
1 

 

 

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

JAANUAR 2015 

 

 
 

LÄKITUS KOGUDUSTELE JÕULUPÜHADEKS JA 

ALGAVAKS AASTAKS 2015. 
 

Armsad kaaskristlased, õed ja vennad! 

 

Iga hetk jätab aja kulgemisse oma jälje. Mõni sündmus või isik meenub mälestustes eredalt, teine 

hägusalt. Läbielatut mõistame oma subjektiivse pilgu ja taipamise kohaselt. Paljugi oleneb sellest, kas 

aeg kätkeb endas rõõmu või kurbust, head või halba. Mõni seik puudutab meid teravalt ja isiklikult, 

mõni sündmus mõjutab aga kogu maailma, valitsejaid ja rahvaid. 

On omamoodi sümboolne, et me tähistame jõule aasta kõige hämaramal ajal. Nii kõnetavad need pühad 

pimeduses viibijaid otseselt, sest Kristus ütleb: «Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub 

minusse, ei jääks pimedusse.» 

Jõulusõimest lähtuv valgus tungis erilise säraga ka kõige tumedamasse ja süngemasse kaosesse, et 

näidata langusjärgsele inimkonnale teed tagasi Looja juurde. Sõna sai lihaks, Jumala Poeg sündis 

inimeseks, ta tuli omade juurde, aga mitte kõik ei võtnud teda vastu. 

Valgustatud tee kõrval mõjutab pimeduse jõud veel endiselt maailma ja inimeste tegevust. 

Kurjus, ebaõiglus, ülekohus, vihkamine ja vale pingestavad inimsuhteid ja tekitavad rahutust ning vaenu 

rahvaste vahel. Pimeduses ei nähta teed ja siht on hägune. Kogenud matkajad on täheldanud, et alati ei 

suudeta teha vahet õige ja väära eesmärgi vahel. Kristus küsib hoiatavalt: «Kui nüüd su valgus, mis on 

sinus, on pimedus, kui suur on siis pimedus?» 

Võime küsida koos laulusõnade autoriga: Miks on neid, kes teiselt võtnud leiva, sõna, kodumaa? Miks 

on neid, kes vendadega rahus elada ei saa? Miks on okastraadid piiriks, mängupüssid laste käes, 
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võimuvõidud valguskiiriks, terved rahvad sõjaväes? (KLPR 460) 

Inimene eksleb valguse ja pimeduse võitlusväljas. Usk ja lootus ei ole kõikidel päevadel üheselt kindlad 

ja tugevad. Kristlaseks olemine tähendab igapäevast uuenemist, meeleparandust, palvevaikust. Vajame 

Jumala sõna oma jalale lambiks ja valguseks eluteel. 

Jumal on kutsunud oma Poja kaudu meid käima uues elus, mille viljad on «armastus, rõõm, rahu, pikk 

meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus» (Gl 5:22–23). Kristuse armuvahendite, sõna ja 

sakramendi abil on meil lootust head vilja kanda. Lootust kuulda kord kutset: «Tulge siia, minu Isa 

õnnistatud, pärige kuningriik!» (Mt 25:34) 

2015. aasta teemaks on «Kaheksa sajandit Maarjamaad». Kristlik usk on meie esivanemaid kinnitanud 

ja julgustanud läbi võitlusrohke ja karmi ajaloo. Kas suudame jätkuvalt püsima jääda rahvana, perena, 

kristlastena? Meie kohustus on jagada armastust, peegeldada Jumala valgust ja võtta eeskujuks Maarja, 

kes emana lausus: «Mida iganes Jeesus teile ütleb, seda tehke!» (Jh 2:5) 

 

Soovin kõikidele õnnistatud jõule ja armurikast uut Issanda aastat! 

 

Einar Soone 
Piiskop peapiiskopi ülesannetes 
    

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA JAANUARIS. 

N, 1. jaanuar kl 12.00 jumalateenistus armulauaga. Jeesuse nimepäev. Teenib õpetaja Tiit Salumäe ja 

diakon Küllike Valk. (toomkirikus).  

R, 2. jaanuar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 4. jaanuar kell 11.00 jumalateenistus armulauaga. Teema: Issand templis. Teenivad õpetaja Tiit 

Salumäe ja Teno Ilves (toomkirikus). Kl 16.00 Kolmekuningapäeva kontsertjumalateenistus  Laste 

näidend ja koguduse koorid (toomkirikus). 

R, 9. jaanuar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). Kl  13.30 teetund (Jaanisaalis) 

P, 11. jaanuar kl 11.00 Kristuse ristimispüha jumalateenistus armulauaga. Teema: Ristimise and. 

Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja diakon Küllike Valk (Jaani kirikus). 

E, 12. jaanuar kl 18.00 Aliansspalvenädala jumalateenistus. Jutlustab Urmas Rahuvarm, Haapsalu 

Metodistikoguduse vaimulik. Laulab koguduse segakoor (Jaani kirikus). 

T, 13. jaanuar kl 19.00 toomkoori proov (Jaanisaalis). 

K, 14. jaanuar kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaalis). Kl 18.00 kogudusekool (Jaanisaalis). 

R, 16. jaanuar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). 

L, 17. jaanuar kl 18.00 – Aliansspalvenädala jumalateenistus. Jutlustab Haapsalu Baptistikoguduse 

pastor Eenok Palm. Laulab naisansambel (Jaani kirikus).  

P, 18. jaanuar kl 11.00 2. ilmumispühajärgse pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Teema: 

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja diakon Küllike Valk (Jaani 

kirikus). 

E, 19. jaanuar kl 18.00 segakoori proov (Jaanisaalis). 

T, 20. jaanuar kl 19.00 toomkoori proov (Jaanisaalis). 

K, 21. jaanuar kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaalis). 

R, 23. jaanuar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). 

P, 25. jaanuar kl 11.00 3. Ilmumispühajärgse pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Teenivad 

õpetaja Kristel Engman ja Teno Ilves (Jaani kirikus). Kl 11.00 saksa keelne jumalateenistus. Teenib 

õpetaja Matthias Burghardt (Kreegi majas, Väike-Viigi 10)  

E, 26. jaanuar kl 18.00 segakoori proov (Jaanisaalis). 

T, 27. jaanuar kl 19.00 toomkoori proov (Jaanisaalis). 

K, 28. jaanuar kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaalis). Kl 18.00 kogudusekool (Jaanisaalis). 

N, 29. jaanuar kl 10.00 Lääne praostkonna konverentsi missa (Jaani kirikus). 

R, 30. jaanuar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). 
 

Alates 5. jaanuarist kuni 3. aprillini toimuvad jumalateenistused ja palvused Jaani kirikus. 
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ALLIANSSPALVENÄDAL TEEMAL – „MEIE ISA PALVE.“ 
P, 11. jaanuar kl 18 – Ap. Õigeusukiriku Maarja Magdaleena kirikus (Rüütli 2) jutlustab Tiit Salumäe. 

E, 12. jaanuar kl 18 – Luterliku kiriku Jaani kirikus (Kooli 4) jutlustab Urmas Rahuvarm. 

T, 13. jaanuar kl 18 – Adventkoguduse palvelas (Endla 4) jutlustab Eenok Palm. 

K, 14. jaanuar kl 18 – Metodisti kirikus (Endla 6) jutlustab Jüri Ilves. 

N, 15. jaanuar kl 18 – Vabakoguduse palvelas (Raudtee 12) jutlustab Rein Käsk. 

R, 16. jaanuar kl 18 – Baptistikoguduse palvelas (Metsa 24) jutlustab Urmas Rahuvarm. 

L, 17. jaanuar kl 18 – Luterliku kiriku Jaani kirikus (Kooli 4) jutlustab Eenok Palm. 

P, 18. jaanuar kl 18 – Baptistikoguduse palvelas (Metsa 24) jutlustab Peeter Vikman. 

Eesti Evangeelse Alliansi juhatuse 2015 uusaasta tervitus 

 

Eesti Evangeelne Allianss tervitab kõiki kristlasi aasta 2014 lõpetamisel ning soovib rohket indu 

palveks, hea sõnumi levitamise indu ning rohket õnnistust 2015 tööaastaks. 

Mihkel Kukk   Taavi Hollman   Indrek Luide  

President  Asepresident    Peasekretär 

 

 
 

PILTE LASTEKIRIKU JÕULUTEENISTUSELT. 

      

Lastekiriku jõulunäidendit „Punased saapad“ saab veel kord vaadata pühapäeval, 4. jaanuaril kell 16 

kontsert-jumalateenistusel toomkirikus. Jõululaule laulavad koguduse koorid. Tere tulemast! 

 

PEAPIISKOPI AMETISSE SEADMNE. 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku XXIX Kirikukogu valis 26. novembril uueks peapiiskopiks 

õpetaja Urmas Viilma. Peapiiskopi seab ametisse Küünlamaarjapäeval, 2. veebruaril 2015 

Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus piiskop Einar Soone koos peapiiskop emer. Andres Põderi ja 

piiskop Andres Tauliga. 

Peapiiskop electus Urmas Viilma on Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja, 

konsistooriumi kantsler. Urmas Viilma on sündinud 13. augustil 1973. aastal Tallinnas. Pärast Saue 

keskkooli lõpetamist 1991. aastal asus ta õppima EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonda, mille 

lõpetas 1998. aastal. Urmas Viilma ordineeriti diakoniks 2. mail 1993 ja õpetajaks 15. septembril 1998. 

Aastatel 1993–2004 teenis ta Pärnu-Jakobi kogudust algul diakonina, hiljem koguduse õpetajana. 

Aastatel 2004–2008 töötas ta OÜ Kiriku Varahaldus juhataja ametikohal, 2008. aastast alates on samas 

nõukogu esimees. Alates 2010. aastast on Urmas Viilma Tallinna Toomkoguduse õpetaja. EELK 
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Konsistooriumi liige alates 2005. aastast, sellest kuni 2008. aastani laste- ja noorsootöö assessor, alates 

2008. aastast konsistooriumi kantsler.  

 

 

 

ADVENDIHOMMIK. 
 

 „Alake kiituslaulu, lööge trummi, pange hüüdma kannel ja naabel!“ Psalm 81:3 

 

Laupäev, 13. detsember tõi Jaani kirikusse kokku kenakese hulga koguduse liikmeid ja rõõmustaval 

hulgal teisi huvilisi, et üheskoos tähistada jõulude saabumist ja valguse pühaku püha Lucia päeva, Jaani 

kiriku esmamainimise 490. aastapäeva ja kiriku oreli pühitsemise 80. aastapäeva.  
 

Advendihommik algas koguduse õpetaja Tiit Salumäe peetud palvusega ning kõigi nende tänamisega, 

kes olid 2014. aasta suvel Jaani kirikus abiks ning tänu kellele oli võimalik hoida Jaani kirik kogu 

turismihooaja kõigile huvilistele avatud.   
 

Luutsinapäeva traditsioonist Eestis ja Rootsis kõneles Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm ning 

Jaani kirikust andis lühikese, ent põneva ülevaate Haapsalu linna arendusnõunik ja juhatuse liige Ülla 

Paras, kelle koostatud on ka 2014. aastal mitmes keeles valminud infovoldik Jaani kirikust. Õpetaja 

Kristel Engman kutsus kaasa sõnas ja pildis tehtud rännakule Püha Lucia kunagises elukohas 

Sürakuusas (Sitsiilia).  
 

Kirikusse kogunenud said ka ülevaate koguduse töövaldkondadest (lastetöö, muusikatöö, eakate teetund, 

avalikud suhted ja meediatöö - Johannese Sõnumid ja koduleht) ning ka juhatuse tegevusest. Kuna 

advendihommikule järgnenud päeval (14. detsembril) täitus 80 aastat Jaani kiriku oreli pühitsemisest 

ning 1934. aasta mängis Jaani kiriku orelil avaloo Hugo Lepnurm, kelle 100. sünniaastapäeva tänavu on 

tähistatud, rääkis maestro kunagine õpilane, õpetaja Salumäe oma õpetajast. Koguduse organist Lia 

Salumäe, kes on samuti Lepnurme õpilane, esitas orelil jõuluainelise orelipala. Nii oli see omal moel 

koguduse kummardus Eesti XX sajandi küllap mõjukamaile orelikunstnikule.  
 

Eraldi programm oli lastele, mida aitasid läbi viia Aide Leit-Lepmets ja Sirje Jätsa. Väga menukaks 

osutus kirikus tegutsenud laste mängupesa. Kes soovis, sai soetada vaimuliku kirjanduse letist 

huvipakkuvat kirjandust. Avatud oli heategevuslik kirikukohvik, kus müüdi Ingrid Laasi ja Leini 

Vahtrase maitsvaid pannkooke ja mitut sorti kosutavat taimeteed. Samuti sai kirikust osta Haapsalu 

Sotsiaalmaja Erivajadustega Noorte Päevakeskuse noorte käsitööd ning osaleda õnneloosis, mille 

tuludega toetas kogudus kandle soetamist päevakeskusele. Ühiselt vaadati slaidiseeria näol tagasi 

koguduse olulisematele sündmustele ja tegevustele 2014. aastal. 
 

Lisaks eelmainitule oli kõigil kohaletulnuil harukordne võimalus näha Lucia ja teda saatva kaaskonna 

rongkäiku ja laulda neile rootsi keeles tervituslaulu „Natten går tunga fjät runt gård och stuva…“   
 

Tiheda kavaga tempokas, ent osaduslik ja rõõmus koosviibimine päädis palvusega nii nagu päev oli ka 

alanud.  
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Korraldustoimkonna nimel südamlik tänu kõigile neile, kes olid päeva korraldamisel pühendunult abiks! 

 

Kristel Engman 

EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja 

Advendihommiku korraldustoimkonna juht  

 

  
 

   
 

JÕULUKINGITUS ERIVAJADUSTEGA NOORTELE. 
 

Luutsinapäeval, 13. detsembril 2014 Jaani kirikus toimunud advendihommikul esitlesid ja müüsid oma 

käsitööesemeid Haapsalu Sotsiaalmaja Erivajadustega Noorte päevakeskuse noored. Heategevusliku 

loterii ja kirikukohviku tuludega toetati samuti keskuse tegevust. Päevakeskuse eestvedajate kohaselt 

soovitakse annetuse eest soetada kannel – pill, millel on muusikateraapias erivajadustega noorte jaoks 

väga oluline roll.  

 

 
 

Paar päeva pärast advendihommikut külastas õpetaja Kristel Engman päevakeskust ning tutvus sealsete 

noorte ja juhendajate ning nende tegevusega.  
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Kastani tänaval asuva Haapsalu Sotsiaalmaja erivajadustega noorte päevakeskuse tegevuses osaleb 

regulaarselt pea paarkümmend noort, kellele pakutakse erinevaid tegevusi - tehakse käelisi tegevusi, 

käiakse jalutamas ja matkamas ning spordivõistlustel ja väljasõitudel. Kord nädalas toimuvad muusika- 

ja tantsutunnid. Päevakeskuse noored esinevad sotsiaalmaja kontsertidel ja on ürituste korraldamisel 

ning kohviku pidamisel abiks küpsetiste valmistamisega. Keskuses käivad peamiselt Haapsalu ja 

Haapsalu lähikonna noored, kuid on ka kaugemalt käijaid.   
 

Loodetavasti jätkub alanud koostöö päevakeskusega ka tulevikus.  

 

Kristel Engman 

EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja 

 

JOHANNESEPÄEVA KONTERT-AKTUS. 
 

27. detsembril toimus Haapsalu Toomkirikus traditsiooniline kontsert-aktus, kus anti üle koguduse 

teeneterist ning sai nautida kaunist muusikat. 

Õhtu muusikalise poole täitis kammerkoor Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatamisel. Kõlas 

jõuluteemaline looming ajastuülestelt meistritelt (J.S. Bach, Palestrina) kuni meie oma meistriteni (Arvo 

Pärdist Pärt Uusbergini). Kirikutäis rahvast sai võimsa elamuse osaliseks. 

Aktuse osas tervitasid kokkutulnuid Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja Lääne praost Tiit Salumäe. 

Viimane andis üle koguduse teeneteristi, mis sellel aastal läks koguduse nõukogu otsusega Saksamaale 

Hans-Joachim Haegerile, kes on pikka aega olnud Haapsalu sõpruslinna Rendsburgi Kristuse koguduse 

(Kristkirche) pastor. Tema eestvedamisel on sõlmitud sidemed kahe maa luterlike kirikute vahel ja kahe 

linna luteri koguduste vahel. Oma tänukõnes meenutas hr Haeger, kuidas kokkupuuted ja koostöö Eesti 

ja Haapsaluga aastatel 1988-1989 alguse sai ja kuidas see tänapäevani toimib. 
 

Tiia Laar 

Vaata ka: http://online.le.ee/2014/12/29/haapsalu-kogudus-tunnustas-rendsburgi-kirikuopetajat/ 

 

   
 

Teenetemärgi saab pastor H. J. Haeger            Neli teenetemärgi laureaati koos koguduse õpetajaga 

 

MINU UUE AASTA SOOV JS LUGEJALE. 

Tiit Salumäe: 

Soovin õnnistatud teema-aastat „Kaheksa sajandit Maarjamaad“ ja seda tarkust, mida püha Ema Maria 

meile on jaganud: „Mida iganes Jeesus teile ütleb, seda tehke!“ Jäägem vaikseks ja kuulakem teraselt, 

mida Ta ütleb ja tehkem Tema sõna järgi. Johannese Sõnumid tahavad olla Sulle abiks ja toeks. Kui 

püsime usus, siis on õnnistatud meie isiklik elu, kodu ja pere, kogudus ja kirik, rahvas ja riik! 

Kristel Engman: 

Soovin, et järgnev Keldi palve võiks olla ka meie lehelugejate siiras palve. 

  Ole Sina tasane tee meie ees, 

  ole Sina juhatav täht meie kohal, 

http://online.le.ee/2014/12/29/haapsalu-kogudus-tunnustas-rendsburgi-kirikuopetajat/
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  ole Sina valvas silm meie taga 

  tänasel päeval, tänasel ööl, ikka ja alati. 

Lia Salumäe: 

Ma soovin Sulle, hea lugeja, et Sa leiaksid uuel aastal rohkem aega uurida piiblit. Piibel on maailmas 

enim tõlgitud raamat ja meie keeles on ta juba 275 aastat. Kui oled huvitatud piibli õpetusest, siis on 

meie koguduse juures kogudusekooli rühm, kes koguneb 2 korda kuus. Seal oleme õppinud palju 

huvitavat piibli ajaloost, selle tegelastest ja erinevatest sündmustest. Piibel õpetab kuidas oma   

elumuredega hakkama saada, kuidas leida rahu iseendaga ja ligimesega. Samuti kutsun Sind pühapäeva 

pühitsema. Selleks on suurepärane võimalus tulla kirikusse, igal pühapäeval  kell 11 on jumalateenistus 

ja kõik on kutsutud osa saama Jumala Sõnast, laulust ja palvest. Jumalateenistusel osalemine on kõige 

parem hingeteraapia! Kui Sul on mure, siis võid alati paluda ka eestpalvet, Sa ei pea jääma oma murega 

üksi. Eestpalves on imeline vägi ja Jumala tõotus!  Õnnistatud uut Issanda aastat 2015. 

Karin Teder: 

Soovin, et me uuel aastal tunneksime vajadust ja võtaksime aega olla rohkem palves ja lugeda Pühakirja 

iga päev. 

Maria Strauss: 

Soovin, et igaühel meist oleks võimalikult tihti 

silmis sära, 

huultel naeratus, 

keelel sõbralikud sõnad, 

peas ilusad mõtted ning 

südames soojus ja armastus. 

Tiia Laar:  

Soovin kõigile meie kohati ülikiires, närvilises ja kaootilises maailmas rahu. Eelkõige oskust leida rahu 

enda sees, et selle läbi saaks luua rahu ja tasakaalu ka enda ümber. 
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AASTA VIIMASEL PÄEVAL. 

 

Taas mööda läinud aastajagu päevi,  

üks pärl on jälle lisaks elu helmekees.  

Mis viis ta ära? Mida tõi ta kaasa?  

Ja mis on see, mis ootamas on ees? 

Mari Andreksoni luuletusest “Aasta viimasel päeval” 

 

Aasta lõpus on ikka kombeks vaadata korraks tagasi ja meenutada möödunut ning mõelda ka 

sellele, mida toob uus aasta. Igaühel on oma mälestused – suured ja väikesed – ja oma ootused – 

samuti suured ja väikesed.  

Kallis lugeja! Mis oli Sinu jaoks lõppeval 2014. aastal kõige olulisem? Mida ootad Sina uuelt 

aastalt?  

Marten (7) ja Kristel (44): Martenile oli kõige tähtsam kooliminek. Kristeli jaoks oli tähtis ja ülev 

laulupeol osalemine. Meie soov on järgmiseks aastaks, et oleks rahu maa peal ja inimestest hea meel. 

Rebeka (10): Minu jaoks oli kõige erilisem kogemus see, kui ma lendasin suvevaheajal esimest korda 

elus üksinda Saksamaale, oma tädi perele külla. Sealt sõitsime koos Itaaliasse Garda järve äärde 

puhkama. See oli vahva ja meeldejääv reis.  

Uuelt aastalt ootan, et minu täditütar, kes on minu kõige parem sõbranna, tuleks oma perega suvel 

Eestisse meie juurde puhkama.  

Marie (11): Minu jaoks oli kõige olulisem sündmus laulu-ja tantsupidu, sest oli väga võimas tunne seal 

esineda ning ma sain aru, et koorilaulu- ja tantsutunnis nähtud vaev tasus end ära. 

Uuelt aastalt ootan, et riigid poleks omavahel sõjas ja üldse oleksid üksteisega sallivad. 

Ülla (45): Lõppenud aastal oli minu jaoks oluline uus töö ja sellega hakkama saamine. 

Lisaks sellele ikka oma lapse areng, tema uued oskused – lugemine, ujumine jne. 

Uuel aastal läheb ta kooli ja ma loodan, et ta kohaneb ja saab seal hästi hakkama. 

Väga loodan, et mu ema tervis on uuel aastal parem.  

Eelmisel aastal tuli mitu olulist inimest ootamatult viimsele teekonnale saata. Annaks Jumal, et selliseid 

kurbi sündmusi uuel aastal ei oleks. 

Sirje (56): Kõige olulisem oli, et need koorid, millega ma töötasin – naiskoor Kaasike, toomkoor, 

Uuemõisa algkooli mudilaskoor – said laulupeole. 

Uuelt aastalt ootan mõttevälgatust teha või luua midagi huvitavat ja soovin, et mul oleks aega selle 

mõtte realiseerimiseks. 

Madis (53): Kõige olulisem oli vanaisaks saamine ja see , et lapselapse sünniks saime ka noore pere 

kodu valmis. Ka see on tore, meil ei ole enam alaealisi lapsi, ka teine laps sai sellel aastal täisealiseks.  

2015 on Maarjamaa juubeliaasta, aga lihtne see elu siin ei ole, kui jätkub ja süveneb kriis naaberriigis. 

Uuelt aastalt jääb oodata, et Maarja vaim meid jätkuvalt heldelt hoiaks. 

Jaak (69): Olen rõõmus ja tänulik, et Haapsalu kogudus jaksab "Sõnumeid" nii korrapäraselt, sisukalt ja 

põnevalt välja anda. Iga kuu esimesel kuupäeval see saabub, olgu siis peatoimetaja millises maailma 

nurgas tahes. Selline järjekindlus hoiab alal huvi ning sisendab turvatunnet. 

Just turvalisus ongi olnud lõppeva aasta põletavaim märksõna. Ja kuigi on nii, et meie oma idanaabri 

kõrval ei saa end iialgi tunda päris turvalistena, on meie turvatunnet kasvatanud asjaolu, et meid, väikest 

rahvakildu, ei ole jäetud üksi. On suur asi kuuluda peresse, kus üksteist toetatakse ja julgustatakse. 

Sellist toetavat peretunnet saime kogeda ka kaunil juulikuu päeval Nõmme Rahu kirikus ja kirikuaias, 

kui kaks peret - Salumäed ja Lillepead - rõõmustavalt suurel hulgal kokku tulid, et Jumalat tänada laulu- 

ja muusikaande, kristliku osaduse ning vanemate usu eest. 

Uuelt aastalt ootan kõige enam oikumeenilise mõtlemise ja tegutsemise kasvu. Soovin väga, et teema-

aasta "Maarjamaa 800" juhiks meid üha enam meie kristlike juurte alguslätete juurde. On nii oluline, et 

me vendade-õdedena tahame üks olla, koguduse nimele vaatamata. Seega ootan, et Eesti Kirikute 

Nõukogu veel nähtavamalt ja tuntavamalt seisaks meie ühise usu ja kristlike väärtuste eest. 
 

Vastused kogus kokku Maria Strauss 
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SÜNNIPÄEVAD JAANUARIS. 
 

1. jaanuar Mare Tarang-Hennum   40 

2. jaanuar Riina Teller 

 Lauri Lend 

4. jaanuar Heli Aarsalu 

 Inga Teppor 

5. jaanuar Elfriede Vihterpal  85 

6. jaanuar Ergo Solovjov 

7. jaanuar Kärt Haan 

 Markus Lauringson 

8. jaanuar Maiko Sirts 

9. jaanuar Annaliisa Martson  10 

10. jaanuar Silvi Birk  79 

  Tamara Pajo  76 

  Aili Kaur 

  Julia Jätsa 

  Marion Kaareste 

11. jaanuar Sebastian Salumäe 

12. jaanuar Aliida Võhma 89 

  Siim Gontmacher 

13. jaanuar Hans Joosep Lõhmus  10 

15. jaanuar Kerli Laubert 

16. jaanuar Ants Aido                      79 

  Maire Uusen 

  Martten Soome  5 

17. jaanuar Valeri Šipulin 

18. jaanuar Elena Kõivastik 

  Krisli Tammela             30 

  Alari Truuver 

20. jaanuar Riina Lõhmus 

21. jaanuar Heli Kaljulaid 

 Tanel Tammet 

22. jaanuar Ravel Öövel 

23. jaanuar Tiiu Kelviste 

  Kai Toompuu 

24. jaanuar Helen Pihel 

25. jaanuar Marko Kasepalu 

  Kirsi Rank 

  Evelin Korjus 20 

27. jaanuar Renee Logberg 

 Meriliis Leemet 

29. jaanuar Märt Paju 40 

31. jaanuar Elo Jürise  

  Vendo Jugapuu 35 

  Kristel Roosiorg 

  Matteus Kalda 
   

 
 

Palju  õnne  sünnipäevaks  ja  õnnistust  uueks  eluaastaks! 
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NATUKE NALJA. 

 

 Aastavahetuse  saabumine ja naabrid. 
 

"Miks sa meie kella veerand tundi ette lükkasid?" küsib mees naiselt vana aasta õhtul. 

 

Naine: "Las meie naabrid lähevad kadedusest lõhki, kui kuulevad, et meile saabus uus aasta veerand 

tundi varem, kui neile!"  

  

JAANUARI JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 

 

Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus.  

Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud. 

Johannese 16:33 

 

Ka uuel aastal tunneme ilmselt kõik üsna sageli ahistust: väljastpoolt üritavad meie elu kibedaks teha 

kõikvõimalikud ohud, keerulised olukorrad, rasked probleemid. Seestpoolt teevad vaeva muretsemine, 

hirm, ärevus ja paraku ka meie patused mõtted, soovid ja himud. Kuidas aitaks Jeesuse võit maailma üle 

minul rahu saavutada? 

Jeesus elab oma Püha Vaimu läbi meie sees ja me peaksime lihtsalt loobuma püüdest  ise oma asjadega 

hakkama saada ja laskma Temal toimetada. See ei tähenda mingil juhul tegutsemisest, otsustamisest ja 

vastutusest loobumist. Lihtsalt meie jõud, oskused ja teadmised on piiratud — Jeesuse Kristuse kõrval 

oleme väetid, saamatud, rumalad ja pimedad. Seetõttu oleks meeletus loota oma oskustele ja võimetele. 

Jeesus on võitnud ära maailma — kõikvõimalikest eluolukordadest on Ta väljunud võitjana. Ka praegu 

on kogu maailmakõiksus Tema kontrolli all. Kui loovutame juhtimise Jeesusele, andes kogu oma elu 

pisimate toiminguteni Tema kontrolli alla, leiame rahu teadmisest, et mitte miski ei saa meid iialgi maha 

murda: me tuleme kõige hullematest olukordadestki võitjana välja, sest Jeesus on maailma ära võitnud. 

Kuidas lasta Jeesusel enda eest tegutseda? Eelkõige seeläbi, et kõrvaldame kõik takistused Tema 

tegutsemisele, püüdes pisimateski asjades täita Tema tahet. See tähendab elamist nende põhimõtete, 

korralduste ja nõuannete järgi, mis meile on antud Jumala enda sõnas ja olemist võimalikult rohkem ja 

võimalikult sagedamini palveosaduses Temaga. Siis taipame, millal peaksime tegutsemise asemel 

ootama, millal ootamise asemel tegutsema. Samuti märkame, kui meil tuleb jätta tegemata midagi, mida 

väga tahaksime või sundida end tegema seda, mida ei tahaks.  

Võttes oma kõige peamiseks uusaastalubaduseks otsuse järgida Jumala tahet ja Teda kõiges usaldada, on 

terve meie aasta kantud Jumala rahust. Võime uuele aastale julgelt vastu minna teadmises, et kõigis 

ahistusteski on meie elu kindlates kätes. 

 

Ma ei muretse, 

kuigi taevast sajaks surma, 

kuigi sõda hävitaks rahu 

ja õnnetus kaitstud maja. 

Mis oleks minu muretsemisest kasu? 

Ma ei muretse, 

kuigi päeva nõudmised 

tunduksid üle jõu käivatena, 

ja paljud vältimatud ülesanded rõhuksid mind. 

Võtan neid tõsiselt, aga ei ole rahutu. 

Ma ei muretse, 

kuigi saan vanaks ja haigestun 

ja minu jõud väheneb 
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ja ma ei tea midagi homsest päevast. 

Seda tunned ainult Sina, Issand. 

Sina muretsed minu eest. 

Sinu headusest ma elan ja võidan kõik. 

Ilma Sinu juhatuseta ei oska ma teha midagi. 

Kellele usaldaksin ennast kui mitte Sulle? 

 

 
 

Jörg Zink, *1922 

Teoloog, kirikuõpetaja, publitsist 

.  

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

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

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

Kasutatud riiete annetusmüük on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 10.00-13.00.  

 

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/ 

Piiskopilinnus 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 4737 166, 4737 167, 4737 017, 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: lia.salumae@gmail.com; 53039 835.  

Lehte Ilves E-post: lehte@le.ee 

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

Maria Strauss E-post: mariastrauss@gmx.de 

Tiia Laar E-post: tiia.laar@gmail.com 

Teno Ilves  E-post: teno.ilves@gmail.com 

 

Koguduse häälekandja ilmub septembrist 2008 kord kuus. Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja soove, 

millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda soovitakse. Palume teie abi, et Johannese Sõnumid 

jõuaksid võimalikult paljude huvilisteni. Teatage soovijate e-posti aadress koguduse kantseleisse. 

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

