
 

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

JAANUAR 2012  
 
Tervitan teid kõiki 2012. aasta Herrnhuti Vennastekoguduse poolt valitud juhtsõnaga: Sulle piisab minu 

armust, sest nõtruses saab vägi täieliseks. (2Kr 12:9) Toon tervitused Pühalt maalt, Petlemmast, kus meie 

Issand sündis ja Jeruusalemmast, kust ta kannatas, suri, äratati üles ja võeti taevasse. Olen koos abikaasaga 

pühitsenud erilised ja ainulaadset jõulud. Olla jõuluõhtul selles paigas, kus Jeesus sündis ja seada armulauda 

Jeruusalemma luterlikus peakirikus – seda on isegi unistamiseks liiga palju. Meile oli see aga reaalsus. 

Nüüd aasta juhtsõna juurde. Minu arvates väga sobiv mõte aastat juhtima. See lause on Kristuse vastus 

apostel Pauluse mitmekordsele soovile saada terveks. Iga haige tahab ju saada terveks. Tsiteerin pisut sama 

peatükki: „Seepärast, et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai, saatana ingel, mind rusikatega 

peksma, et ma ei läheks kõrgiks. Ma olen selle pärast kolm korda Issandat palunud, et see minust lahkuks. 

Kuid tema ütles mulle: "Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks." Nii ma siis kiitlen 

meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, 

vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen 

vägev.“ Pauluse meelsust soovin uude aastasse. Määrav ei ole meie soovide täitumine, vaid Jumala tahte 

täitumine. Mõni päev tagasi tulime Pühalt maalt. Seal ei ole tasast maad peaaegu olemas. Et näha kaugemale, 

tuleb ronida mäe otsa. Tavaliselt ei ole otsetee võimalik, sinu rada lookleb mööda mäenõlva. Niisugune on 

ka inimese elu. Alustades uut aastat tahame tõusta võimalikult kõrgele, et näha kaugemale. Aga mäe taga on 

uus mägi. Jääbki siis see Püha Pauluse tõdemus, et vägi saab avalikuks nõtruses.  

Teine mõte on võetud käesoleva aasta peapiiskopi jõululäkitusest ja soovist uueks 2012 aastaks: „Johannese 

evangeelium kõneleb Jeesuse sünnist kui valgusest, mis paistab pimeduses. Küllap mõistame, et jutt on 

millestki, mida vajame sisemiselt, mis ei sõltu tehnilisest progressist, hõõglambist või säästupirnist, mis 

puudutab meie hinge. Hingevalgust ülistavad poeedid ja analüüsivad psühholoogid, sellest on saanud mõiste 

meie kõnekeeles. Mida see tähendab? Küllap midagi endastmõistetavat ja üldinimlikku. Lihtsalt headuse 

hetke. Igatsust headuse järele. Headuse kogemist ja jagamist. Usku headuse võitu ja võimu ka keset 

kõikehävitavat pimedust. --- Valgus pole üksnes romantiline kujund. Valguse vajadus kasvab välja reaalsuse 

tajust, äratundmisest, et sarnaselt elule pole headuski viimselt meie endi meelevallas, meie tegude tunnus ja 

tulemus.“ 

Kolmas asi, mida tahan rõhutada on lähenev rahvaloendus. Umbes kaks tuhat aastat tagasi pani rahvaloendus 

inimesed liikuma ja otsima oma juuri – minema on päritolupaika. Sama mõte on aktuaalne ka täna. 

Rahvaloendusel küsime endalt – kes me oleme, mida me väärtustame ja vaatame tulevikku – millised on 

meie ellujäämise väljavaated tänases globaliseeruvas maailmas. Peapiiskop Andres Põder tuletab meile 

kõigile meelde: Hoolides headusest, oma rahvast ja kirikust, vastakem siis nagu kord Joosua: „Mina ja mu 

pere, meie teenime Issandat!“ Üle kõige aga tänagem Issandat, sest tema on hea ja tema heldus kestab 

igavesti. 

 

Õpetaja Tiit Salumäe 

 

 



 

PEAPIISKOPI LÄKITUS KOGUDUSTELE 

JÕULUPÜHADEKS JA UUEKS AASTAKS 2012 
 

Armsad õed ja vennad! 

Johannese evangeelium kõneleb Jeesuse sünnist kui valgusest, mis paistab pimeduses. Küllap 

mõistame, et jutt on millestki, mida vajame sisemiselt, mis ei sõltu tehnilisest progressist, 

hõõglambist või säästupirnist, mis puudutab meie hinge. Hingevalgust ülistavad poeedid ja 

analüüsivad psühholoogid, sellest on saanud mõiste meie kõnekeeles. Mida see tähendab? 

Küllap midagi endastmõistetavat ja üldinimlikku. Lihtsalt headuse hetke. Igatsust headuse järele. 

Headuse kogemist ja jagamist. Usku headuse võitu ja võimu ka keset kõikehävitavat pimedust. 

Mitte üksnes kosmiline chaos ega juhus pole pime, seda on ka kaose ja kurjuse meelevallas olev 

inimene. Inimene, kes on kaotanud oma sihi, mõtte ja näo. Apostel Pauluse sõnadega: „Meiegi 

olime kord arutud, sõnakuulmatud, eksijad, orjates mitmesuguseid himusid ja lõbusid, elades 

kurjuses ja kadeduses, olime vihaalused ja vihkasime üksteist.” (Tt 3:3) 

Valgus pole üksnes romantiline kujund. Valguse vajadus kasvab välja reaalsuse tajust, 

äratundmisest, et sarnaselt elule pole headuski viimselt meie endi meelevallas, meie tegude tunnus 

ja tulemus. Headuse olemus ja eetiline imperatiiv ulatub meist kaugemale, on meist väljaspool. 

Tõeliselt hea saab olla vaid Jumal. Ja apostel jätkab: „Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja 

inimesearmastus ilmus, siis ta päästis meid mitte meie õiguse tegude tõttu, mida me nagu oleksime 

teinud, vaid oma halastust mööda.” (Tt 3:4–5) 

Jõulusündmuse vabastav vägi seisneb Jumala teos, tema headuse ja halastuse ilmsiks saamises 

Jeesuses Kristuses. „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on 

andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu,” kirjutab evangelist 

Johannes (Jh 3:16). Kogu Jeesuse isik, tema eeskuju, ohvrisurm ja ülestõusmine on selle eluandva 

armastuse väljendus ja allikas. On mõistetav, et jõulud täidavad inimsüdamed headuse ja 

armastusega, mis ülevoolava karikana ajendab heategudele. 

Kas pole see õnne stardipakk ja ühiskonna ülim siht? Kujutlegem maad, kus ükski isa või ema ei 

hülga oma last, kus abikaasade vahel valitseb truudus ja perekonnas hoolimine ja usaldus, kus ausus 

on au sees ning kainus ja väärikus hinnas, kus ligimest austatakse ja abivajajale ulatatakse käsi. 

Headus ei eelda suuri investeeringuid, uusi makse, karmimaid seadusi, tõhusamat järelevalvet. 

Headuse eeldus on hingevalgus, uus ellusuhtumine, ennastsalgavus ja julgus seista vastu 

hoolimatusele ja ülekohtule. 

Uue aasta juhtmõtteks on pühakirja sõnad: „Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina 

kuri heaga.” (Rm 12:21) Headus võib tunduda nõrkusena, kuid ainsana on tal vägi hoida ja 

õnnestada elu. Jõuluvalguses oleme kõik kutsutud headuse käskjalgadeks – eestpalvetajateks, 

lohutajateks, julgustajateks, teenäitajateks, toetajateks, rõõmustajateks. Headuse abimeeste 

suurimaks vabakonnaks on kristlased. Olge selle eest südamest tänatud! 

Evangeelium Jumala headusest sunnib meid ikka ja taas otsustama, kas kuulume varju või valguse 

poolele. Hetki, kus sellest kuuluvusest tuleb tunnistada, millal meilt seda küsitakse, on palju, üheks 

selliseks ka eelseisev rahvaloendus. Hoolides headusest, oma rahvast ja kirikust, vastakem siis nagu 

kord Joosua: „Mina ja mu pere, meie teenime Issandat!“ Üle kõige aga tänagem Issandat, sest tema 

on hea ja tema heldus kestab igavesti. 

 

 

Õnnistatud jõulupühi ja algavat Issanda aastat 2012 soovides 

 

Andres Põder 

Peapiiskop 
 



KOGUDUSE TEGEVUSKAVA JAANUARIS  

 

P, 1. jaanuar kl 11 uusaasta jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jeesuse nimel. 

Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Katharina Ufholz. 

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

R, 6. jaanuar kl 18 kolmekuningapäeva kontsert-palvus. Veel kord jõululaule (toomkirik). 

Kaastegevad koguduse koorid. Teenib õpetaja Tiit Salumäe; koguduse kantselei on suletud. 

P, 8. jaanuar kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Ristimise and. Teenivad 

õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves; kl 11-12.15 lastekirik ehk pühapäevakool (toomkiriku 

käärkamber). 

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

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

R, 13. jaanuar kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 15. jaanuar kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jeesus ilmutab oma 

jumalikku väge. Teenivad õpetaja Kari Tynkkynen ja Katharina Ufholz. 

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

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

R, 20. jaanuar kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 22. jaanuar kl 11 jumalateenistus armulauaga (toimumiskoha osas jälgi reklaami). Teema: Jeesus 

äratab usule. Teenivad õpetaja Kari Tynkkynen ja Teno Ilves. 

E, 23. jaanuar kl 18 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 24. jaanuar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 27. jaanuar kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 29. jaanuar kl 11 jumalateenistus armulauaga (toimumiskoha osas jälgi reklaami). Teema: 

Loodusjõudude Issand. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Katharina Ufholz; kl 16 jumalateenistus 

maakonnahaiglas. 

E, 30. jaanuar kl 18 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 31. jaanuar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

 

VEEL INFOT 

Jumalateenistus armulauaga on igal pühapäeval kl 11. Ehkki detsembri infokirjas kirjutasime, et 

alates 8. jaanuarist kuni 31. märtsini 2012 toimuvad regulaarsed jumalateenistused Jaani kirikus, 

oleme siiski otsustanud jätkata jaanuaris teenistustega toomkirikus. Palun jälgige teenistuste 

toimumiskoha osas jooksvalt reklaami (teisipäeviti ajalehes „Lääne Elu”). Kas ja millal tegevus 

Jaani kirikusse üle viiakse, pole praegu teada, see sõltub ilmast ning kiriku temperatuurist. 

Lastekirik. Lastekiriku kogunemised on jätkuvalt iga kuu teisel pühapäeval. 8. jaanuari tund 

toimub siiski harjumuspäraselt toomkiriku käärkambris. Lastekiriku juhendajad on Riina Teller, 

Sigrid Veske, Maria Strauss ja Lydia Kalda. Kõik lapsed on südamest teretulnud! Teave tel 53 

477633 – Lydia või haapsalu@eelk.ee 

Leerikursus. Uus leerikursus algab märtsis. Soovijatel palun registreeruda. Leeri infot saab 

koguduse õpetajalt tiit.salumae@eelk.ee  

mailto:haapsalu@eelk.ee
mailto:tiit.salumae@eelk.ee


Eakate teetund. Jaanuaris algavad teetunnid alates R, 13.01. Kogunetakse reedeti kl 15 Jaanisaalis. 

Toomkirik ja muuseum. Konvendihoone, toomkirik, muuseum, vahitorn, laboratoorium, 

keskaegne klassituba jm avatud ettetellimisel. Vaata lisa www.haapsalulinnus.ee 

Jaani kirik on avatud ettetellimisel. Reedeti on Jaani kirikus hommikupalvus kl 9. 

Kiriklikud talitused palume kokku leppida koguduse õpetajaga. 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud alates 2. detsembrist: E, T, K ja R kl 9.30-13.30. (R, 

06.01 on suletud – kolmekuningapäev). Saadaval on soodsalt laste ning täiskasvanute riided ja 

jalatsid.  

Koguduse kantselei, Kooli 6, avatud E-K, R kl 9-15. Tel 473 7166, 52 8063, e-post 

haapsalu@eelk.ee Kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt 

kokku (tel. 52 80635). 

Koguduse igakuine 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 

Seinalehena on „Johannese Sõnumid” infostendil toomkirikus, Jaanimajas ja kantseleis. 

Eesti kiriku elust saab lugeda  

http://eelk.ee/  

http://www.eestikirik.ee/ 

 

 

INFOKS 
 

Head vaimulikud, koguduste juhid ja kaastöölised! 
 

Jeesus ütleb: „Kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on 

taevas.”(Mt 10:32) 

31. detsembrist algas rahva ja eluruumide loendus. Rahvaloendus on Eesti Vabariigis olnud ja on 

üheks kõige autoriteetsemaks informatsiooniallikaks mitte ainult rahva demograafilis-majandusliku 

olukorra vaid ka suhtumise kohta ristiusku ja kirikusse. Rahvaloenduse tulemuste põhjal 

kujundatakse järgmise kümnendi avalikku arvamust ja langetatakse riiklik-ühiskondlikke otsuseid. 

Vastustest usku puudutavatele küsimustele teevad järeldusi inimesed, kes alles otsivad oma teed, 

inimesed, kelle jaoks kirik on sotsiaalpartneriks ning sotsiaalteadlased ja kirikuloolased.  

Kui tahame olla misjoneeriv kirik, kelle iga liige on teadlik oma usust ja ülesandest Kristust 

tunnistada, siis on rahvaloendus kindlasti üks võimalusi ja väljakutseid seda ülesannet täita. 

Peaksime innustama inimesi kuulutama Joosua eeskujul: mina ja mu pere, meie teenime Issandat. 

Ilmselt on oluline juhtida inimeste tähelepanu asjaolule, et rahvaloenduse isikuankeedis on olemas 

küsimused usu kohta ja et neid ei jäetaks ühel või teisel põhjusel küsimata või vastamata, kuigi 

nende vastamine on vabatahtlik. Vastamise vabatahtlikuks jätmine ei tähenda, et need küsimused 

pole olulised, vaid sellega austatakse inimese õigust oma usku tunnistada või ei. Kristlase jaoks on 

oma usu tunnistamine suurim eesõigus. Seega on siin ka küsitluse kõrgpunkt. 

Küsimused on järgmised: 

 Kas Te peate omaks kindlat usku (religiooni)? (Vastamine vabatahtlik) 

 Palun nimetage usk (religioon). (Vastamine vabatahtlik) 

Selgituses on öeldud: 

„Küsimus usu (religiooni) kohta on vajalik, et saada teavet Eesti elanike usulise kuuluvuse kohta. 

Teadaolevalt on Eesti elanikud üsna usuleiged. Usu küsimus aitab välja selgitada, kas suhtumine 

religiooni on aja jooksul muutunud (näiteks kas noorema põlvkonna suhtumine usku erineb 

varasemate põlvkondade omast). Loendus on ainus võimalus koguda infot, missugune on 

traditsioonilisest kristlusest erinevate religioonide levik tänapäeva Eestis. See võimaldab kavandada 

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


programme eri religioonide ja kultuuride arengu toetuseks”. (Täiendav informatsioon: 

http://www.stat.ee/rel2011) 

Ankeet näeb välja järgmine: 

KÜSIMUSED A21 JA A21A ESITATAKSE VÄHEMALT 15-AASTASE ISIKU KOHTA. 

A21 Kas Te peate omaks mõnda usku (religiooni)? 
1 Jah 2 Ei A22 3 Ei soovi vastata A22 

A21A Palun nimetage usk (religioon). 
1 Luterlus 

2 Õigeusk 

3 Muu (MÄRKIGE) 

Niisiis saab esimesele küsimusele vastata lihtsalt jah-iga. Teine küsimus võimaldab luterlastele anda 

vastuseks luterlus. Kuna küsimus esitatakse alates 15-ndast eluaastast, tuleks sellele küsimusele 

vastamiseks ka pere ja koguduse noori ette valmistada. See võib olla nende elu esimene avalik 

usutunnistus. 

Et kirikurahvast teavitada ja kaasa haarata, pean õigeks olla toeks Rahvaloenduse läbiviimisel, selle 

materjalide vahendamisel ja tutvustamisel. Statistikaamet on pöördunud EELK poole sellise 

ettepanekuga ning leian, et see on meile antud eriline võimalus rahvaloenduse maksimaalselt heale 

tulemusele kaasa aidata. Seepärast palun, armsad kaasvõitlejad, ka Teie poolset mõistmist ja 

kaasabi. Vastavad materjalid saadab Statistikaamet Teile postiga. Kasutage neid selleks, et selgitada 

inimestele sobivas vormis ka usku puudutavatele küsimustele vastamist. 

Rahvaloendus oli see, mis viis Maarja ja Joosepi Petlemma, kus tuli ilmale meie Lunastaja Jeesus 

Kristus. Juhatagu ka eelolev rahvaloendus inimesi Kristuse ja tema tunnistamise juurde! 

 

+Andres Põder 

Peapiiskop 

 

* 
 

Haapsalu Püha Johannese kogudus autasustas muusikatöö juhti organist  

Lia Salumäed koguduse teenetemärgiga. 
 

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu otsustas 10. detsembril 2011 anda 

koguduse teenetemärk organist Lia Salumäele. Teenetemärk anti traditsiooniliselt üle püha 

evangelist Johannese päeval 27. detsembril 2011 Haapsalu toomkirikus. 

 

Käesoleval aastal anti teenetemärk koguduse teenekale organistile, Lääne praostkonna muusikatöö 

koordinaator Lia Salumäele, kes on sündinud Tallinnas 29.10.1955. Ta on lõpetanud Tallinna Georg 

Otsa nimelise muusikakooli ja EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonna. Lia Salumäe 

asus kirikumuusikuna EELK Haapsalu koguduses tööle sügisest 1975. Möödunud aastakümnete 

jooksul on ta silmapaistvalt hästi juhtinud koguduse ja praostkonna muusikaelu ja õpetanud noori, 

kellest on tulnud tublid organistid. Koguduse koorid on saavutanud häid tulemusi, esinetud on nii 

kodumaal kui sõpruskogudustes Soomes, Rootsis ja Saksamaal. Muusikaelu edendamise kõrval on 

ta teinud tubli tööd diakoonia valdkonnas ning vabatahtlike kaasamisel. Erilist tunnustust väärib 

tema panus Missio 2011 raames Haapsalu toomkirikus toimunud koraalimaratoni korraldamisel ja 

läbiviimisel. 

Koguduse 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, 

http://www.stat.ee/rel2011


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. 2003. a. anti välja kaks teenetemärki, mille pälvisid 

Haapsalu koguduse nõukogu auliige, arst Heino Noor ja Haapsalu Vanamuusika Festivali asutaja 

professor Toomas Siitan. 2004. a. omistati teenetemärk Haninge sõpruskoguduse õpetajale praost 

Martin Marcollale (Rootsi). 2005.a. koguduse pikaaegsele juhatuse esimehele (1976-1991) Ülo 

Niinele. 2006.a. ajakirjanik Anneli Ammasele. 2007.a. koguduse diakooniatöö juhile Evi Süsile. 

2008.a. Loviisa sõpruskoguduse õpetajale praost Veli-Matti Hynninenile. 2009.a. pikaaegsele 

kirikumehele Arnold Korjusele. 2010 Korsnäsi sõpruskoguduse õpetaja Guy Kronqvistile. 

 

 

 

NATUKE NALJA 

Laps päris perearstilt jõuluvana tervise järele 

 

Üleriigilisel perearsti telefonil 1220 helisats pühade ajal teiste hulgas üks laps, kes soovis teada, kas 

jõuluvana on ikka tervise juures ja kes on tema perearst. Last ajendas jõuluvana tervise järele 

pärima tõik, et juba mitmendat aastat pole jõuluvana enam tema juurde jõudnud ja on saatnud oma 

pakid päkapikkudega. 

Postimees, 28.12.2011, nr 300. 

 

Ootused ja soovid Issanda aastaks 2012 
 

Tiit Salumäe: Tänan õnnitluste ja kingituste eest minu 60. sünnipäevaks. Tervitusi ja õnnitlusi tuli 

väga rohkesti. Nii nagu te teate pühitsesin oma sünnipäeva koos abikaasaga Pühal Maal. Jõuluööl 

olime Petlemmas Jeesuse sünnikirikus ja jõulupühal teenisin koos piiskop Munibiga Jeruusalemma 

luterlikus Lunastaja peakirikus. Kirjeldamatult suur elamus! Jumala eriline kingitus! Tean, et paljud 

palvetasid meie reisi pärast ja tundsime Jumala hoidmist kogu reisi vältel. Pikemalt minu elust ja 

palverännakust Pühale Maale saab lugeda ajalehes Lääne Elu (22.12.2011, nr 147 ja 31.12.2011, nr 

149). Oma uue aasta soovi olen juba kirjutanud juhtkirjas! Õnnistust ja tervist kõikidele! 

Karin Teder: Ootan uuelt aastalt uusi tegevusi, uusi algusi, uusi väljakutseid. 

Johannese Sõnumite (JS) lugejatele soovin head uut algust! Et kõik positiivsed muutused, mida uue 

aasta algul oma elus teete, jääksid ka püsima.  

Maria Strauss: Loodan, et ka uuel aastal kingib Jumal minu perele tervist ja armastust. Soovin, et 

kõikide inimeste head ettevõtmised õnnestuksid. Et inimesed oleksid üksteise vastu lahkemad ja 

mõistvamad. Soovin kõigile JS lugejatele, et igas uue aasta päevas oleks midagi positiivset. 

Kristel Engman: Loodan, et uus aasta võiks meis kasvatada lugupidamist loodu ja kaasinimeste 

suhtes ning väärikas alandlikkuses täita oma kohustusi kahe riigi – maise ja taevase - kodanikena.  

Soovin JS lugejatele mõtteselgust, südameheadust, tänutunnet ja taevase Isa tahtega arvestamist 

kõigis olukordades. Ja muidugi ka seda, et JS võiks teie jaoks olla oodatud läkituseks.  

Lia Salumäe: Lõppev aasta on olnud väga õnnistusrikas. Tänan kõiki, kes on oma panuse andnud 

koorides ja vabatahtlikuna mitmetes erinevates ülesannetes. Tänan, et minu tööd on märgatud ja 

selles on olnud kõikide teie osa. Soovin, et uus algav aasta oleks meie kogudusele õnnistuseks. 

Uueks aastaks soovin kõikidele, et me märkaksime oma kodukoguduse vajadusi ja võtaksime 

endale julgemalt ülesandeid. Kogudus on meie ühine kogukond. Olge hoitud! 

 



 

 

 

SÜNNIPÄEVAD JAANUARIS 

1. jaanuar Helga Kilter 85 

2. jaanuar Riina Teller 

4. jaanuar Inga Teppor 

5. jaanuar Elfriede Vihterpal 

6. jaanuar Ergo Solovjov 

9. jaanuar Annaliisa Martson 

10. jaanuar Silvi Birk 

 Tamara Pajo 

 Aili Kaur 45 

 Marion Kaareste 

11. jaanuar Sebastian Salumäe 

12. jaanuar Aliida Võhma 

 Thea Boman 

13. jaanuar Hans Joosep Lõhmus 

16. jaanuar Ants Aido 

 Maire Uusen 

17. jaanuar Valeri Šipulin 30 

18. jaanuar Alari Truuver 

20. jaanuar Riina Lõhmus 40 

21. jaanuar Heli Kaljulaid 

 Tanel Tammet 

22. jaanuar Ravel Öövel 

23. jaanuar Aivar Joon 

 Tiiu Kelviste 

 Kai Kallas 

25. jaanuar Marko Kasepalu 

 Kirsi Rank 

 Evelin Korjus 

26. jaanuar Karl-Erik Illik 

27. jaanuar Renee Logberg 35 

 Meriliis Leemet 

29. jaanuar Märt Paju 

31. jaanuar Elo Jürise 

 Vendo Jugapuu 

 Helen Hepner 

 Kristel Roosiorg 

 Matteus Kalda 

 

Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti! Ps 136:1 

 

 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 

 



JAANUARI JUHTSALM JA PALVE 

 

Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. - Ps 103:5 

 

Jumal, Sina lood uusi ja imelisi asju, 

Sina lased alata uuel päeval, kui möödub öö, 

Sina annad meile uut jõudu igaks päevaks, 

Sina uuendad maa näo ja annad meile uued ajad, 

Sina kingid meile Kristuses uue elu. 

Uue aasta alguses me palume: 

lase ka meil sel aastal tervenisti uueks saada, 

nii mõtteviisi kui tegude poolest, 

nii sisemiselt kui väliselt, 

nii et meie uus olek teeks Sulle rõõmu 

ja austaks vääriliselt Sinu püha nime. 

 

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

Koguduse kantselei Kooli tänav 6 on avatud E T K ja 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 635.   

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.  

Maria Strauss E-post: mariastrauss@gmx.de; 47555652, 53583276 

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 peaukse kõrval, koguduse kantseleis ja Jaanimajas. E-postiga saadame 

lehe neile, kelle aadress on meil teada. Ootame teie kõigi abi, et Johannese Sõnumid jõuaksid 

võimalikult paljudele huvilistele e-posti kaudu. Selleks palume anda teada e-posti aadress koguduse 

kantseleisse. 
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18. detsembril liitus konfirmatsiooni kaudu kogudusega kuus noort. Soovime vastsetele koguduse 

liikmetele südamest teretulemast. Foto: Arvo Tarmula 


