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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

JUULI  2016     
 

Tervitused Loviisast. 
 

Möödunud aasta on olnud väga ebatavaline nii Loviisas, Soomes kui ka kogu Euroopas. Aastale on 

andnud oma pitseri suur varjupaigataotlejate hulk mitmel pool Euroopas. Seda rännet on näha olnud 

ka meil Loviisas. Piirkonnas töötab vastuvõtukeskus, kus varjupaigataotlejaid on umbes 60. Nad on 

tulnud peamiselt Afganistanist, Iraagist ja Süüriast. Loviisa kogudused on püüdnud neid toetada ja 

teha koostööd. Sidemeid on loodud üle keele-ja usupiiride - on ju tulijad enamasti moslemid. 

Inimlikud vajadused on siiski kõikjal samasugused, nii on olnud võimalik ühenduse ja ka sõpruse 

tekkimine. Pärast esialgset segadust on kõik sujunud hästi. Koos on mängitud, toitu valmistatud ja 

korraldatud ka eeskavaga õhtuid. 

Koguduse seisukohalt on olnud väga positiivne see, et meie oma vabatahtlikud on vastavalt 

kujunenud olukorrale muutunud abistamises aktiivsemaks. 

Vabatahtliku töö suurenemine meie koguduses on olnud minu jaoks üks suuremaid rõõme. Paljud 

koguduse uued liikmed on leidnud oma koha erinevaid ülesandeid täites, kus nad on saanud abiks 

olla. Üks viimaseid uusi töövõimalusi on suve alguses tegevust alustanud Euro kohvik. See on 

abistamistöö vorm, kus kord nädalas pakutakse abivajajatele toitu, putru ja võileibu, kuid eelkõige 

mõnusat koosolemise ja tutvumise võimalust. Paaril esimesel korral on huvilisi olnud umbes 30. 

Meie koguduse motoks on viimastel aastatel olnud „Usk elab argipäevas“. Peame oluliseks mõtet, et 

kristlik elu kajastub just inimeste igapäevastes kohtumistes. 

Eelmise aasta augustis külastasid Loviisat Haapsalu koguduse koorilauljad. Sel sügisel loodame 

omakorda tulla noorte muusikaansambliga Haapsallu. Ühistöö otsib uusi vorme. 

Tahan teid tervitada Johannese kirja sõnadega :“Ja see on tema käsk, et me peame uskuma tema Poja 

Jeesuse Kristuse nimesse ja armastama üksteist nagu tema meile on käsu andnud.“ (1.Joh.3:23) 

 

Suviste tervitustega 

 

Seppo Apajalahti  

Loviisa koguduse õpetaja  
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA  JUULIS. 
 

 R, 1. juuli kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).    

L, 2. juuli kl 11 – Eesti-rootslaste laulupeo avapalvus. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja õpetajad 

Kristel Engman ja Patrik Göransson. Organist Lia Salumäe ja solist Raul Targamaa. Kl 19 – 

Kirikukontsert „Aegade hääled“. Laulavad Mihkel Lüdigi nimeline meeskoor, Runo, Lihula ja 

Nykopingi meeskoorid. Madis ja Hans-Mattias Kari ning Raul Targamaa. Oodatud on annetused 

toomkiriku katuse heaks. Võimalus annetada ka kohapeal. 

P, 3. juuli kl 11 7. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Teema: 

Armastuskäsk. Teenivad piiskop Tiit Salumäe, pastor Guy Kronqvist ja Kalle Jätsa, organist Lia 

Salumäe. (Toomkirik).  

K, 6. juuli kl 20 XXIII Haapsalu Vanamuusika Festivali avakontsert. Heinrich Schütz – 

Musikalische Exequien (1636) ja Dietrich Buxtehude – Membra Jesu nostri (1680). Ansambel Studio 

Vocale. Dirigent Toomas Siitan (Toomkirik). 

N, 7. juuli kl 20 – Festivalikontsert. Surm. Hullus. Armastus. Ansambel Floridante (Jaani kirik). 

R, 8. juuli kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 20 – Festivalikontsert. Mercuriuse muusa: 

Humanismiajastu lautomuusika.  Crawford Young (Basel, lauto) ja Timo Peedu (lauto). 

Renessansiajastu muusikat ühele ja kahele lautole (Toomkirik). Kl 23 - Öökontsert I: Bachi pojad. 

Reet Sukk (flööt) ja Reinut Tepp (klavessiin) (Jaani kirik). 

L, 9. juuli kl 20 – Festivalikontsert. Ansambel Les Paladines (Prantsusmaa). Valérie Gabail 

(sopran); Salomé Haller (sopran); Silvia de Maria (viola da gamba); Jérôme Correas, (orel, 

klavessiin, kunstiline juht); Marc‐Antoine Charpentier. Motetitsükkel „Neli aastaaega“ Marin 

Marais’ ja Jean‐Henry d’Anglebert’i kammermuusika (Toomkirik). Kl 23 Öökontsert II - Ansambel 

Heinavanker. Dirigent Margo Kõlar. Kavas: Johannes Ockeghem, Margo Kõlar (Toomkirik). 

P, 10. juuli kl 11 - Kirgastamisepüha jumalateenistus armulauaga. (Toomkirik). Teema: 

Kirgastatud Kristus. Teenib piiskop Tiit Salumäe, organist Eneken Viitmaa. Kl 20 – Festivali 

Festivali lõpukontsert. Georg Friedrich Händel, Aleksandri pidu. Ood püha Cecilia päevaks. 

Maria Valdmaa (sopran); Hans Jörg Mammel (tenor, Saksamaa); Uku Joller (bass) 

Haapsalu Festivali koor ja orkester. Dirigent Toomas Siitan (Toomkirik).  

R, 15. juuli kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 17. juuli kell 11 - 9. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. (Toomkirik). 

Teema: Tõde ja eksitus. Teenivad õpetaja Kristel Engman ja Teno Ilves, organist Eneken Helilaid. 

(Toomkirik). Rahvalikke koraale laulab ansambel Triskele. 

R, 22. juuli kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).  

P,  24. juuli kl 11 - 10. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Teema: Ustavus 

Jumala andide kasutamisel. Teenivad õpetaja Küllike Valk ja Kalle Jätsa. Organist Eneken Viitmaa 

(Toomkirik).   

R, 29. juuli kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).  

P,  31. juuli kl 11 - 11. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Teema: 

Soosinguajad. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Teno Ilves, organist Lia Salumäe. (Toomkirik).   

 

XXIII HAAPSALU VANAMUUSIKA FESTIVAL.  

Suur muusika puudutab eksistentsi suuri küsimusi ja Haapsalu Vanamuusikafestivali tänavune 

kava teeb seda eriti.  

Avakontsert 6. juulil toob meid saksa Bachi-eelse muusika kahe kaunima teosega inimliku olemise 

piirile. Schützi ja Buxtehude – saksa baroki tõeliste suurmeistrite pärandist kõlavad ansambli Studio 

Vocale esituses nende kaunimad vokaaltsüklid „Musikalische Exequien“ (1635/36) ja „Membra Jesu 

nostri“ (1680). Buxtehude „Membra“, intiimne ja isiklik mõtisklus Jeesuse surmamüsteeriumist, on 

ühtlasi luterliku müstitsismi üks kaunimaid muusikalisi väljendusi, mille lüürilised tekstid otsivad 

mitte lihtsalt kaastunnet, vaid üksolemise sügavaimat kogemust. Schützi „Musikalische Exequien“ on 

aga suurepärane näide aadellikust „suremise kunstist“ (ars moriendi), lisaks pidulikule sargale ja 

http://www.studiovocale.ee/
http://www.studiovocale.ee/
http://studvoc.blogspot.com.ee/2016/06/23-haapsalu-vanamuusikafestival-schutz.html
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hauamonumendile iseenesele tellitud vürstlikust matusemuusikast, mis on liialdamata üks kauneim 

muusikaline surmamõtlus. Neid kaht suurteost ühendab täiesti sünguseta, helge ja rõõmus kohtumine 

maise eksistentsi piiriga. 

Georg Friedrich Händeli kaks oodi püha Cecilia päevaks, mis kõlavad festivali lõppkontserdil 10. 

juulil, seovad muusikaga aga terve nähtava maailma eksistentsi. John Drydeni tekstile loodud 

Cecilia-ood on väga poeetiline kujutus materiaalse maailma muusikalisest korraldusest, selle 

loomisest harmoonia reegleis ning selle lõpust inglitrompeti helides. Cecilia-oodid on 

traditsiooniliselt ülistuslaulud muusikale, mis peegeldab nii universumi harmooniat kui ka inimese 

olemust, tema tundeid, kirgi ja ka disharmooniat. Cecilia-päevaks loodud „Aleksandri pidu“ on 

omalaadne allegooria, kus muusika valitseb – ja mitte ainult heas vaimus – suurt valitsejat ja 

vallutajat. Kui selles loos on väga kujukalt esitletud muusika inimlikku mõju ja mõõdet, siis finaal 

ülendab selle kõrgustesse.  

Haapsalus on tänavu tähtis roll prantsuse barokkmuusikal. Suurejooneliselt esindab seda laupäeval, 

9. juulil festivali peakülalise, ansambli Les Paladins kontsert (kunstiline juht Jérôme Correas), 

kelle kava peateoseks on prantsuse muusika ühe peameistri Marc-Antoine Charpentier’ kantaatide 

tsükkel „Neli aastaaega“. Toredasti toetab seda ka Eesti ansambli Floridante kava neljapäeval, 7. 

juulil, kus sopran Maria Valdmaa esitab Louis-Nicolas Clérambault’ ulatusliku kantaadi „Medea“ – 

need teosed on täis prantslaslikku teatraalsust ja barokilikku kirge. Sedalaadi peent ja virtuoosset 

laulukunsti on meil kuuldud üliharva, kui üldse kunagi. 

Festivali teiseks peakülaliseks on Ameerikast pärit, aga peamiselt Šveitsis tegutsev lautovirtuoos 

Crawford Young. Reedel, 8. juulil mängib ta toomkirikus koos oma soomlasest õpilase Timo 

Peeduga humanismi ajastu lautomuusikat – see on hõrk ja intiimne kontserdikava, mis peegeldab 

kõrgrenessansi inimese võrratut ilumeelt.  

Kõrvuti ansambliga Floridante, kes koos soprani Maria Valdmaaga andis eelmise festivali ühe 

säravama kontserdi, on Eesti esinejatest Haapsalus meie esiflötist Reet Sukk ja klavessinist Reinut 

Tepp, kes mängivad reedesel öökontserdil meeleoluka kava Johann Sebastian Bachi ja tema poegade 

muusikast, ning laupäevasel öökontserdil ansambel Heinavanker, kelle esinemised on Eestis palju 

haruldasemad kui teistes Euroopa maades või Ameerikas. Lõppkontserdil teeb juba mitmendat aastat 

kaasa Eesti üks hinnatum kammerkoor Voces Musicales ning selle kontserdi suureks uudiseks on 

festivali barokkorkester, mis koosneb suures osas muusikaakadeemia tudengeist. Nooruslik vaim pole 

vanamuusikapeolt kunagi puudunud, aga rõõmustavalt on tema kohalolu iga aastaga aina ilmsem! 
 

Toomas Siitan 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor, 

Haapsalu Vanamuusikafestivali kunstiline juht 

 

ANSAMBEL TRISKELE HAAPSALU TOOMKIRIKUS. 

17. juuli missal kell 11 Haapsalu toomkirikus on külas ansambel Triskele ja esitleb oma uut 

plaati - Mere ja saarte vaimu otsides. 

Tutvustuseks kirjutab ansambli juht: „Saared on erilised paigad, kus maa ja meri on omavahel 

tihedalt seotud. Üheltpoolt on saared muust maast merega eraldatud ja nii iseloomustab saarelist elu 

eraldiolek. Teisalt muudab meri saared avatuks, pakkudes võimalusi minna hõlpsamalt mujale uut 

avastama või mere kaudu tulnut vastu võtta. Saarte kultuuripildis võib kohata seega mõjutusi lähedalt 

ja kaugelt, mis on kokku seatud just sellele paigale omasel viisil. Mereteede kaudu on saartele 

jõudnud palju rahvusvahelist, mis näiteks arhitektuuri vallas seob Saaremaa Lõuna-Skandinaavia ja 

Põhja-Saksamaaga.  Saaremaa Karja kiriku lakke maalitud maagilised märgid – viisnurk ehk 

pentagramm ja kolmjalg ehk triskele – tunnistust viikingite retkedest ning saarerahva ilmsest 

seotusest kaugete maadega. Lisaks materiaalsetele  kultuurimõjudele on meie omakultuur rikastunud 

mujalt lähtuvale vaimsele suunitlusele (esteetikale) ja avaldanud  ilmselget mõju  ka meie 

rahvakoraali kujunemisele. Ansambel Triskele liikmed ongi selle muusikalise uurimusretke käigus  

saarerahva hingeelust pisut rohkem teada saanud ja julgevad seetõttu pakkuda  oma eripärast  

lähenemist sellele muusikapärimusele. 

http://studvoc.blogspot.com.ee/2016/06/23-haapsalu-vanamuusikafestival-handeli.html
http://studvoc.blogspot.com.ee/2016/06/23-haapsalu-vanamuusikafestival-handeli.html
http://studvoc.blogspot.com.ee/2016/06/23-haapsalu-vanamuusikafestival-les.html
http://studvoc.blogspot.com.ee/2016/06/23-haapsalu-vanamuusikafestival-surm.html
http://studvoc.blogspot.com.ee/2016/06/23-haapsalu-vanamuusikafestival-surm.html
http://studvoc.blogspot.com.ee/2016/06/23-haapsalu-vanamuusikafestival.html
http://heinavanker.ee/?page_id=14
http://vocesmusicales.ee/et/
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TRSKELE: Tamo Tabas – laul, raamtrumm; Ergo-Hart Västrik - laul, kannel, raamtrumm; Heikki-

Rein Veromann - laul, flööt; Janno Mäe - etnilised trummid, kannel, laul; Toivo Sõmer - lauto, 

mandoola, kannel, laul 

 

TULE 22. AUGUSTIL EKSKURSIOONILE TALLINNA. 

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudusel on heaks traditsiooniks iga-aastane ekskursioon. Sel 

aastal läheme Eesti Vabariigi pealinna Tallinna. Reisiplaani tegi ja päeva juhib Ülla Paras. Kuna 

traditsioonilisel ekskursiooni päeval, 20. augustil ei ole võimalik riigiasutuste külastamine, siis 

toimub ühisretk esmaspäeval, 22. augustil. Väljasõit Haapsalust kell 8. Palume registreeruda 

reisile hiljemalt 5. augustiks Lia Salumäele ja tasuda ettemaksu täiskasvanutel 15 € ja lastel 10 

€. Lõplik hind sõltub osavõtjate arvust.  

Reisiplaan: esmalt läheme Toompeale. Külastame Riigikogu, kus meid võõrustab  Vabaerakonna 

saadik Andres Ammas. Edasi jalutame EELK Konsistooriumi majja, imetlema Eva Jänese maalitud 

freskodega kaetud kabelit ja tutvuma  Tallinna Piiskoplikku Toomkirikuga, mis valmis 1240. 

aastal ja mis on olnud läbi sajandite  Eesti kirikute emakirik (ladina k matrix eccelesiae). Patkuli 

treppi mööda tuleme Toompealt alla, et süüa lõuna sadamas ja sõita Kadriorgu. Peale lõunat 

külastame presidendi lossi, mis kannab ametlikku nimetust Vabariigi Presidendi Kantselei. Päeva 

viimane sihtkoht on Metsakalmistu, kus külastame Konstantin Pätsi hauda. Tagasi Haapsallu jõuame 

kl 20 paiku. 

Reisi meelespea: 

 Nii Riigikogu kui Vabariigi Presidendi Kantselei külastamiseks on vähemalt nädal aega 

varem vaja esitada külastajate nimekiri, kus on kirjas iga külastaja isikukood. 

 Riigikogu ja Vabariigi Presidendi kantselei külastamisel peab olema kaasas isikut tõendav 

dokument (ID-kaart, pass, õpilaspilet või autojuhiload). Eelkooliealised lapsed, kel isikut 

tõendav pildiga dokument veel puudub, peavad olema vanematega koos.  

 Lõunasöök maksab orienteeruvalt 6 €. Selle eest saab valida kas supi või prae. Süüa saab nii 

palju kui keegi soovib. Prae juurde kuulub salat ja supile on juurde magustoit. 

Vaata ka: 

Riigikogu http://www.riigikogu.ee/tulge-kulla/ 

EELK Konsistoorium http://www.eelk.ee/et/kontakt/konsistoorium/ 

Tallinna piiskoplik toomkirik http://toomkirik.ee/ 

Lõuna http://www.tallinkhotels.com/et/tallink-express-hotel/tempo/lunch-buffet 

Vabariigi Presidendi Kantselei https://www.kadriorg.ee/ 

Kadrioru park  http://www.kadriorupark.ee/ 

Tallinna Metsakalmistu http://www.kalmistud.ee/haudi?action=kaart&kalmistu=25&o=75127llinna  

 

HAAGA KOGUDUSE DELEGATSIOON KÄIS 

HAAPSALUS AJALOOLISI SUHTEID VÄRSKENDAMAS. 

 

Haapsalul on Soomes kolm sõpruskogudust – Helsingis asuv Haaga kogudus, Loviisas ja 

läänerannikul asuv rootsikeelne Korsnäsi kogudus. Viimastel aastatel on suhtlemine kõigi kolme 

kogudusega olnud tavapärasest aktiivsem, mille üks põhjuseid on Haapsalu koguduses aktiivselt 

tegutsev sõpruskoguduste toimkond, kes hoolitseb selle eest, et suhted sõpruskogudustega püsiksid 

head ja aktiivsed. Käesoleval aastal on olnud sõpruskogudustega Soomes mitmeid kokkusaamisi: 

veebruaris külastas Haapsalut ja jutlustas Jaani kirikus õpetaja Quy Kronqvist Korsnäsist, märtsis 

toimus Haaga, Loviisa ja Haapsalu koguduste ühine kokkusaamine Haagas, juunis külastasid 

Haapsalut Haaga koguduse esindajad ning õpetaja Marja Heltelä jutlustas toomkirikus, juulis väisab 

http://www.riigikogu.ee/tulge-kulla/
http://www.eelk.ee/et/kontakt/konsistoorium/
http://toomkirik.ee/
http://www.tallinkhotels.com/et/tallink-express-hotel/tempo/lunch-buffet
https://www.kadriorg.ee/
http://www.kadriorupark.ee/
http://www.kalmistud.ee/haudi?action=kaart&kalmistu=25&o=75127llinna


5 

 

Haapsalut taas õpetaja Kronqvist, septembris toimub Korsnäsis Haapsalu, Korsnäsi ja Rootsis asuva 

Österhaninge kolmepoolne kohtumine, novembris väisab Haapsalut oma koguduse noorteansambliga 

õpetaja Seppo Apajalahti Loviisa kogudusest. Sõpruskoguduste tegemisi on oma veergudel 

kajastanud ka Johannese Sõnumid.  
 

Sõpruskoguduste kokkusaamiste nimekirja juunikuus täiendanud Haaga koguduse visiit toimus 11.-

12. juunil, mil Haapsalut väisas Haaga koguduse 6-liikmeline esindus. Haaga koguduse 

vabatahtlikele oli see preemiareisiks nende pühendumise ja panuse eest koguduse töösse. Vähem kui 

24-tunnise visiidi sisse mahtus koguduse õpetaja vastuvõtt, Kreegi päevade raames toimunud 

elamuslik kontserdikülastus toomkirikus, koosviibimine õpetaja Engmani juures, jalutuskäik 

vanalinnas Eve Trei juhatusel ning eesti ja soome keelne jumalateenistus toomkirikus. Visiidi raames 

toonitas piiskop, et suhted Haaga kogudusega on ajaloolised (varem kandis kogudus Huopalahti 

nime) ning nende algus ulatub 1960. aastatesse, mil koguduse õpetaja Tiit Salumäel tekkisid isiklikud 

sidemed Huopalahti koguduse õpetaja Matti Hakkaraineniga. Omal moel võib Haaga koguduse 

sõprussuhteid Haapsalu kogudusega pidada kõikide teiste sõpruskoguduste suhete eelkäijaks. Suhete 

aktiivseim periood jäi 1990. aastate algusesse, mil koostöö tippsündmusteks olid vastastikused 

visiidid ja ühised leerilaagrid, kuid stabiilselt on lävitud tänase päevani. 
 

Kuna Haaga külalised olid sel korral majutatud kodudesse, andis see mitmele perele toreda 

võimaluse anda oma panus koguduse külaliste võõrustamiseks ja sidemete loomiseks 

sõpruskoguduse esindajatega. Ühtlasi oli see ka kena võimalus Haapsalu koguduse liikmetele 

külaliste võõrustamise raames omavahel lävida. Haaga sõprade visiiti jääb meenutama lisaks 

kirgastele mälestustele õpetaja Marja Heltelä jutlus käesolevas Johannese Sõnumites. Suur tänu 

kõigile, kes andsid oma panuse Haaga koguduse delegatsiooni võõrustamiseks! 

 

 
 

Kristel Engman 
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VAIKSED HETKED PÜHAKOJAS. 
 

Juba neljandat aastat hoiab Haapsalu kogudus Jaani kiriku suviti reedel, laupäeval ja pühapäeval 

avatuna, seda vabatahtlike valvurite kaasabil. 

Valvurina 3-4 tundi Jaani kirikus veeta on eriline kogemus. Meie päevad kipuvad olema niivõrd 

tegemisi täis, et puudub võimalus aja mahavõtmiseks. Kiriku valvamise aeg on üks vaikuse aeg. 

Oleme päris üksi pühakojas, kus isegi seinad ja kogu sisustus meid kõnetavad. Oleme vaikuses 

Jumala ligiolus ja võime palvetada, milleks elu kiirdkäikudes sageli aega ei jää. Vaikseid Jumalaga 

kahekesi olemise hetki kirikus jääme kindlasti kauaks mäletama ja nendest jõudu ammutama. 

Loomulikult ei tähenda kiriku valvamine ainult üksinda kirikus istumist. Inimesed tulevad kirikut 

külastama, mõned üksikult, mõned tervete ekskursioonidena. Külastajate hulgas on palju 

välismaalasi, nendega suheldes saame oma võõrkeeleoskust kasutada ja lihvida. Aga kui võõrkeeli ei 

oska, pole ka midagi katki: žestide ja hääletooniga saab ennast väga hästi mõistetavaks teha ja kõik 

olulised asjad ära öelda. Külastajatel on enamasti ka küsimusi kiriku kohta. Kõik vajalikud vastused 

leiab materjalidest, mis spetsiaalselt on valvuri jaoks kirikus olemas. On ka infovoldikud kolmes 

võõrkeeles, mida võib külastajatele pakkuda. 

Väga huvitav on külastajaid jälgida, kuidas keegi end kirikus ülal peab. Mõni siseneb tasahilju, 

vaatab aukartlikult enda ümber, läheneb aeglaselt altarile või istub toolile, et vaikselt vaadata ja 

mõtiskleda. Teine tuleb rutuga sisse ja kiirustab kohe altarit pildistama. Kolmas muutub mõtlikuks, 

nähes süüdatud küünlaid ja süütab ka ise küünla mõnele lähedasele ja kallile inimesele. Huvitav on 

mõelda, millise kogemuse neist igaüks saab meile endile nii tuttavast ja omasest Jaani kirikust. Ka 

suhtlemine külalistega ja nende küsimustele vastamine on täiesti eriline kogemus. See on mingis 

mõttes oma usu jagamine ja võib-olla saab mõni muidu kirikukauge külastaja just meie sõnadest selle 

impulsi, et hakata külastama ka oma kodukoha kirikut. 

Kiriku valvuriteks on nende 4 aasta jooksul olnud ikka ühed ja samad inimesed. Kuid Jaani kirik 

vajab uusi vabatahtlikke valvureid. Kui Sina, kes Sa seda lugu loed, soovid samuti saada selle erilise 

kogemuse osaliseks, mida pakuvad valvatav pühakoda ja seda külastavad inimesed; kui Sa soovid 

oma kogudust aidata ja anda ka oma panuse selle tegevuse õnnestumisse, siis anna endast kindlasti 

teada. Valvegraafikut koordineerib Lia Salumäe (e-post: haapsalu@eelk.ee või telefonil 

53039835). Kirik on avatud reedel ja laupäeval kell 10-14 ning pühapäeval kell 13-16. 

Pane oma nimi kirja ja saa osa sellest õnnistusest, mida pakuvad vaiksed hetked pühakojas. 
 

Karin Teder 

 

LIPUPÄEVA TÄHISTAMINE HAAPSALUS ON 

KUJUNEMAS KENAKS TRADITSIOONIKS. 
 

 

Eesti lipu päeva tähistamine  4. juuni varahommikul ja lipuheiskamise tseremoonia Haapsalu 

linnavalitsuse hoone esisel väljakul on kujunemas heaks traditsiooniks.  
 

Peale lippude heiskamist ja hümni laulmist pidas koosviibimisel lipupäeva kõne EELK vikaarõpetaja 

Kristel Engman ning sõnavõtuga esines Haapsalu linnapea Urmas Sukles. Lisaks pühitses 

vikaarõpetaja Engman linnavalitsuse poolt SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumitele annetatud 

sinimustvalge majalipu, mille võttis vastu ja tänukõne pidas  SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid 

juhataja Anton Pärn. 
 

Vaatamata varasele kellaajale ja kargele hommikule oli lipuheiskamise tseremooniale kogunenud ligi 

sadakond inimest. Tseremoonia lõppes ühise hommikukohviga.  
 

Lipupäeva peamised korraldajad on Kaitseliidu Lääne malev ning Haapsalu linnavalitsus. Samuti on 

kõikidel senistel lipuheiskamise tseremooniatel osalenud EELK Haapsalu koguduse õpetaja või 

koguduse esindaja. 

http://laane.kaitseliit.ee/et/eesti-lipu-paeva-haapsalus 

mailto:haapsalu@eelk.ee
http://laane.kaitseliit.ee/et/eesti-lipu-paeva-haapsalus
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ÕPETAJA KRISTEL ENGMANI KÕNE LIPUPÄEVAL. 
 

Austatud Haapsalu linnapea, linnavolikogu esimees, Lääne maavanem, Kaitseliidu Lääne maleva 

pealik, daamid ja härrad! 
 

I 
 

Eestimaa on täna lipuehteis, sest tähistame 132. aasta möödumist esimese sini-must-valge lipu 

pühitsemisest Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna Otepää kirikumõisas.  
 

Lipp on iga riigi ja selle kodanikkonna jaoks üks kesksemaid sümboleid. Mõtestame ennast nii 

rahvusena kui ka üksikisikuna ja kodanikuna läbi meile oluliste sümbolite. Lippude ajalugu ulatub 

kaugele aegade hämarusse. Arvatakse, et üks esimesi nn lippe võis olla puupulga külge kinnitatud 

loomanahk, mida eemalolevale jahiseltskonnale märguandeks lehvitati. Kangaslipud tekkisid 

Egiptuses, Vana-Kreekas ja Vana-Roomas. Viimases olid need sõjaväeüksuste tunnused. Vanadelt 

templijoonistelt on näha, kuidas lipud paigutati templi sissekäigu ette, et halbasid vaimusid templist 

eemal hoida. Lipule on alati omistatud kaitsefunktsiooni vaenlase vastu, kuid sellel on ka rahvast 

ühendav ja konsolideeriv iseloom.  
 

Eesti lipu päeval mõtleme ikka ja jälle tagasi selle saamisloole ja pühitsemisele Otepää kirikus, kuid 

ka selle lipu hoidmisele ja salaja pühaks pidamisele nõukogude okupatsiooni ajal – paljudes Eestimaa 

kodudes oli rahvusvärvides lipud peidetud kas lagede vahele, põrandalaudade alla, seinapragudesse, 

sahtlitesse või mujale.  
 

Täna siin seistes saame olla tänulikud Jumalale, et me ei pea enam oma lippu varjama või selle 

omamise pärast hirmu tundma. Meie rahvustrikoloor lehvib kõrvuti Haapsalu linna, aga ka Euroopa 

Liidu lipuga, kinnitamaks meie kuulumist Euroopa väärtusruumi, kuhu poliitiliselt, majanduslikult ja 

kultuuriliselt oleme kuulunud ja kuulume.  
 

Lipp kõneleb alati midagi enamat kui selle sündimise lugu. Sellesse on kätketud rahva ajalugu ja 

saatus. Mõtlen täna siin, praeguse linnavalitsuse ees seistes iseäranis legendaarsele linnapeale Hans 

Otto August Alverile, kelle elusaatus kirjeldas kõnekalt ka Eesti Vabariigi käekäiku 20. sajandil.  
 

11. aprillil 1887 Valgas sündinud Alver lõpetas Eesti Vabariigi loomisega samal aastal Tartu Ülikooli 

arstiteaduskonna, osales Vabadussõjas vanemarstina Julius Kuperianovi pataljonis, sõja lõppedes 

naasis Läänemaale, kus töötas maa-arstina ning oli 1921. aastast Haapsalu linnavolikogu liige. 8 

aastat hiljem valiti ta Haapsalu linnapeaks. Aga juba aastaid enne linnapea kohale asumist tegutses ta 

Haapsalu Kaunistamise Seltsi juhina.  Sellistesse seltsidesse kuulusid neil päevil linna ärksaimad ja 

kodanikud. Alveri ajal hakati varasemast laialdasemalt panema rõhku linna üldisele arengule ja 

heakorrale. Loodi juurde n.ö kvaliteetset avalikku ruumi. Alveri linnapeana tegutsemise ajal tegi linn 

läbi suure arengu ning Haapsalust sai rahvusvaheliselt tunnustatud kuurortlinn. Tema pärandist 

saame osa nii meie ise haapsallaste ja läänlastena, kuid tutvustame seda uhkusega ka külalistele.  
 

Alver ei tegelenud aga mitte üksnes linna kujundamise ja arendamisega, vaid pööras tähelepanu Eesti 

ajaloo jäädvustamisele. Just Hans Alver oli see, kes avas 9. novembril 1924 läänlaste Vabadussõja 

mälestussamba Lossiplatsil. Monumendi, mis oli pühendatud neile Alveri relvavendadele, kes 

hukkusid lahinguväljal või hiljem sõjavigastustesse. Juulis 1940 tagandati Alver 

okupatsioonivõimude korraldusel ametist. 75. aastat tagasi, 14. juunil 1941 küüditati ta koos 113 teise 

haapsallase ja läänlasega Siberisse, kus ta 24. aprillil 1942 55. aasta vanusena mõrvati. Alveri avatud 

Haapsalu mälestussammas õhiti vaid viis päeva pärast Alveri deporteerimist. See on üks elusaatus, 

aga see on ka meie kõigi lugu.  
 

Juudi päritolu XX sajandi Austria kunstnik ja arhitekt Friedensreich Hundertwasser on öelnud, et kui 

me ei austa oma minevikku, kaotame me tuleviku. Kui hävitame oma juured, ei saa me kasvada. 

Minevikus olnut ei saa me muuta olematuks, küll aga saame sellest õppida.  
 

II 
 

Austatud siinviibijad! Tähistame Haapsalus kolmandat korda suurema pidulikkusega Eesti lipu 

päeva. Eelmisel aastal algatati Kaitseliidu Lääne Maleva eestvedamisel tava, mille kohaselt Haapsalu 
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linn kingib lipupäeva puhul ühele linna asutusele või ka eraisikule majalipu. Esimese lipu omanikuks 

sai Kaitseliidu Lääne malev.  
 

Käesoleval aastal kingib Haapsalu linn rahvuslipu SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid endisele 

raekojahoonele – hoonele, kus on aastaid tegutsenud legendaarne linnapea Hans Alver ning keda täna 

meenutab väärika ajalooga hoone ette paigaldatud büst. On omamoodi sümboolne, et Alveri otsustav 

pilk on suunatud Vabadussambale, mis tema enda elulooga on nii vahetult ja traagilisel moel seotud. 

Väärikamat kodu täna kingitavale lipule on raske leida. 
  

Eesti luuletaja Artur Alliksaar ütleb ühes oma luuletuses: „Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On 

ainult hetk, milles viibime praegu.“ Iga aeg on Jumala armu aeg ja seda peab võimalikult hästi 

kasutama. Väikse ühiskonna ja väiksearvulise rahvana saame hakkama üksnes siis, kui oleme 

sallivad omade ja võõraste suhtes, kui hoiame kokku, hoiame üksteist ja hoiame iseennast.  
 

III 
 

Eesti rahvast on aegade jooksul üle maailma laiali pillutatud nii nagu mitmed teised rahvad neil 

päevil, kuid vaatamata sellele oleme seni püsima jäänud. Mets elab alati kauem kui üksik puu, on ühe 

tuntud Eesti dokumentalisti ja hilisema riigimehe tõdemus. Milliseks kujuneb Eesti tulevik, me täna 

ei tea, kuid küllap saame selle rahva liikmetena igaüks midagi teha ära selleks, et me püsiksime 

rahvusena, et meie riik areneks ja et Eestis oleks sõltumata asukohast hea ja turvaline elada.  
 

Täna saab endale sini-must-valge rahvuslipu üks Haapsalu vanimaid ja väärikamaid hooneid. Kahe 

aasta pärast tähistame Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva. Oleks kaunis, kui siis võiksid riigilipud – 

olgu siis masti-, varda- või laualipu mõõtu – olla kõigis Haapsalu kodudes olemas ning nähtaval ja 

auväärsel kohal. See oleks pidulik kummardus meie riigile ja selle loojatele ning ühendavaks 

sümboliks meie rahva erinevatel aegadel elanud põlvkondadele. 
 

Tänutundest täidetud Eesti lipu päeva! 

Hoia, Jumal, Eestit! 

 

„PIIBEL KÖÖGIS“ LÕPETAS ESIMESE HOOAJA. 
 

Maikuus lõppes meie koguduse kokandusliku piibliringi “Piibel köögis” esimene hooaeg. 

Osalejate hulgas jäi kõlama üksmeelne arvamus, et kokkusaamised olid toredad ja rikastavad. 

Sügisel on plaanis selle formaadiga jätkata. Ootame kõiki huvilisi – ka meesterahvaid – meiega 

liituma! Järgmise kohtumise aja anname teada septembrikuu “Johannese Sõnumites”.  

 

    
 

Siinkohal olgu ära toodud kahe osaleja arvamused “Piibel köögis” ettevõtmistest. 

Jane: „Piibel köögis“ kohtumistel tasus igal juhul osaleda. Kohtusin väga huvitavate inimestega, 

kellega meil tekkis hea koostöö. Õppisime üksteiselt häid kööginippe ja vahetasime muljeid. 

Retseptid oli huvitavad ja see oli põnev, et need olid seotud mingi piiblilooga. Olen ka hiljem nendele 

tekstidele mõelnud. Piiblitunnis ja köögis tekkis hea suhtlus, mis näitas, et me vajame üksteist ja 

oleme nagu üks ihu, kus igal liikmel oma ülesanne. Ma kunagi ei kahetsenud, et seal kulus palju 

aega, vaid olin tänulik Jumalale selle eest, mida Ta mulle seeläbi kinkis. 

Sirje: „Piibel köögis“ kujutab endast Piibli uurimist koos vastavast piibliloost inspireeritud toitude 
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valmistamisega. Piiblitunnid olid väga huvitavad. Uurisime, arutlesime ja saime koos ka valmistatud 

toite maitsta. Armas osadus ja piiblisalmid, mis meid alati julgustavad, rõõmustavad ning meile jõudu 

annavad - see oli imeline kogemus. Loodame sügisel jätkata ja kutsun kõiki huvilisi osalema. 
 

„Piibel köögis“ hooaja viimasel kokkusaamisel pidas sisuka piiblitunni Karin Teder. Esmakordselt oli 

teemaks üks Uue Testamendi lugu, räägiti 5000 mehe söötmise imest. Vastavalt teemale küpsetati 

köögis ühiselt odraleiba ja Jaanimaja õuel suitsutati kala. 
 

Maria Strauss 

 

Odraleib 
 

500 ml odrajahu 

350-500 ml nisujahu 

2 pk kuivpärmi 

3 spl sooja vett 

300 ml kanabuljongit 

2 spl vedelat mett 

1 tl soola 

3 spl õli 
 

Sega suures kausis kokku jahusordid. Lahusta kuivpärm soojas vees. Lisa kõik ülejäänud 

koostisained jahu hulka ja sega hästi läbi. Sõtku, kuni tainas on ühtlane ja elastne. Kata kauss märja 

rätikuga ja lase taignal 30-40 min. kerkida. Siis sõtku uuesti läbi, vormi kaks pätsi ja aseta rasvainega 

määritud leivavormidesse (ca 23 cm). Traditsioonilise odrakaku tegemiseks võid kasutada ka 

ümmargust vormi. Lase veel umbes 30 min. kerkida ja küpseta 190 kraadi juures umbes 45 minutit. 

 

KADUNUD JA JÄLLE LEITUD. 

Õpetaja Marja Heltelä (Haaga) jutlus Haapsalu toomkirikus 12. juuni 2016 

Jutluse aluseks: Lk 15: 1-10 

 

Armsad vennad ja õed Kristuses! Parimad tervitused teile Haaga koguduselt Helsingist, kus parasjagu 

peetakse laste ja leerikooli suvelaagreid. Meil kuuel õnnelikul Haaga koguduse liikmel on aga suur 

rõõm olla neil päevil teie külalisteks siin kaunis Haapsalus. Eile õhtul võisime siin toomkirikus 

nautida kõrgetasemelist ja kaunist muusikat, täna oleme tulnud üheskoos Jumala ette, et osa saada 

taevasest leivast.  
 

Evangeeliumist kuulsime kahte näidet kadumisest – esimeses oli kadunud lammas ja teises hõberaha. 

Meie, siin ja praegu ei ole kadunud, vaid turvaliselt kristlastest vendade ja õdede keskel. Jeesus 

rääkis need kaks jutustust peale seda, kui variserid ja seadusetundjad olid tema kohta põlastavalt 

öelnud, et ta võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega.  
 

Soome rahvas sattus eelmisel aastal täiesti uude olukorda, kui riiki saabus suve ja sügise jooksul üle 

30 000 pagulase Süüriast, Iraagist, Afganistanist ja Somaaliast. Mitmed olid hirmul ja küsisid: kes 

maksab nende Soomes elamise ja toitlustamise? Kas nad võtavad meilt meie töökohad? Kas nende 

hulgas on terroriste? Kuna valdav enamus tulijaist olid muslimid, siis arutleti ka selle üle, kuidas 

tulijad kohanevad kristliku maaga. Mõned mõtisklesid selle üle, kas pagulased ei võiks minna mõnda 

teise riiki.  
 

Lühikese aja jooksul saabus pagulasi nii palju, et Helsingi linn palus pagulastega toime tulekuks 

kirikult abi. Pagulasi paigutati mitmeks kuuks Helsingi kirikutesse, et linn jõuaks sisse seada 

vastuvõtukeskused. Üllataval kombel tärkas aga Soomes lisaks pagulaste vastastele meeleoludele 

laialdane abistamise soov. Kuna pagulased saabusid soojema kliimaga riikidest, ei olnud neil 

põhjamaa kliimasse sobilikke riideid. Ka Haaga kogudus korraldas siis pagulaste heaks rõivaste 

kogumist. Mõned majutasid pagulasi oma kodus. Jalgpalliklubid pakkusid oma väljakuid, et 
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pagulased saaksid jalgpalli mängimas käia, sest jalgpall oli eri keeli kõnelevate sisserännanute ühine 

harrastus.  
 

”See mees võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega,” tõdesid variserid ja kirjatundjad Jeesuse 

kohta. Jeesus oli oma sõnades ja tegudes nõrkade, hüljatute, rõhutute ja patuste poolel.  

Meil, kristlastel, on Temalt väga palju õppida. Minul on väga palju õppida. Väga sageli oleme võõra 

inimese suhtes ettevaatlikud või pelglikud. Seda isegi siis, kui see võõras ei ole pagulane või 

võõramaalane. Piisab, kui ta on teistsugune kui meie.  
 

Meisse on juurdunud arvamus nagu oleks nõrk, saamatu, patune on negatiivsed omadused. Me 

tahame nii väga olla tugevad, eeskujulikud, silmapaistvad, paremad kui teised. Selleks, et maailmas 

hakkama saada, peame seisma oma huvide ja õiguste eest. Paraku aga tugev ei vaja abi ja Abistajat.  
 

Jumal näeb meid meie südamesoppide sügavusteni – Ta näeb meis pesitsevat isekust, meie nõrkusi, 

meie ebatäiuslikkust ja meie puudusi. Tema eest ei saa me midagi varjata.  
 

Pagulane on oma kodust kaugel. Aga me teame, et võõrana ja eksinuna võib ennast tunda ka oma 

elus ja oma kodukohas: võib kaotada usu Jumalasse, võib kaotada elu eesmärgi, võib kaotada usu 

iseendasse ja usu tulevikku. Mäletad, millal olid viimati sellises olukorras? 
 

Jeesus kinnitab jutluse aluseks olevas evangeeliumitekstis, et just siis, kui keegi on kadunud – nii 

nagu kadunud lammas suures lambakarjas – otsib Jumal teda ja leiab ta üles. Seejuures on aktiivne 

roll just Jumalal. Lammas ja hõberaha olid kadunud, ja Jumal leidis nad üles. Kui keegi tunneb, et on 

eksinud ja keerulises olukorras, just siis on Jumal oma inglitega talle kõige lähemal. Karjane tuleb 

isiklikult nõrga ja eksinu juurde.  
 

Jeesus rääkis, et taevas rõõmustatakse igaühe üle, kes on olnud kadunud ja üles leitud. Taevas 

rõõmutsetakse Sinu üle! Rõõmustatakse meie igaühe üle. Rõõmustatakse meie üle sellistena nagu 

oleme – ebatäiuslike, nõrkade ja tavalistena. Oleme rõõmu põhjustajaks. Oleme kõik Jumala loodud 

unikaalne looming maailmakõiksuses. Mitte kunagi varem ei ole elanud sellist inimest nagu sina ja 

mitte kunagi ei saa ka samasugust inimest olema. Oled absoluutselt ainulaadne ja seetõttu nii 

väärtuslik! 
 

Vaata enda kõrval olevat inimest, unikaalset loomingut Jumala loometöös! Jumala inglid 

rõõmustavad tema üle taevas. Iga inimene igatseb armastust, tunnustust ja hellust. Me oleme suur 

igatsejate leegion. Kui igaks meist söandaks jagada teisega pisut sõbralikkust ja armastust, oleksime 

hiiglaslik õnnelike inimeste kogukond.  
 

Hea kirikuline! Kui igatsed naeratust, naerata esimesena! Kui tahad kellegagi rääkida, alusta 

esimesena vestlust. Jeesus andis meile oma elu ja tegevusega selget eeskuju - minul või sinul ei ole 

vaja suuta aidata kogu maailma, vaid kohata ühte konkreetset inimest korraga. Naeratada, olla 

sõbralik, aidata. Teha teise heaks seda, mida saame ja suudame. Üks inimene korraga.  
 

Jumal on armuline Isa. Ta armastab sind ja on andnud ülesande: ära karda inimest, vaid armasta teda! 

Aamen.  
 

Eestindanud vikaarõpetaja Kristel Engman 

 

NATUKE NALJA. 

Puhkuseplaanid 
 
Abielupaar valmistub puhkusele sõitma. 
"Lapsed viime mu ema juurde," ütleb naine. 
"Koera ja papagoi võtab enda juurde tädi Maali," lisab mees. 
"Ja kass jääb kojamehe hoolde." 
Mees jääb seepeale mõttesse: 
"Aga kui korteris nii vaikseks ja rahulikuks jääb, miks siis üldse kuhugi sõita?" 



11 

 

HUVITAVAS VÕTMES KREEGI PÄEVAD HAAPSALU 

TOOMKIRIKUS. 

 

11. - 12. juunil toimusid Nargenfestivali raames Kreegi muusika päevad, sedakorda juba kümnendad. 

Esimesel päeval esines  meie meestelaulu lipulaev Eesti Rahvusmeeskoor, dirigeeris Mai Simson. 

Tegemist on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrandiga, keda innukas kontserdikülastaja 

peaks mäletama talviselt Euroopa Kultuuripealinna Segakoori esinemiselt Jaani kirikus. Kontserdil 

oli kaastegev maestro Tõnu Kaljuste, kes tutvustas laule ja nende saamislugusid. Kuna eesmärgiks oli 

ette kanda kogu Kreegi poolt meeskooridele loodud repertuaar, oli kava mitmekesine. Seal oli meie 

oma lüürikute – Juhan Liiv, Ernst Enno, Karl Eduard Sööt – tekstidele loodud laule. Olid meie 

„kangete“ saarerahvaste muhulaste ja hiidlaste viisidest inspireeritud lood kõrvuti ukraina ja vene 

rahvalauludega. Oli ka teatud ajastu (kõver)peegeldus Laul Stalinist näol. Kontserdi lõpetas teise 

Läänemaaga seotud helilooja Rudolf Tobiase teos Eks teie tea, mille on meeskoorile seadnud Kreek. 

 

 
 

Teise päeva kontsert kandis nime Lauliku lapsepõli. Esinesid Eesti Televisiooni laste- ja kontsertkoor 

ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia segakoor. Viimases laulavad peamiselt muusikaerialadel 

õppivad tudengid. Dirigeeris noor magistrant Silja Uhs. Mõlemad dirigendid juhatavad koore ka 

järgmisel aastal toimuval noorte laulupeol. Kontserdi kava koosnes sajandi vältel peamiselt 

rahvaluulele loodud eesti koorimuusikast. Cyrillus Kreek ise osales aastast 1911 EÜS-i poolt 

korraldatavatel rahvalaulude kogumisretkedel ning on kogunud ca 1800 viisi. Oma kogu on ta 

põhjalikult uurinud ja kasutanud neid meloodiaid loomingu allikana. Kontsert algas Kreegi Õhtuse 

lauluga Jumala Pojale ning kulges läbi Miina Härma, Ester Mägi ja Veljo Tormise noorte autorite 

Pärt Uusbergi ja Riho Esko Maimetsani. Kirsiks tordil olid kindlasti kandlesaated ja erinevate 

koorikoosseisude kombinatsioonid. Õhtu lõpetuseks lauldi lisaloona Mu süda ärka üles. Ehkki kunsti, 
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s.h muusikat ei saa kiloga kaaluda ja meetriga mõõta, on siinkirjutaja meelest tegu ühega kaunimatest 

koorilauludest. 

Juba juuli alguses toimub Haapsalu Vanamuusikafestival ja kindlasti võõrustab Toomkirik suve 

jooksul teisigi esinejaid. Jälgige teateid ja nautige kaunist muusikat! 

 

Tiia Laar 
 

SÜNNIPÄEVAD JUULIS. 
 

1. juuli Krista Vilta   

2. juuli Elisabeth Pelapson 93  

 Arnold Korjus 85  

3. juuli Vivian Kristensen   

4. juuli Sirle Mik 30  

 Sirli Pähna 30  

 Laura Jalakas   

5. juuli Billi Ronan Vunk   

 Hannes Kert 30  

6. juuli Sirvi Eslas 80  

 Helis Alp   

7. juuli Maie Laadoga 85  

 Maria Kruusel   

8. juuli Marje Hiie   

 Kaire Talviste   

 Emma Jämsa   

9. juuli Madis Taavits   

 Stella Kert   

 Doris Meinbek   

10. juuli Milvi Parv 80  

 Anu Turu 50  

13. juuli Elvi Varik 76  

 Märt Tohver   

 Leho Mumm 35  

 Sandra Hansen   

14. juuli Merili Kasepalu   

 Klee Erik   

16. juuli Mirjam Heina   

 Jane Madi   

17. juuli Valdek Romot   

18. juuli Ly Romot   

 Marten Borman   

19. juuli Jaanus Rankla 40  

 Sander Jürgenson   

20. juuli Klaudia Truuver 91  

 Elve Pärtel 84  

 Allan Martin   

 Aigi Kõiv   

 Karoliina Huul   

 Kristen Leemet     

21. juuli Ada Krevon 83  

 Mariina Mällo 55  

 Kadri Aasmaa   
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22.juuli Rutt-Regina Kelviste   

 Mare Tereping   

 Kaarel Liivamäe   

23. juuli Marii Kasepalu 15  

 Elsbeth Kiisk   

24. juuli Moonika Ani   

25. juuli Kalle Tõnisma   

 Tarmo Tarlap   

26. juuli Sigrid Veske   

27. juuli Villu Hansen   

 Kristjan Tamm   

28. juuli Ülo Krevon 82  

 Avo Kruusel   

 Ingrid Kera   

 Marii Kalda   

29. juuli Helme Kariis   

30. juuli Tiia Laar   

 Laura Huul 15  

31. juuli Sirje Johannes   

 Kaarel Pärn   

 Urmas Krull   

 Leho Mumm 35  

 Tormi Voog  

  

Palju  õnne  sünnipäevaks  ja  õnnistust  uueks  eluaastaks! 

   
 

PANE TÄHELE! TULE ÕPPIMA! 

 
Piiblikursus kutsub taas noori Põltsamaale  
 

16. septembril algab Põltsamaa kiriklas taas piiblikursus 18-30 aastastele. Oodatud on kõik, 

keda huvitab kristliku usu mõistmine, tervikpildi kujundamine Piiblist, selle rakendamine ja 

kasvamine kristlasena. 

Kohtutakse kord kuus nädalavahetustel septembrist maini Põltsamaa kiriklas. Kokku üheksal 

kogunemiskorral õpitakse loengutes, rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses. Teha 

tuleb ka koduseid ülesandeid u 20 tundi kuus + kevadel praktika koguduses.  

Eeldame sinu kohalolemist nädalavahetustel – see ei ole kaugeltki mitte kaugõppes sooritatav kursus! 

Kursusel käsitletakse teemasid: Piibel, selle tekkelugu ning Piibel kui meie igapäevane leib, Jumal, 

kolmainuõpetus, Jeesus, lunastusõpetus, käsk ja evangeelium, Püha Vaim ja armuannid, diakoonia 

ehk kaastundlik teenimine, usuelu hoidmine, misjon, sakramendid, jutlus ja jutluse ettevalmistamine, 

rühmadünaamika ja rühma juhtimine, enesejuhtimine, hingehoid jpm. 

Kursus saab teoks EELK Misjonikeskuse, Usuteaduse Instituudi, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse ja 

koguduste koostöös. Kursust aitab rahastada Soome Misjoniselts. 

Kursusele kandideerimiseks saada enda lühitutvustus (kes sa oled, kust kogudusest, kui vana, 

milline on hetkel sinu suhe kogudusega ja miks sa tahad kursusel osaleda) e-posti aadressil 

titta.hamalainen@eelk.ee või Titta Hämäläinen, Kiriku plats 3, 10130 Tallinn. Räägi ka oma 

koguduse vaimulikuga ning palu tal saata vabas vormis soovituskiri. 

Kursuse maksumus on 90 €, EELK LNÜ liikmetele 80 €. Osavõtumaksu võib maksta mitmes osas. 

Soovitame küsida ka kogudusest toetust. 
 

2016/2017 toimub kursus juba kuuendat korda. 
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Vastuvõtt kirikumuusika kutseõppesse 2016 
 
EELK Usuteaduse Instituudi KIRIKUMUUSIKA OSAKOND kutsub õppima kirikumuusika D- 

kursusele (õppeaeg 2 aastat), C- kursusele (õppeaeg 2 aastat, eeldus D- kursuse läbimine) ja 

eelkursusele (õppeaeg 1 aasta). 

Kursuste lõpetanud saavad taotleda vastavalt kirikumuusiku D- või C-kutsekategooriat.  
 

Oodatud on muusikud, kes organisti või koorijuhi ametis vajavad täiendavaid teadmisi oreli- ja 

klaverimängus, koorijuhtimises, muusikateoreetilistes ja teoloogilistes ainetes.  

Õppeaastas on 10 õppesessiooni, a´ 3 päeva.  

 

Õppetöö on tasuline. D- ja C- kursusel  ühe kuu õppemaks 128 € (1280 € õppeaasta), EELK 

liikmetele õppemaksu soodustus 52 € kuu (520 € õppeaasta). Eelkursusel ühe kuu õppemaks 77 € 

(770 € õppeaasta), EELK liikmetele õppemaksu soodustus 28 € kuu (280 € õppeaasta). 
 

Dokumentide vastuvõtt  toimub 15.- 22. august 2016  

aadressil EELK Usuteaduse Instituut, Pühavaimu 6, Tallinn  

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid: Avaldus rektori nimele, gümnaasiumi lõputunnistus või 

sellele kvalifikatsioonitasemelt vastav dokument, soovitavalt (laste) muusikakooli lõputunnistus, 2 

fotot (3x4), elulookirjeldus ning passi või ID- kaardi koopia, soovitus koguduse õpetajalt. 
 

Sisseastumiskatsed toimuvad 23. augustil 2016 algusega kell 11.00  

Usuteaduse Instituudis, Pühavaimu 6 Talllinn 

Sisseastuja esitab 2 erineva karakteriga pala, üks klaveril ja/või orelil (võib mängida noodist). 

Toimub ka muusikateoreetiliste teadmiste kontroll (solfedžo/ elementaarteooria) ja vestlus, kus 

palutakse laulda üks vaimulik laul ja esitada vabal valikul üks vaimulik tekst. 

 

Info: Kersti Petermann, Kristel Aer e-post: ui.kirikumuusika@eelk.ee tel 51 46 341, 50 20 950 

 
 

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt. Jaakobuse 4:17 

 

Igal pühapäeval kirikus tunnistame oma patte, mida oleme teinud mõtte, sõna, teo ja 

tegematajätmisega. Ilmselt kõige rohkem ongi meil tegematajätmise patte. Need ongi patud, kus meil 

oli võimalik teha head, ent me jätsime selle tegemata. 

Tegematajätmise patt on oma olemuselt armastuse puudumine. Armastusest kantud inimene on alati 

aktiivne ja otsib võimalusi, kuidas oma armastust väljendada. Passiivseks ja ükskõikseks jäämine 

teiste vajadusi nähes osutab armastuse puudumisele. Meile ei lähe korda, mida teine inimene tunneb 

või üle elab, seepärast me ei aita teda. Armastuse puudumine ilmneb ka suhtes Jumalaga: me ei hooli 

Jumalast ega hinda Temaga koos veedetud aega, seepärast jätame palvetamata ega otsi Jumala 

ligiolu. 

Pahatihti me ei anna endale aru, kui suur patt on Jumala silmis armastuse puudus ja sellest tingitud 

passiivseks jäämine. Püha Paulus ütleb, et isegi kui meil oleks prohvetianne või kogu maailma tarkus 

või selline usk, mis suudab mägesid paigast liigutada, aga meil ei oleks armastust, siis oleks ka kõik 

muu väärtuseta ja tühine. Just armastus on see, mille järgi tuntakse ära, et me oleme tõesti Jeesuse 

omad. Kes ei armasta, see ei tunne Jumalat ja seda ei tunne Jumal. 

Hea tegematajätmise patt on ka väga ohtlik. Sageli pole me ise teadlikudki, et oleme pattu teinud, sest 

me lihtsalt ei märka ega teadvusta neid olukordi, kus oleksime võinud midagi head teha. Armastuseta 

ja paadunud süda ei pane tähele ka Püha Vaimu märguandeid. Jättes oma patu märkamata, ei saa me 

seda teadlikult ka kahetseda. Kõige selle tulemusena võib juhtuda, et oleme kord sikkude hulgas, kes 

on Issanda vasakul käel ja kellele Ta ütleb: „Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis 

mailto:ui.kirikumuusika@eelk.ee
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on valmistatud kuradile ja tema inglitele! Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja 

te ei andnud mulle juua, ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud 

mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama.“ 

 

Issand, igavene Isa. 

Ma armastan neid, oma ligimesi, 

sest Sina  armastad neid, 

ja oled nad mulle vendadeks ja õdedeks andnud 

ja kuna Sa tahad, et minagi neid armastaksin, 

nagu Sina neid armastad. 

 

Franz von Sales, 1567-1622 

Piiskop, hingehoidja, vaimulik kirjanik 

 

Karin Teder 

 

 EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS. 

KOGUDUSE KANTSELEI. Kooli tn 6, on avatud juulis ja augustis kolmapäeval ja reedel kl 9-13.  

Kohtumine koguduse õpetaja piiskop Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku 

(tel. 52 80635). 

Kasutatud riiete annetusmüük on juulis suletud.  

 

Telefon 473 7166, 473 7167.  

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 

Jaani kirik on juulis ja augustis avatud R ja L 10-14 ja P 13-16.  

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.ilves@gmail.com 

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. 
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