
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 SUUR PIPARKOOK. 

 

Tee üks vahva piparkook 

Olgu lind või olgu loom 

Täheke või inglike 

Oma käega valmis tee 

 

Ära kohe ära söö 

Las ta seisab üle öö 

Las ta seisab päeva ka 

Kuuse külge riputa 

 

Kui sul morniks kisub meel 

Siis ta sulle rõõmu teeb 

Ja kui tuju niigi hea 

Ongi õnne üle pea 

 

Tiia Laar 

 

NATUKE NALJA. 

     Praktilise meelega Juku ja jõulukingid 

 

Õpetaja: "Jõuluajal pole kõige olulisem kinkide soovimine, vaid miski 

muu. Mis see võiks olla?" 

Juku: "Ikka see, et soovitud kingid ka kätte saame."  

 
 

TRÜKIST ON ILMUNUD 

 

EELK Lääne praostkonna väljaanne „Scripta Annalia 2015.“ 24 leheküljel on ülevaade Lääne 

praostkonna koguduste elust lõppeval aastal. Pikem usutlus peapiiskop Urmas Viilmaga ja palju 

huvitavat lugemist. Küsi koguduse kantseleist. 

’ 
Ilmunud on ka EELK taskukalender ja seinakalender. Taskukalendris on igapäevased lugemised ja 

pikem selgitus kalendritähtpäevadest. Pildikalendril on fotod Võrumaa kirikutest. Samuti on 

saadaval Vennastekoguduse kalender „Vaimulikud loosungid, kus on igapäevased piiblilugemised.. 

 

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 

Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. (Johannese 1:9) 

Juba palju aastasadu enne Kristuse sündi ennustasid prohvetid, et Messias, kelle Jumal kord saadab, 

toob kaasa valguse. Kristuses jõudis tõeline valgus siia maailma — tõeline arusaam, tõeline 

taipamine Jumala kohta. Siin meie keskel elades ei otsinud Ta üles pühasid, vaid läks patuste juurde. 

Ta keeldus võimust, Ta keeldus rikkusest, kuid rääkis enesest loobumisest ja meeleparandusest. Ta ei 

hinnanud maailmalikku tarkust, vaid kutsus inimesi Vaimus vaeseks saama ja Jumalat usaldama. Ta 

oli tölnerite ja patuste, mitte selle maailma tarkade ja vägevate sõber. Ta ütles ei kõigele, mida see 

maailm väärtuslikuks pidas ja hindas kõrgelt seda, mida targad ja vägevad põlgasid. Tema toodud 
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valgus ei olnud selline, nagu oodati. 

Kui valgustatuks saamine tähendab kõigest sellest lahti ütlemist, mille küljes su süda ripub, ja kõige 

selle ausse tõstmist, mida sa põlgad ja halvustad — kui palju on siis valgustatuid? Just sellepärast 

avanesidki valgusele ainult väheste silmad. Need olid need, kelle enesetähtsus, mis pidi saama valusa 

hoobi, oli piisavalt väike, et olla nõus armastuse nimel seda valu taluma. Need olid need, kes tundsid 

oma patte kui rasket koormat ja igatsesid kogu südamest sellest koormast vabaneda. „Parem osa“ 

rahvast, religioosne, poliitiline ja majanduslik eliit, keeldus laskmast Jumalal oma silmi avada — neil 

oli liiga palju kaotada. 

Mis tähendus on meie jaoks Jeesuse sünniloo meenutamisel jõulude ajal? On see lihtsalt üks pisut 

sentimentaalseid tundeid tekitav lugu, mis koos kirikuskäiguga heidab veidi pühalikkust muudele 

jõuluõhtu tegemistele? Või on see kogu jõulude kõrgpunkt, ülevoolav rõõm, et valgust, mis tuli 

Jeesusega siia maailma, ei ole pimedus võita suutnud. Rõõm pattude andestusest, julgustus ja 

kinnitus, et see, mida Tema väärtuslikuks pidas, on endiselt au sees ja see, mida Tema kuulutas, 

kehtib endiselt. Hoolimata sellest, et ka tänapäeva suured, targad ja vägevad ei ole seda kõike 

uskunud. 

 

Jumal, minu Jumal, 

Sina üksi oled imeline ja auline, 

Sina üksi oled suur ja kiitust väärt, 

oled üksi meeldiv ja lahke, 

oled üksi kaunis ja veetlev, 

oled üksi hiilgav ja tulvil ülimat rõõmu, 

sel määral ja sel viisil, 

et kogu taeva ja maa hiilguses 

pole midagi, mida Sinuga võrrelda. 

Sinu imeline valgus on minu südamele 

armsam kui kõik au ja kuulsus, 

sest ainult see üksi võib minu vaimu rõõmustada 

ja kõik selle elu inetuse 

juubelduseks ja rõõmuks muuta. 

 

 
Gertrud Suur Helftast, 1256-1302 

Nunn 

 

 Mõtiskluse kirjutas Karin Teder. 
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

KOGUDUSE KANTSELEI. Kooli tn 6, on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 9-15. 

Kantselei on suletud 23. detsembril 

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

Juhatus palub tasuda liikmeannetuse, kes seda veel ei ole teinud, võimalikult peatselt! 

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

Jõuluvaheaeg alates16. detsembrist. Avame taas 8. jaanuaril 2016. 

 

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: karinteder@hot.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:mariastrauss@gmx.de

