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Laul hoiab kurja eemal 
 
Igasuguse jumalakummardamise juurde on kuulunud muusika. Muistsed rahvad võtsid usulisi ja maagilisi 

toiminguid teostades appi muusika. Muusika abil on püütud tugevdada sõna mõju ja mõjutada jumalikku 

sfääri. Nii Vana kui Uus Testament sisaldavad arvukalt näiteid muusika kohta. Muusika on kõlanud alati, kui 

on toimunud midagi olulist – 10 käsku Siinai mäel anti teada sarvehääle saatel, Jeeriko vallutamine toimus 

jäärasarvede puhumisega, prohvetite ennustuste juurde kuulus muusika, kuri vaim lahkust Saulist pärast 

Taaveti kandlemängu jne. Kirikliku liturgia kujunemine on vahetult seotud kirikliku muusika 

kujunemislooga, need kaks on arenenud paralleelselt. Kirikumuusika on mõjutanud ka Eesti rahva 

kujunemist haritud laulurahvaks. Rahva hariduse ja kirikulaulu oskuse tõusule aitas oluliselt kaasa Forseliuse 

rahvakoolide loomise idee 17. sajandil. Rahvakoolides antud hariduses oli oluline koht usuõpetusel ja 

kirikulaulul. Piibli- ja lauluraamatu abil on õpitud lugema ja maailmas toimuvat mõistma. Laulu kaudu on 

antud edasi pärimust ning õpetatud ja kasvatatud järeltulevaid põlvkondi. 1869. aastal toimunud esimesel 

üldlaulupeol olid enamik laule kiriklikud ning suurem osa lauljaist kirikukooride liikmed. 

 

1694. aastal andis Karula koguduse õpetaja Johann Hornung välja lauluraamatu 117 lauluga, mis on tänaseni 

jäänud meie lauluraamatu põhivaraks. 1899. aastal avaldati „Uus Lauluraamat. Kirikus, koolis ja kodus 

tarvitada.“ Seda lauluraamatut on aegade jooksul redigeeritud ja täiendatud. Praegu kasutatav laulu- ja 

palveraamat on eelnevate järeltulija, mis valmis 1990.  aastal kodu- ja väliseesti kirikute koostöös.   

 

Luterlik kirikulaul on kõlanud eesti rahva suus põlvest põlve läbi viie sajandi. Mitmest lauluraamatu 

koraalist või kiriklikku päritolu laulust on saanud rahvuslikud sümbolid (Hoia, Jumal Eestit, Eesti lipp). 

Lauluraamatud, nii nagu ka Piiblid, kuuluvad raamatute hulka, mida põlvest põlve edasi pärandatakse. 

Lauluraamatu tähtsus eestlaste kultuuriloos on suurem, kui seda oskame esmapilgul arvata.  

 

Eestlaste kui laulurahva juures on sõna, palve ja laul käinud alati käsikäes. Lauluraamatul on meie kirikus 

olnud alati vääriline koht Piibli kõrval. 2011. aasta on Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus pühendatud 

kiriku laulu- ja palveraamatule.  

 

Haapsalu koguduses on kirikumuusika olnud aastakümneid heal järjel ja koorilauljad-muusikud 

moodustavad tänuväärse osa koguduse aktiivsetest liikmetest. Lia Salumäe ja Sirje Kaasiku juhitud 

muusikatöö on olnud tulemuslik ning olulisel määral toetanud ka liturgiliste uuenduste läbiviimist. Täna võib 

öelda, et Haapsalu kogudus on laulev kogudus, kus mitte ainult ei laulda ja musitseerita, vaid ka luuakse uut 

muusikat. Laul on lahutamatuks osaks kõigil jumalateenistustel ja koguduse koosviibimistel. Üks koguduse 

kauneid tavasid on tervitada oma sünnipäevalapsi Martin Körberi 19. sajandil kirjutatud „Ma olen väike 

karjane“ lauluga. See on ka lastekiriku tunnuslaul.  

 

Teine kaunis Haapsalu koguduse tava on kiriku laulu- ja palveraamatu kinkimine leerilastele. Nii on aastate 
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jooksul jõudnud Eestimaa kodudesse tuhandeid lauluraamatuid. 

 

Kui 2010. aastal toimus Haapsalu toomkirikus raamatuaasta raames Piibli kaanest-kaaneni lugemine, siis sel 

aastal sooviksime laulda läbi kõik meie lauluraamatus olevad koraalid. Selles saad ka Sina, hea koguduse 

liige ja infolehe lugeja, osaleda.  

 

Alanud aasta juhtlause ütleb: „Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri ära heaga!“ (Rm 

12:21). Laulev inimene ei saa olla kuri. Sestap soovin, et laulud ja koraaliviisid heliseksid Su südames ja 

suus.    

 

Laulurikast laulu- ja palveraamatu aastat! 

 

Kristel Engman 

EELK Lääne praostkonna vikaar 

 

PEAPIISKOPI LÄKITUS KOGUDUSTELE 

JÕULUPÜHADEKS JA ALGAVAKS 2011. AASTAKS 
 
Armsad õed ja vennad lähedal ja kaugel! Jõululugu algab teatega, et „kõik läksid ennast kirja 

panema igaüks oma linna“ ning ka Joosep Maarjaga asus teele Taaveti linna Petlemma, „sest ta oli 

Taaveti soost ja pärusmaalt“ (Lk 2:3–4). Üks väline korraldus juhtis tagasi juurte juurde, viis kokku 

minevikupärimused ning Jumala tulevikuplaani, lasi tõotustel tõeks saada. 

Viimasel ajal kutsutakse kaasmaalasi tagasi koju. Arutletakse selle üle, mis teeb kodust kodu ja 

miks me seda vajame. Ennekõike on kodutunde aluseks head inimsuhted ja osadus. Need ulatuvad 

üle aja ja ruumi, saades tuge hõimusidemetest, mida Jumal meile koos sünniga kaasa on andnud. 

Asjata ei uurita sugupuid ega otsita kadunud pereliikmeid ja sõpru. Kokkukuuluvus on kui 

puhkenud õis, mis kannab endas uut elu. 

Üks roosike on tõusnud, küll õrna juure seest,“ ütleb armastatud jõululaul ja lisab, et „ta tuli Jesse 

soost,“ viidates kuningas Taaveti isale. Neljas käsk kutsub austama isa ja ema ning Jakob Hurda 

meelest tähendas see ühtaegu isamaa ja emakeele hindamist. Meie rahva kultuuri ja elujõu juured 

on sügaval eestikeelses pühakirjas, luterlikus rahvakirikus ja meie eelkäijate vaimulikus ärkamises. 

Kas oskame hinnata möödunut ja sellesse kätketud Jumala õnnistust, küsiti advendiaja eel 

Riigikogu konverentsisaalis peetud foorumil „Kristliku rahvuskultuuri tulevikust“. Kas aitab see 

pärand meil leida osadust üksteisega ja Jumalaga, püsida meie rahval ja kasvada Jumala riigil meie 

keskel ja südames? Jõululaps Jeesus on tulnud, et meid taas kokku viia, uuendada ja elustada 

armastuses, mida Isa meile tema läbi on kinkinud. 

Suurimaks kingiks ja Jumala imeks sel aastal on kodu- ja välis-Eesti luterlike kirikute nähtava 

ühtsuse taastamine. Langenud on sõja ja okupatsiooni püstitatud umbusu ja eraldatusemüüri 

viimane nurk ning eesti luterlastel kõikjal maailmas on nüüd võimalus kuuluda ühtsesse 

rahvakirikusse ning tunda seeläbi kokkukuuluvust ja kodus olemist. See on samm, mille läbi ei 

kaota ükski kogudus ega kristlane, võita võivad aga kõik. 

Jeesuse sünni side esivanemailt päritud maise koduga viitab aga veel kaugemale ja sügavamale. 

Taaveti lauludes (Ps 90:1) öeldakse: „Issand, Sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve.“ Ja 

apostel Paulus kinnitab kirjas filiplastele (Fl 3:20): „Meie kodupaik on taevas, kus me ootame 

Päästjat – Issandat Jeesust Kristust.“ Jõululapse Jeesuse vastuvõtmine oma südamesse, uskumine 

temasse teeb meistki Jumala lapsed. 

Leidkem siis neil jõulupäevadel taas oma juured, oma inimeseksoleku identiteet, 

oma osadus Jumalaga. Olgem kodus! 

Õnnistatud jõule ja uut aastat soovides 

 

Andres Põder 

Peapiiskop 
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MIS TOIMUB? 

Jumalateenistus armulauaga on igal pühapäeval kl 11 toomkirikus. Täpsemalt kõigist 

jumalateenistustest loe kuukavast.  

Laulukoorid. Koguduse segakoor harjutab esmaspäeviti kl 17.30 Jaanisaalis, hooaja algus 10. 

jaanuaril. Toomkoori proovid on teisipäeviti kl 19 Jaanisaalis, hooaja algus 11. jaanuaril. Laste 

ansambel jätkab tegevust Sirje Kaasiku juhatusel. Info laulukooride osas: 53039835 – Lia Salumäe; 

56453472 – Sirje Kaasik.  

Muusikasõpradele. 6. jaanuaril kl 18 kolmekuningapäeva kontserdil „Veelkord jõululaule“ teevad 

kaasa koguduse koorid ja näha saab veelkord laste jõulunäidendit esimestest jõuludest. 

Leerikursus. Kevadine leerikursus algab jumalateenistusega toomkirikus 6. veebruaril kell 

11. Palun andke see sõnum edasi! Praegu on paras aeg registreeruda. Täpsemat informatsiooni 

saab õpetaja käest. Leerikoolis tutvutakse maailma usundite, Piibli, kiriku õpetuse ja ajalooga ning 

koguduse eluga. Leeri kaudu leiad endale uusi sõpru. Leerikursus lõpeb leeripüha ehk 

konfirmatsiooniga, mille läbi leerikooli lõpetanu saab koguduse täisõiguslikuks liikmeks. Leeritatu 

võib tulla armulauale, saada ristivanemaks, lasta abielu laulatada ja kandideerida koguduse 

juhtorganitesse.  

Lastekiriku kogunemised on ikka kuu teisel pühapäeval kell 11 toomkirikus. 9. jaanuaril on uue 

õppeaasta esimene tund. Lastekiriku lapsed koos lasteansambliga esitavad kolmekuningapäeval  

jõulunäidendi, mida nägime jõululaupäeva jumalateenistusel. Püüdkem silmas pidada, et hoiame 

tähtsal kohal moraalseid väärtusi ja anname oma lastele kristliku kasvatuse. Ootame kõiki lapsi.  

Eakate teetund koguneb jätkuvalt reedeti kell 15 Jaanimajas. Esimene teetund toimub 14. jaanuaril 

kell 15 jaanimajas. Teretulnud on ka uued osalejad. 

Toomkirik ja muuseum. Kirik on avatud jumalateenistuste ja kontsertide ajal. Muuseumi on 

sissepääsu soov vaja eelnevalt kokkuleppida. Sissepääs on piletiga. Vt lisa www.haapsalulinnus.ee 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud alates 10. jaanuarist tööpäeviti kl 9.30-13.30. 

Saadaval on soodsalt laste ning täiskasvanute riided ja jalatsid.  

Koguduse kantselei, Kooli 6, avatud E-K, R kl 9-15. Tel 473 7166, 52 80635. Kohtumine 

koguduse õpetajaga on soovitav leppida eelnevalt kokku. 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA JAANUARIS  

 

L, 1. jaanuar kl 12 uusaasta jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jeesuse nimel.  

 Teenib: õpeaja Kari Tynkkynen. 

P, 2. jaanuar kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Issanda templis. Teenivad 

 õpetaja Kristel Engman ja Teno Ilves. 

E, 3. jaanuar kl 10.30 mälestushetk vabadussamba juures – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev. 

N, 6. jaanuar kl 18 kolmekuningapäeva kontsert „Veelkord jõululaule“ (toomkirik). Laulavad 

 koguduse koorid. Pühapäevakoolilaste jõulunäidend. Sissepääs: vaba annetus. 

R, 7. jaanuar kl 9 hommikupalvus (kantselei). 

P, 9. jaanuar kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Ristimise and. Teenivad  

  õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves; kl 11-12 lastekirik (toomkiriku käärkamber). 

E, 10. jaanuar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal) 

T, 11. jaanuar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal) 

http://www.haapsalulinnus.ee/
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R, 14. jaanuar kl 9 hommikupalvus (kantselei); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 16. jaanuar kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jeesus ilmutab oma 

 jumalikku väge. Teenivad: õpetaja Tiit Salumäe ja õpetaja Kristel Engman 

E, 17. jaanuar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal) 

T, 18. jaanuar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal) 

R, 21. jaanuar kl 9 hommikupalvus (kantselei); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 23. jaanuar kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jeesus äratab usule. Teenib: 

 õpetaja Tiit Salumäe ja Eleri Illik. 

E, 24. jaanuar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal) 

T, 25. jaanuar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal) 

R, 28. jaanuar kl 9 hommikupalvus (kantselei); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 30. jaanuar kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Loodusjõulude Issand. 

 Teenivad õpetaja Kristel Engman ja Teno Ilves. 

kl 16 jumalateenistus maakonna haiglas. Teenib õpetaja Kristel Engman. 

E, 31. jaanuar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal) 

 

KOOSTAMISEL ON KOGUDUSE ARENGUKAVA 2011-2020 

 

Milleks on kogudusele vaja arengukava? Selle küsimuse üle arutleti juba 2009 aasta oktoobrikuus 

toimunud koguduse juhatuse esimeeste konverentsi töötubades. Ühiselt leiti, et arengukava on 

eelkõige vaja selleks, et omada ülevaadet koguduse hetkeseisust ja tulevikuplaanidest, lihtsustada 

koguduse eesmärkide ja probleemide mõistmist uute liikmete, vabatahtlike ja töötegijate poolt, kuid 

samuti on abiks koostööpartnerite kaasamisel ning aitab projekti rahastajatele selgitada koguduse 

rahavajadust. 

 

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus koostas esimese arengukava aastateks 2004-2010. Selle 

koostamise hetkel ei olnud kindlaid vorminõudeid arengukava sisule ega ka ülesehitusele. 

Novembris 2005 kehtima hakanud EELK kirikuseadustiku kohaselt tuleb igal kogudusel koostada 

ja kehtestada arengukava, kus määratletakse olulised tegevusvaldkonnad ning sätestatakse taotlevad 

eesmärgid ja ülesanded. 

 

Kuna esimese arengukava kehtivuse aeg lõppeb käesoleva aastaga, moodustas koguduse juhatus 

töögrupi, kelle ülesandeks on arengukava ülevaatamine, uuendamine ning vormilisse vastavusse 

viimine kirikuseadustiku nõuetega. Töögruppi kuuluvad juhatuse esimees Madis Kütt, juhatuse 

aseesimees Tõnis Padu, koguduse õpetaja Tiit Salumäe, vikaarõpetaja Kristel Engman ning 

nõukogu liige Kristi Ainjärv. 

 

Töögrupp on koos käinud 4 korral, 3 töögrupi liiget on osalenud EELK Konsistooriumi poolt 

korraldatud kahel koolituspäeval. Koolituspäevade eesmärk oli anda koguduse töötegijatele 

ülevaade nii kirikuseadustikust tulenevatest vormilistest nõuetest kui ka praktilisi soovitusi 

arengukava ning selle täitmiseks koostatava tegevusplaani tegemiseks. 

 

Töögrupp on määratlenud koguduse arendamisel esmastena 10 tegevusvaldkonda: Sõna 

kuulutamine ja sakramentide jagamine, koguduse juhtimine, lastetöö, noortetöö, muusikatöö, 

diakooniatöö, ühiskonna ja misjonitöö (sh. usuõpetus), avalikud suhted, majandustegevus, 

välissuhted. Ühisel koosolekul kirjeldati tegevusvaldkondade hetkeseis lähtudes 3 faktorist: millised 
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tegevused kuuluvad valdkonna alla, vastava valdkonna töötegijad ja eesmärgid, kuhu valdkond 

võiks olla arenenud 10 aasta pärast. 

 

Tänaseks oleme jõudnud sinnamaale, et panema kokku koguduse tegevuskava, kuidas järgnevatel 

aastatel täita eesmärgid, millised arengukavas oleme määratlenud. Selleks, saaksime pakkuda 

kõigile koguduse liikmetele huvitavat ja meelepärast tegevust, ootame ka sinu arvamust ja 

ettepanekuid selle kohta, mida võiksime üheskoos ära teha ja ette võtta. Saada oma ettepanekud 

jaanuarikuu jooksul e-postile: kristiainjarv@hot.ee või too need kirjalikult kantseleisse või edasta 

need mõnel muul viisil töögrupi liikmetele. 

 

Kristi Ainjärv 

 

KIRIKU ROLLIST JA OOTUSED KIRIKU SUHTES 

 

19. detsembril sai toomkirikus leeriõnnistuse seitse leerilast Haapsalu ja Ridala kogudusest. 

Leerikooli lõpus kirjutati essee teemal „XXI sajandi inimese ootused kiriku suhtes.“ Avaldame 

õpetaja Kristel Engmani noppeid neist kirjutistest. Ühtlasi soovime leerilastele õnnistust nende teel 

ristiinimesena ja koguduse liikmena.  

 

 Kiriku esmatähtis roll on jumalateenistuste ja ametitalituste kaudu kristliku sõnumi 

tänapäevases vormis esitamine. 

 

 Kirik seob sarnaste põhimõtetega inimesi. Mõnele on kirik lihtsalt kohtumispaik, kus 

suhelda ja leida mõttekaaslasi.  

 

 Olgugi, et kiriku esmane ülesanne on Jumala sõna kuulutamine, hindavad koguduse liikmed 

vahest enamgi kiriku kaudseid hüvesid. Kirik on kui sotsiaalne siduja, kirikus ei kehti 

klassireeglid. Jumala palge ees on kõik võrdsed. 

 

 Elu seaduste vastu eksinud leiavad kirikus jõudu ja usku oma tegusid kahetseda ning seeläbi 

muutuda. 

 

 Kirik abistab abivajajaid. Kiriku ülesanne on alati olnud ka abivajajate toetamine. 

Paralleelselt evangeeliumi kuulutamisega peab käima ka diakoonia ehk evangeeliumi 

kuulutamine tegudega. 

 

 Kiriku areng on tähtsat rolli mänginud Eesti hariduse arengus. Luterluse levik tõi kaasa 

kirjakeele leviku, lugemisoskuse. Tänapäeva mõistes võiks see võrduda tiigrihüppega, mõne 

innovaatilise IT-lahendusega. 

 

 Tänapäeval on inimestel erinevad ootused kiriku suhtes, sest ka inimeste väärtused ja 

ühiskondlik kasvatus on erinev ning sellest tulevad ka erinevad ootused. Paljude inimeste 

jaoks on kirikust saanud meeleolu looja ja ka meelelahutuse koht. Näiteks jõulude ajal, 

tulevad inimesed kirikusse selleks, et jõuluõhtu missa toob jõulutunde. 

 

 Kirik peaks arvestama ka sellega, et tänapäeva inimese maailmapilt ja enesemõistmine 

erinevad suuresti piibli-aegse inimese omast ja arvestama inimeste erinevate ootustega. Kuid 

on ootusi, millele ta mitte ainult ei pea, vaid ka ei tohi vastu tulla. 

 

 Kirikult oodatakse kiriku funktsioonide säilitamist. Oodatakse, et kirik täidab oma põliseid 

funktsioone nii nagu see on olnud sajandeid.  

mailto:kristiainjarv@hot.ee
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 Üks valdkond, kus kirik võiks Haapsalu linnaelus kaasa aidata, on töö noortega. Pakkuda 

neile rohkem tegutsemisvõimalusi, et nad ei peaks jääma sihitult tänavale. Noorte 

linnakodanike eetiliste väärtuste kujundamisel võiks kirik kaasa rääkida. 

 

 Rahvas ootab kirikult seda, mida ainult üks sügavalt usklik inimene oskab tegelikult 

tunnetada. Nad ootavad rahulolu, rõõmu, hingesoojust ja tuge. Sügavalt usklik inimene aga 

teab, et iga saavutuse nimel tuleb pingutada ja miski ei kuku meile niisama kätte, aga laiskus 

on tänapäeval kahjuks võidu positsioonis meie kõigi suhtes – mitte alati, aga siiski suuremas 

osas. 

 

 Kirikult oodatakse stabiilsust ja kindlust. Nende samade väärtuste kandmist, millega 21 

sajandit tagasi algust tehti. Inimene ootab, et kirik säiliks sellisena nagu ta on, põlise ja 

tugevana. 

 

 

JUHATUSE TÖÖST 
 

Koguduse juhatuse koosolekul 6. detsembril oli 9 päevakorrapunkti. Võeti teadmiseks eelmise 

juhatuse koosoleku protokoll ja koguduse õpetaja on allkirjastatud leping Laulu- ja tantsupeo 

protsessis osalevate kollektiivide otsetoetuse leping, mille alusel kantakse kogudusele toetuseks 

10000 krooni koguduse segakoori ja toomkoori tegevustoetust. Juhatuse esimees on allkirjastanud 

varakindlustuse poliisi  koguduse vara kindlustamiseks. Kuulati juhatuse esimehe informatsiooni 

Jaani kiriku remonditööde jätkamisest. Lähtudes Illar Kannelmäe eskiisist tegi Paul Uibopuu 

pakkumise põranda tööde jätkamiseks ajalooliste põrandaplaatide paigutamiseks. Resteh on nõus 

paigutama põrandaplaadid altari ümber ja teostama keskkütte sissetoomiseks vajalikud tööd. Arutati 

Jaani kiriku altarilaua küsimust. Mõttekas oleks paigaldada altarile ajalooline kiviplaat, mis praegu 

on kiriku aias. Aprillis oleks vaja teha kirikus koitõrje.  Järgnevalt kuulati koguduse õpetaja 

informatsiooni koguduse nõukogu koosoleku ettevalmistusest. Õpetaja annab ülevaate koguduse 

aasta tegevusest. Arengukava ettevalmistusest teeb ettekande Kristi Ainjärv. Peale koosolekut 

plaanitakse külastada Jaani kirikut ja seejärel minnakse toomkirikusse koguduse jõulupuule. 

Koguduse kantseleile tehti ülesandeks täpsustada ajalehe Eesti Kirik tellijate nimekiri. Tikkurila 

kogudus on lubanud varasemate aastate kombel toetada koguduse kaastöölistele, Haapsalu 

koolidele ja haiglatele Eesti Kiriku tellimist.  

Õpetaja andis ülevaate jõuluõhtu jumalateenistuse ettevalmistuse käigust.  

Järgmine koosolek toimub 10. jaanuaril 2011  kl 17.30 jaanimajas. 

 

AD 2011 ON LAULU- JA PALVERAAMATU AASTA 

EELK peapiiskop Andres Põder kuulutas 1. advendipühapäeval, 28. novembril 2010 Toronto 

Peetri kirikus 2011 aasta ühtses Eesti Kirikus Laulu- ja palveraamatu aastaks. 

 

Kiriku Laulu- ja Palveraamat valmis Kodu- ja Välis-Eesti kirikute ühistööna ja ilmus  vabaduse 

koidikul, 20 aastat tagasi. Laulu- ja palveraamatu ilmumine oli märgiks kahe kogukonna – kodus ja 

võõrsil elavate eestlaste – ühisest usust ja traditsioonidest. Lauluraamat seon eestlased üle kogu 

maailma ja on EELK ja E.E.L.K. ühtsuse väljendaja ja tugevdaja. Laulu- ja palveraamatu aasta 

tunnuslauseks on rida A. Suurkase kiituslaulust: TÕUSE, MU LAUL, TAEVASSE! (KLPR 295:1). 

Laulu- ja palveraamatu teema-aasta kulminatsioon on KLPR kasutuselevõtu 20-ndat aastapäeva 

tähistav LAULURAAMATUPÄEV advendilaupäeval, 26. novembril 2011 Tallinna Piiskoplikus 

Toomkirikus. Üks laulu- ja palveraamatu aasta olulisemaid eesmärke ja üleskutseid on 

„Lauluraamat igasse kodusse!“, et taastada eestlaste hulgas varasematel aegadel traditsiooniline 

kahe hariduse vundament - Piibli ja lauluraamatu - koht meie kodudes.  
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TAGASIVAADE DETSEMBRI SÜNDMUSTELE KOGUDUSES 

 

Nagu ikka, oli detsember kirikus ja koguduse elus väga sündmusterohke. Advendi- ja pühade ajal 

on olnud rõõm kohtuda ka paljude koguduse liikmetega lähemalt ja kaugemalt, kes jõuluaega 

kodukogudusega tähistama tulid.   

 

6. detsembril toimus koguduse juhatuse nõupidamine ning 11. detsembril nõukogu koosolek. 

Samal päeval tähistasime kirikus ka koguduse jõulupuud. Täname kõiki, kes andsid oma panuse 

selle toreda koosviibimise õnnestumiseks.  

 

Advendiajal toimus arvukalt kontserte. Nimetan siin tänuga järgmisi esinejaid - tütarlastekoor 

Canzone; Haapsalu Poistekoor; Haapsalu Kammerkoor; Hannah; Margus Aru; Tallinna Soome 

koguduse laulukoor; Tallinna Poistekoor; laulustuudio Do-Re-Mi; Liisi Koikson; Peterburi 

akadeemilised muusikud;  Arsise käsikellade ansambel; Sebastian Wesman ja Mai Nuudi ning 

Cantores Narvensis. Rõõm on tõdeda, et kõigile kontserditele jätkus tänulikke kuulajaid. See 

kinnitab, et Haapsalus ja Läänemaal osatakse kõrgetasemelist muusikat hinnata.  

 

24. detsembril toimus kirikus kaks jõuluõhtu jumalateenistust. Neist esimesest tegi ülekande Eesti 

Televisioon (vaata: http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=112901). Jõuluevangeelium 20. pühitsemise 

aastapäeva tähistavalt jumalateenistuselt, kaunid jõululaulud, palved, peapiiskopi jõulujutlus, 

Vabariigi Presidendi tervitus, laste jõulunäidend jõudis tuhandete televaatajateni ja jumalateenistust 

interneti vahendusel jälginuteni nii Eestis kui mujal maailmas.  
 

27. detsembril tähistasime Johannesepäeva. Lääne praostkonna tänukirja andis praost üle Haapsalu 

linnapeale, SA Haapsalu Piiskopilinnus nõukogu esimehele Urmas Suklesele, SA Haapsalu 

Piiskopilinnus juhatajale Ülla Parasele ja EELK Haapsalu koguduse juhatuse esimehele Madis 

Küttile. Soome Korsnäsi koguduse õpetaja Guy Kronqvistile anti üle koguduse teenetemärk. 

Õpetaja Guy Kronqvist sündis Purmos 11. märtsil 1954. Ta ordineeriti preestriks Porvoo 

toomkirikus 1979. Kronqvist valiti Korsnäsi koguduse õpetajaks 1982. 1989 külastas Haapsalu 

koguduse õpetaja esimest korda Korsnäsi ja sellest sai alguse aktiivne suhe Korsnäsi ja Haapsalu 

vahel. Vaimulikud, kirikukoorid, diakooniatöötajad, koguduse liikmed ja noorterühmad on 

regulaarselt käinud teineteisel külas. Õpetaja Kronqvist on palju kordi külastanud Haapsalut ja 

jutlustanud nii Haapsalus kui teistes Läänemaa kirikutes. Ta on vahendanud humanitaarabi 

kogudusele, haiglatele, lasteasutustele ja teistele abivajajatele. Ta on arendanud suhteid Vaasa 

Evangeelse Rahvaülikooli ja Läänemaa noorte vahel ning toetanud seal õppivaid noori. Guy 

Kronqvist on õppinud suhete arendamiseks ära ka eesti keele. 

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. Teenetemärk võeti kasutusele 

aastal 2002. Teenetemärgi on saanud dr Heino Noor, professor Toomas Siitan, praost Martin 

Marcollale (Rootsi), pikaaegne juhatuse esimees Ülo Niin,  ajakirjanik Anneli Ammas, 

diakooniatöö juht Evi Süsi, praost Veli-Matti Hynninen ning kirikumees Arnold Korjus. 

 

http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=112901
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TÄNU ANNETUSTE EEST 
 

Täname kõiki koguduse liikmeid liikmeannetuste eest. Palun hakata tasuma kogudusele 2011. aasta 

liikmemaksu. Juhatus soovitab liikmemaksu tasumise hõlbustamiseks vormistada pangas 

püsikorraldus. Igaüks andku oma jõu ja soovi kohaselt. Koguduse täiskogu liige on konfirmeeritud 

ja koguduse liikmenimekirja kantud isik, kes on aasta jooksul teinud nimelise annetuse ja käinud 

armulaual. Liikmeannetust saab tasuda kantseleis või koguduse kontole: SEB 10602003965006; 

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

liikmemaks tasutakse. 

Tulumaksuseaduse kohaselt võib maksumaksja tuludeklaratsiooni koostades arvata oma 

maksustatavast tulust maha kuni 5% kirikule jt mittetulundusühingutele nimeliselt tehtud 

annetustelt. Annetuselt tulumaksu tagasi arvestamiseks edastas kogudus 1. veebruariks andmed 

Maksu– ja Tolliametile.  

 

NAER ON TERVISEKS 
 

Alati leidub põhjuseid, mille eest tänulik olla 
 

Preester üritab koguduseliiget lohutada. "Proua Kask, ärge olge kibestunud. Püüdke ikka tänulik 

olla!" 

"Tänulik?!" hüüab proua Kask. "Mille eest ma peaksin tänulik olema? Ma ei jõua oma arveid 

maksta ja ma olen paljudele võlgu." 

Vaimulik mõtles hetke ja ütles siis: 

"Olge tänulik, et te ei ole üks oma võlausaldajatest." 

 

 

JAANUARI JUHTSALM JA PALVE 

 

Sest sina, Issand, õnnistad õiget; sa ehid teda oma hea meelega kui kaitsevarjuga. 

 

Psalm  5:13 

 

 

Õnnista, oo Jumal, kuud, mis on minu kohal, 

õnnista, oo Jumal, maad, mis on minu all, 

õnnista, oo Jumal, mu naist ja mu lapsi 

ja õnnista ka mind, kelle hooleks nad on. 

Õnnista mu naist ja mu lapsi 

ja õnnista ka mind, kelle hooleks nad on. 

 

Õnnista, oo Jumal, kõike seda, millel mu silm puhkab, 

õnnista, oo Jumal, seda, millele on pandud mu lootus, 

õnnista, oo Jumal, mu mõistust ja mu elusihti, 

õnnista, oo õnnista neid, Sa elu Jumal. 

Õnnista, oo Jumal, mu mõistust ja mu elusihti, 

õnnista, oo õnnista neid, Sa elu Jumal. 
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SÜNNIPÄEVAD JAANUARIS 

 

1. jaanuar Helga Kilter 

2. jaanuar Riina Teller 

4. jaanuar Inga Teppor 

5. jaanuar Elfriede Vihterpal 

6. jaanuar Ergo Solovjov 

9. jaanuar Annaliisa Martson 

10. jaanuar Silvi Birk 75 

 Tamara Pajo 

 Aili Kaur 

 Marion Kaareste 10 

11. jaanuar Sebastian Salumäe 5 

12. jaanuar Aliida Võhma 85 

 Thea Boman 

13. jaanuar Hans Joosep Lõhmus 

16. jaanuar Ants Aido 75 

 Maire Uusen 

17. jaanuar Valeri Šipulin 

18. jaanuar Alari Truuver 20 

20. jaanuar Riina Lõhmus 

21. jaanuar Heli Kaljulaid 

 Tanel Tammet 25 

23. jaanuar Aivar Joon 

 Tiiu Kelviste 

 Kai Kallas 

25. jaanuar Marko Kasepalu 

 Kirsi Rank 25 

 Evelin Korjus 

26. jaanuar Karl-Erik Illik 

27. jaanuar Renee Logberg 

 Meriliis Leemet 

29. jaanuar Märt Paju 

31. jaanuar Elo Jürise 

 Vendo Jugapuu 

 Helen Hepner 

 Kristel Roosiorg 

 Matteus Kalda 

 

 

 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

Koguduse kantselei Kooli tänav 6 on avatud E, T, K, R  kell 9-15 

Telefon 473 7166, 473 7167, 528 0635.  

E-post: haapsalu@eelk.ee 

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.  

Registrikood  80210533 

 

TOIMETUS 

Tiit Salumäe  E-post: tsalumae@yahoo.com 4737 166, 4737 167, 4737 017, 5280 636.   

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

Lydia Kalda E-post: haapsalu@eelk.ee; lydia.kalda@hotmail.com; 53477633. 

Lehte Ilves E-post: lehte@le.ee 

Ingrid Laasi E-post: ingridlaasi@hot.ee 

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

Lia Salumäe E-post: lia.salumae@gmail.com; 53039 835.  

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

 

Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda 

soovitakse. Seinaleht asub Haapsalu toomkirikus peaukse kõrval, koguduse kantseleis ja 

Jaanimajas.  

 

mailto:lydia.kalda@hotmail.com

