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KIRIKU SÜNNIPÄEV 
 

Nelipühal peame kristliku kiriku sünnipäeva ja 31. mail oli EELK 94. sünnipäev. President Lennart 

Meri ütles EELK 80. aastapäeva Kirikupäeval 30. mail 1997: “Varahommikuses päikeses mõtlesin 

sõnade peale, millega Eesti riigipea kõnetaks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kaheksakümnendat 

aastapäeva. Ja nagu nii sageli juhtub meie igapäevases elus, muutus just see lihtne küsimus 

keeruliseks. Minule on kirik alati olnud niisama vana nagu rahvas. Nagu selle maa keel. Nagu selle 

maa kultuur. Kirik on läbi sajandite olnud meie ühine katus, meie kindel kants. Meie kodu ka siis, 

kui meil kodu ei ole olnud. Ja oma halastuses on ta olnud kodu ka neile, kes on ennast pidanud 

kodutuks. Tänane aastapäev juhtis mu Püha Augustinuse juurde, ja mulle tundus, et ei ole sünnis 

rääkida igaviku palge ees kirikust, mis on nii noor. Kuid Püha Augustinus annab ka juhatust, kuidas 

mõista meie kiriku tänast tähtpäeva. Ta on selgitanud meile, et peame olema kahe jalaga maa peal ja 

vaimuga taevas. Seepärast ongi nii enesestmõistetav, et veel enne Eesti Vabariigi 80. aastapäeva me 

pühitseme oma kiriku 80. aastapäeva. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik kogunes samasugusel 

maikuu hommikul täna kaheksakümne aasta eest Hugo Treffneri Gümnaasiumis Tartus oma 

esimesele kongressile, et vastata aja kesksele küsimusele: kuidas korraldada jumalariigi ja 

inimeseriigi vahekordi uutes oludes? Ajaleht "Teataja" kirjutas: "Praeguste olude kohane korraldus 

oleks meie kirikule iseseisev Eesti Vabariik." Minu kohus on tänasel kirikupäeval sügava tänuga 

rõhutada, et veel enne poliitilisi erakondi seadis Eesti maakirik oma eesmärgiks jumalariigi ja 

inimeseriigi ühendamise niisugusel viisil, mis tagaks eesti rahvale meie õiguste ja kohustuste 

tasakaalu, meie enese teostamise. Meie kirik juhtis meid meie hingelisele ja vaimsele iseseisvusele. 

Ilma kirikuta poleks olnud Eesti Vabariiki, ilma Eesti Vabariigita ei oleks täna olnud Eesti rahvast.” 

Võimatu on aru saada kiriku olevikust tundmata tema ajalugu ja kujunemist. Kirik seisab aja 

muutumises ning kõneleb rahvale ja maailmale. Ta peab usu kuulutamise, liturgia ja hingehoiu 

suunama tänastele inimestele, keda ta tahab võita Kristusele. Kirik ei tohi unustada, et ta on ehitatud 

jumaliku tõe kaljule. Teda ümbritsevad küll maailmaajaloo mässavad vood, kuid need vood ei suuda 

teda uputada, sest kirikul on Kristuse tõotus, et põrgu väravad ei võida kirikut. Me tunnistame: 

Kristus eile, täna ja igavesti.  
 

Kiriku enesemõistmine on muutunud läbi aegade ja olude. Rahvakirik, kellena me ennast mõistame 

peab kandma rahva usulist vaimu. Esimesel kirikukongressil 1917. aastal sõnastas vaba rahvakiriku 

projekti Johan Kõpp, kes pidas programmilise ettekande “Kiriku ja riigi vahekord”. Ta ütles, et 

Kristus ei ole kirikukorralduseks mingeid selgeid ja otseseid eeskirju andnud, jättes niimoodi oma 



järgijatele selles osas täieliku vabaduse. Tema meelest oli ideaal “vaba kirik”, mis on ühendatud 

“rahvakiriku” mõistega.  
 

Tänaseks ei tunne Eesti rahva rõhuv enamuses end kiriku sõnumist otseselt puudutatuna. Side 

kirikuga nõuaks aega ja kohustusi, mis ei mahu tänasesse mõttemaailma. Kiriku ajaloos võib 

eristada perioode, mil traditsioonilised kristlikud väärtused unustati ja siis need taas leiti. Praegune 

hetk tundub olevat paljuski ooteaeg.  
 

On neid, kes arvavad, et oleks parem loobuda lootusest olla vajalik kogu rahvale ning piirduda 

„tunnistuskiriku“ rolliga. Eesti rahvakiriku enesemääratlus ei anna meile õigust loobuda ühest 

olulisest lähtepunktist - vaja on taotleda kas või võimatut.  
 

Lõpetuseks veel Lennart Meri sõnad.“Esimene läkitus on sügav tänutunne, mida Eesti riigipeana 

tunnen Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku suhtes, kes läbi okupatsiooniaastate pimeda öö suutis 

ainsa rahvusliku organisatsioonina püsida võõra võimu all. Kiriku kahekõne oma rahvaga, 

jumalasõna vahendamine kogudustele pidi kurjuseriigi valvsa silma all sageli omandama 

mõistukõne vormi, kuid ta ei katkenud mitte kunagi. Kirikutorn samastus niivõrd jõuliselt Eesti 

riigilipuga, et kunstnik Olev Subbi maal Lõuna-Eesti maastikuga keelati võõrvõimu poolt ära, nagu 

oleks nende võimuses olnud maastikute ja lootuste lukustamine. Ja minu teine läkitus. Eesti 

Vabariigi põhiseadus ei tunne riigikiriku mõistet. Kuid sootuks väär oleks sellest järeldada, et Eesti 

Vabariik kirikut ei vaja. Sootuks vastupidi: meie rahvas vajab täna kirikut enam kui eales varem, 

Eesti Vabariigi taastamisel riigiks, kus valitseks õigus ja õiglus, halastus ja eneseohverdus. Ma 

tahan tänasel päeval, lugupeetud kirikujuhid, julgustada teid, et kirik hoopis nõudlikumalt suhtuks 

meie riiki, meie riigi institutsioonidesse, nõudlikult ja järjepidevalt puhastaks meid hingelisest 

saastast, omakasust ja moraalitusest. Aidake säilitada meis sõltumatust, vaimset rikkust, moraali ja 

tagasihoidlikkust.” 

 

Õnnistatud sünnipäevakuud! 

 

Tiit Salumäe 

Koguduse õpetaja 

 

HAAPSALU PIISKOPILINNUSEST KUI MUUSEUMIST 

 

Juba kuuendat hooaega korraldab koostöös Püha Johannese kogudusega Haapsalu piiskopilinnuses 

tegevust Sihtasutus Haapsalu Piiskopilinnus. Sihtasutuses on kaks töötajat: Ülla Paras ja Marika 

Peberg. Sihtasutuse tegevust juhib 4-liikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad Urmas Sukles (nõukogu 

esimees), Tiit Salumäe, Anton Pärn ja Piret Hallik-Sass. 

Kui sihtasutus loodi, oli muuseumina külastajaile avatud toomkirik ja konvendihoones kaks 

muuseumiruumi ning kellatorn. Esmaseks ülesandeks oligi konvendihoone võimalikult suures 

ulatuses külastajaile avamine. Euroraha selle elluviimiseks pole olnud. Ekspositsiooni jaoks on 

toetust saadud Kultuurkapitalilt ja Hasartmängumaksunõukogult, avariiliste müüritööde jaoks 

Muinsuskaitseametilt.  Elektri sisse viimine, väikesemahulised remonttööd, inventari ostmine jmt 

vajalik, on suures osas tehtud raha eest, mis on teenitud muuseumi piletimüügist. Seepärast tahan 

väga rõhutada kui oluline on Haapsalu piiskopilinnuse arendamise seisukohalt turism – iga 

muuseumipileti ostja annab oma panuse linnuse arendamisse. Vähemtähtis pole ka see, et iga 

muuseumi külastaja viiks oma koju, asugu see siis siinsamas Eestis või mõnel teisel mandril, 

positiivse emotsiooni Haapsalu linnusest ja linnast. Selle kõige nimel me pingutame koos koguduse 

töötajatega iga päev. 

Nüüdseks on linnuse konvendihoones avatud juba nii palju ruume, et põhjaliku ringkäigu 



tegemiseks koos toomkiriku külastamisega möödub enam kui tund lennates. Aeg-ajalt loen 

muuseumi külalisteraamatut ja minu suureks rõõmuks kordub üsna sageli lause: „Siin on nii ilus“, 

järjest sagedamini ka „Oli väga huvitav“. Tõesti, meie jaoks igapäevane ja harjumuspärane linnus 

on kõrvaltvaatajate jaoks vaatamisväärsus, mida imetletakse ja kuhu tahetakse tagasi tulla.  

Ei saa muidugi ütlemata jätta, et linnuse säravaimaks pärliks on olnud ja jääb alati toomkirik. 

Eelmisel aastal muuseumi uue ekspositsiooniprojekti raames valmisid toomkiriku vitriinide 

eskiisjoonised. Vitriinid on planeeritud kirikusaali peaukse juurde ja ristimiskabeli seinanišši. Kui 

need valmivad, siis avaneb võimalus turvaliselt sajanditevanust väärtuslikku kirikuvara 

eksponeerida. Asume selle nimel tööle, et leida vahendid nende kallite, kuid väga vajalike vitriinide 

soetamiseks.   

 

Ülla Paras 

SA Haapsalu Piiskopilinnus juhataja 

 

SUVISEL EESTIMAAL RÄNDAJATE ABILINE 

 

 

 
 

Iga teelolemine kätkeb endas oma lugu. Selleks, et teelolemine kulgeks selliselt, et seda tahaks ka 

hiljem meenutada ning sujuks viperusteta, oleks sisukas ja huvitav, kasutame sageli erinevaid abilisi 

– olgu nendeks siis kohalike nõuanded, kompass, kaart, reisiraamatud, teabelehed, GPS-seadmed 

või internet. Kui ennemuiste liiguti peamiselt looduse ja taevakehade (päikse, kuu ja tähtede) järgi, 

siis tänapäeval on nende lugemise ja neist arusaamise oskus suuresti kaduma läinud ja tuleb 

kasutada meie aja inimestele arusaadavaid abilisi.  
 



Kümmekond aastat on Eesti Kirikute Nõukogu (www.ekn.ee) eestvedamisel ilmunud Eestimaal 

rändajaid suvel avatud kirikutest informeeriv väljaanne „Teeliste kirikud“. Väljaanne on mõeldud 

kõigile neile, kes Eestimaal rännates soovivad avastada meie olulisi kultuurimälestisi ja vaimuelu 

keskuseid ehk kirikuid ja palvemaju, aga ka tundma õppida seda kristlikku mitmekesisust, mis 

Eestimaal leidub. Väljaandes on esindatud väga mitmete konfessioonide pühakojad, ühtekokku 199.  
 

Käepärases formaadis väljaanne sisaldab teavet nende Maarjamaa kirikute kohta, mis on suvisel ajal 

teelistele teatud nädalapäevadel ja kellaaegadel huvilistele avatud või mida pääseb eelnevalt kiriku 

esindajatega kokku leppides kaema. Samuti sisaldab raamatuke vihjeid teelistele kiriklike 

külalismajade kohta, kus väsinud rändur saab puhata ja seda võrdlemisi soodsa hinnaga. Kirikute 

juures ööbimine on vana traditsioon - aastasadu on palverändurid leidnud öist varjupaika kirikute 

juures – olgu siis kiriku kuplitel, mõnes varjulises nurgakeses kirikus või kirikuga seotud hoonetes. 

Lisaks sisaldab väljaanne Teeliste kiriku projektiga liitunud kirikute kaarti, palveid ja 

pühakirjatekste ning õnnistussõnu, mida on hea lugeda teel olles, pühakotta jõudes või sealt 

lahkudes.  
 

Läänemaa pühakodadest on taskuraamatus esindatud 11 kirikut, millest igal läänlasel on hea 

Teeliste kirikutega tutvumist alustada.  
 

Tasuta jagatavaid „Teeliste kirikud“ taskuraamatut saab I-punktidest üle Eestimaa ja Teeliste kiriku 

projektiga liitunud kogudustest ja kirikutest. Samas on rohkesti teavet ka Teeliste kiriku kodulehel 

www.teelistekirikud.ekn.ee, kust leiab informatsiooni ka nende pühakodade ja kristlike 

majutusasutuste kohta, mis väljaandesse ei ole mahtunud. Kui taskuraamatuke on kahes keeles 

(eesti ja inglise), siis kodulehel olev teave on seitsmes keeles.  
 

Ees on loodetavasti kaunis ja päikseline suvi. Ehk jätkub meil kultuuriürituste ja grilliõhtute kõrval 

ka aega, et otsida üles mõni seni veel tundmata ja teadmata pühakoda Eestimaal ning avastada neid 

rikkusi, mida eneses kätkevad pühakodade kindlad seinad.  

 

Huvitavaid avastusi Eestimaa pühakodades! 

 

Kristel Engman 

EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja  

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA JUUNIS  

 

R, 3. juuni kl 9 hommikupalvus (toomkirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Osalevad ka külalised 

sõpruskogudusest Rendsburgist; kl 18 kirikukontsert (toomkirik). Esineb Helgonakören (tõlkes: 

pühakute koor) /Lund, Rootsi. Dirigent Johan-Magnus Sjöberg. Ettekandel muusika läbi mitme 

sajandi: Tallis, di Lasso, Bach, Schütz, Attwood, Söderman, Pärt, Strawinsky, Sandström, Sjöberg. 

Sissepääs: vaba annetus. 

L, 4. juuni Lääne maakonna laulupäev ja Eesti lipu päeva tähistamine Lihulas. Laulupäeval 

osalevad ka Haapsalu koguduse toomkoor ja segakoor. Kell 17 Lipupäeva tähistamine Lihula 

pargis Vabadussamba juures. Tervitab Lihula vallavanem. Kõneleb praost Tiit Salumäe. Järgneb 

rongkäik läbi Lihula ja kl 18 laulupäev Lihula linnusemäel. 

NB! P, 5. juuni kl 10 kontsert-jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Püha Vaimu ootus. 

Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Rendsburgi St Jörgeni koguduse õpetaja Hans-Joachim Haeger 

(jutlus). Laulavad Rendsburgi Neuwerki kammerkoor ja Haapsalu toomkoor. Orelil Lia Salumäe ja 

Roland Möhle. 

http://www.ekn.ee/
http://www.teelistekirikud.ekn.ee/


R, 10. juuni kl 9 hommikupalvus (kantselei); kl 19 kirikukontsert (toomkirik). Esineb segakoor 

Sonore. Juhatab Kaja Avila. Kavas: C. Kreek, S. Sisask, U. Sisask, E. Mägi, .S. Kaasik jt. Sissepääs: 

vaba annetus. 

P, 12. juuni kl 11 1. nelipüha jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Püha Vaimu 

väljavalamine. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja õpetaja Kristel Engman. Laulab koguduse 

segakoor. Orelil Lia Salumäe 

E, 13. juuni kl 11 2. nelipüha sõnajumalateenistus (toomkirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe. 

T, 14. juuni kl 12 leinapäeva palvus (toomkiriku ristimiskabel). Teenib õpetaja Tiit Salumäe. 

Muusika Lia Salumäe. 

R, 17. juuni kl 9 hommikupalvus (kantselei). 

P, 19. juuni kl 11 kolmainupüha jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Varjatud Jumal. 

Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja abiline Teno Ilves. Organist Lia Salumäe. 

E, 20 juuni kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

R, 24. juuni kl 12 Surnuaiapüha jumalateenistus Haapsalu Metsakalmistul. Teenib Tiit Salumäe 

koos Haapsalu kristlike koguduste vaimulikega. Laulab segakoor. /Koguduse kantselei on suletud. 

L, 25. juuni kell 20 Haapsalu Suvemuusika kontsert (toomkirik). Tobiase kvartett. Kavas Grieg ja 

Mendelssohn. Sissepääs: piletiga (eelmüügist: 6 EUR, Piletilevi; kohapeal 8. 

P, 26. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Kaduvad ja kadumatud aarded. 

Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Orelil Lia Salumäe. Laulab kammerkoor Collegium Musicale. Dirigent 

on Endrik Üksvärav; kell 16 surnuaiapüha jumalateenistus Haapsalu Vanal kalmistul. Teenib 

õpetaja Tiit Salumäe. 

VEEL INFOT 

Jumalateenistus armulauaga on igal pühapäeval kl 11 toomkirikus. Erandiks on eelolev pühapäev, 

kui alustame jumalateenistusega kell 10. OLED OODATUD! 

Pühapäeval, 17. juulil kell 11 on Jaani kirikus pidulik tänujumalateenistus, millega võtame 

kiriku taas kasutusele. Oleme otsustanud sellel pühapäeval pidada kuldleeri ja palume 

kõikidel, kes oma leeriaastapäeva soovivad tähistada, anda endast teada koguduse kantseleis. 

Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Kristel Engman. Laulavad toomkoor ja segakoor; 

Toomkirik ja muuseum. Alates juunist on konvendihoone, toomkirik, muuseum, vahitorn, 

laboratoorium, keskaegne klassituba jm avatud iga päev kl 10-18. Kirik on avatud peaukse kaudu 

jumalateenistuste ja kontsertide ajal, muul ajal sissepääs muuseumi kaudu on piletiga. Vaata lisa 

www.haapsalulinnus.ee  

Kiriklikud talitused – ristimine, leer, matus, kodu õnnistamine jms. palume kokku leppida 

koguduse õpetajaga. 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud juunis kolmapäeviti kl 9.30-13.30. Saadaval on 

soodsalt laste ning täiskasvanute riided ja jalatsid.  

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

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

 

Muusikasõpradele. Ka sellel suvel on toomkirikus palju häid maailmatasemel kontserte. Nimetan 

siinkohal juulis toimuvad kontserdid: 

Haapsalu XVIII Vanamuusikafestival on oma tavalises headuses 13. - 17. juulil. Info allpool. 
 

http://www.haapsalulinnus.ee/


K, 27. juuli kl 19 keelpillimuusika festivali avakontsert (toomkirik). Sissepääs: piletiga. 

R, 29. juuli kl 20 Haapsalu Suvemuusika kontsert (toomkirik). Mööda Vahemere maid. Esinevad: 

Oksana Sinkova (flööt), Aliina Sakalauskaja (mandoliin), Kardi Ploompuu (orel). Kavas: Antonio 

Vivaldi, Leonardo da Vinci, Girolamo Frescobaldi, Pedro Iturralde, Joaquin Rodrigo. Sissepääs: 

piletiga (eelmüügist: 6 EUR, Piletilevi; kohapeal 8 EUR, 30 min enne algust). 

L, 30. juuli kl 19 keelpillimuusika festivali galakontsert (toomkirik). Sissepääs: piletiga. 

 

XVIII HAAPSALU VANAMUUSIKAFESTIVAL 
 

13.–17. juuli 2011 
 

Kontserdid Haapsalu Toomkirikus ja Haapsalu Jaani kirikus 
 

13. juulil kell 20.00 Toomkirikus - Fontana d’amore / Armastuse läte 

 Ansambel Sagittarius (Prantsusmaa). Dirigent Michel Laplénie 

 Kavas: Johann Hermann Schein, Claudio Monteverdi 
 

15. juulil kell 20.00 Toomkirikus - Tallinna Barokkorkestri kontsert 
 

15. juulil kell 23.00 Toomkirikus - Öökontsert: Missa Sancti Henrici / Püha Henriku missa 

 Schola Sancti Henrici (Soome) 
 

16. juulil kell 20.00 Toomkirikus - Lachrimae 

 John Dowland, William Byrd Jaye Consort Helsinki: 
 

16. juulil kell 22.00 Kuursaalis - Öökontsert: Ansambel Rondellus 

 Hey Ho To The Greenwood / Grüünesse! 

Lille-, linnu- ja metsalaulud 13.–16. sajandist 
 

17. juulil kell 15.00 Jaani kirikus - Ansambel Heinavanker 

Bingeni Hildegardi laulud, Eesti regilaulud 
 

17. juulil kell 20.00 Toomkirikus - Lõppkontsert: Georg Friedrich Händel, Messias 

Kädy Plaas (sopran); Teele Jõks (mezzosopran); Simon Wall (tenor); Taavi Tampuu (bass); 

Kammerkoor Voces Musicales; Tallinna Barokkorkester. Dirigent Toomas Siitan 

 

KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMATU AASTA 2011 
 

„KIRIKU LAULU- JA PALVERAAMATU“  

KUJUNEMISE LUGU - III OSA 
 

Ivar-Jaak Salumäe ettekanne EELK Kirikumuusika Liidu konverentsil Konsistooriumis  

21. märtsil 2011. a.  

 

Kaks eelmist osa ilmusid Johannese Sõnumites aprillis ja mais. 

 

Kuidas on uued lauluraamatu redaktsioonid sündinud, sünnivad ja levivad? 

Lauluraamatu komisjoni põhimõtete hulka kuulus see, et vanades kogudusele väga tuttavates 

lauludes tuleks teha muudatusi minimaalselt ning eesti autorite puhul võimalikult säilitada 

nende laulude algupärane kuju. 1956. aasta komisjonile, kus redigeerimistöö eesotsas oli 

luuletaja ja vaimulik Valdeko Saksen, saigi saatuslikuks asjaolu, et tekstiparandustes oli liigselt 



hoogu satutud ning Albert Soosaar ja Jaan Varik oma kriitikas selle töö põrmustasid. Võib ütelda, et 

paljus oli neil õigus. Sellegi poolest saime nii mõnegi laulu parandamisel eelkäijate tööd kasutada. 
 

1976. aasta jõuludeks sain baptistist ametivennalt Herman Mäemetsalt kingituseks nende uuendatud 

lauluraamatu “Evangeelsed laulud” (1975). Asusin seda põnevusega uurima, kuna just mõned kuud 

tagasi oli mind arvatud meie lauluraamatukomisjoni liikmeks. Esimene õhin asendus pettumusega. 

Nagu hästi teame, on nii baptistidel, metodistidel kui adventistidel alati olnud kasutusel palju laule 

kiriku vanast ühisest lauluvarast ja varem võeti allikana arvesse loomulikult luterliku kiriku 

lauluraamat; just sellest sõnastusest lähtuti. Nüüd aga oli astutud uus samm ja praktiliselt kõik 

luterlikus kirikus tuttavad laulud olid selles baptistide uues lauluraamatus rohkem või vähem ümber 

luuletatud. Armu ei leidnud ka luteri kiriku hümn "Üks kindel linn ja varjupaik” (KLPR 163).  
 

Üheks meie komisjoni põhimõtteks oli avardada lauluraamatut ka konfessionaalselt. Eesti 

vabakirikute lauluraamatuis on alati olnud märkimisväärne osa luteri kiriku lauluraamatu laule. 

Nüüd võtsime eesmärgiks midagi iseloomulikku ja sobivat neilt meilegi võtta. Vennastekoguduse 

ringides oli juba hästi tuttavaks lauldud teiste hulgas üks laul lauluraamatust “Laulud Talle 

kiituseks” - “Jeesu risti juurde ma tahan ikka jääda”. Baptistide 1975. aastal ilmunud lauluraamatus 

oli sedagi laulu teksti poolest muudetud, kuigi muudatused tundusid algul võõrastavaina nii 

baptistidele endile kui ka metodisti kiriku ja vennastekoguduse rahvale. Meie aga võtsime tol korral 

väga selge seisukoha, et me lähtume baptistide tookordsest ametlikust väljaandest  - ja täpselt 

sellisena laul meie raamatusse tuligi.  
 

Samasugust pieteeditunnet ja delikaatsust ei olnud paraku leida baptistide 1975. aasta 

lauluraamatukoostajate juures. Meil paljudel on peas auväärse Viljandimaa praosti Jaan Lattiku laul 

“Kalla, kallis Isa käsi” (KLPR 339). Vennad-õed baptistid olid selle laulu paari-kolme aastakümne 

jooksul nii omaks laulnud, et asusid hoogsalt justkui omaniku õigusega ka sellesse uusi sõnu 

kujundama. Sellise, võiks öelda, tundeluule puhul, nagu seda on Lattiku “Kalla, kallis...”, ei ole 

loomulikult raske lasta ka oma luuletiibadel end kõrgustesse tõsta, ja võiks ütelda, et ega neis 

muudetud sõnades ei olegi midagi valet. Aga ei ole ka midagi olulisemalt paremat. (Siin võiks 

paralleelina mõtelda laulule “Püha öö” ja selle kümnetele erinevatele tõlkevariantidele. Iga 

väljaandja on selles laulus midagi muutnud, aga ükski muudatus ei ole teinud laulu oluliselt 

paremaks, kuid ei ole suutnud sealt kaotada ka seda ainukordselt haaravat lihtsat ja südamlikku 

jõulutunnet.)  

Adventistide 1994. aastal ilmunud lauluraamatus “Vaimulikke laule” on püsitud päris hästi Lattiku 

teksti juures, kuid teise salmi lõpus ei ole suudetud siiski loobuda ühest parandusest, mis 

erapooletult vaadates võiks ehk isegi olla õigustatud ja lubatud. Küll aga peab adventistide 

ümbertegemise õhinat imetlema, sest ei leia seal armu ei vanad põlised luterikirikud koraalid ega ka 

eesti nimekad autorid, olgu nendeks siis Martin Lipp, Aksel Kallas, Joosep Liiv, Hugo Wühner, 

Harri Haamer või Valdeko Saksen. Kõigi tekstid käiakse paksu pliiatsiga üle ilma mingi 

südametunnistuse piinata. Koguni nii kaugele on mindud, et meie traditsioonilisest “Piiskopi 

tervituslaulust” on tehtud laulatuse laul! 
 

Me ei pea küll oma lauluraamatut mingit moodi häbenema, kuid uute aegade tehnilised võimalused 

ja lisandunud vaimne potentsiaal on meie rahva kasutusse toonud väga suurepärased lauluraamatud, 

nagu seda on baptistide-metodistide-nelipühilaste ühine lauluraamat “Vaimulikud laulud” (1997) ja 

katoliiklaste lauluraamat “Laulgem Jumalale” (2008). Aga nendega tutvumine on täiesti omaette 

teema. Olgu siin vaid ära mainitud üks käesolevale ja vist ka tulevasele ajale iseloomulik joon. Kui 

1980-ndate aastate keskel tärkas noorte dirigentide ja üliõpilaste hulgas värske huvi eesti vaimulike 

rahvaviiside vastu, istusid mitmed entusiastid muuseumis ja arhiivis ning hakkasid vanadest 

käsikirjadest kooride kätte tooma Cyrillus Kreegi tänuväärse töö tulemusi. Siis sai ka meie 

komisjon hakkama julge sammuga ja võttis lauluraamatusse sisse eesti vaimuliku rahvaviisiga “Mu 

süda, ärka üles”  (KLPR 398A). Nüüdseks võime märkida selle tendentsi edenemist, sest baptistide 



lauluraamatus on eesti vaimulikke rahvaviise 8 ja katoliku kiriku lauluraamatus koguni 22! 

Lõpuks tahan nimetada veel üht asjaolu, mis “Kiriku Laulu- ja Palveraamatule” oma pitseri vajutas. 

Meie lauluraamatu uuendustöö ajal moodustas ühe kriitilisema ja alalhoidlikuma seltskonna meie 

kirikus tookordne organistide enamus. Paraku ei olnud erandiks ka meie muusikaala konsultant 

auväärne prof. Hugo Lepnurm. Tänu sellele laulame ikka valdavalt Punscheli noodiraamatu 

monotoonses rütmis. 

 

NAER ON TERVISEKS 
 

Holmes, Watson ja telk 
 

Holmes ja Watson on metsas matkamas ja jäävad telkima. Öösel äratab Holmes Watsoni üles ja 

küsib: "Watson, mida teile ütleb tähtede seis?" 

Watson vaatab: "Ei midagi!?" 

"Aga vaadake veel, vaadake hoolega!" 

Watson vaatab: "Suur Vanker... Väike Vanker... Põhjanael... kõik on omal kohal. Ei midagi!" 

"Aga mulle ütleb see seda, et telk on ära varastatud!" 

 

 

JUUNI JUHTSALM JA PALVE 

 

Ja jüngrid said täis rõõmu ja Püha Vaimu. – Apostlite teod 13:52 

 

Palve Pühale Vaimule. 
 

Tule, Sa tõeline valgus. 

Tule, Sa igavene elu. 

Tule, Sa varjatud saladus. 

Tule, Sa nimetu aare. 

Tule, Sa väljendamatu tõelisus. 

Tule, Sa äramõistmatu Isiksus. 

Tule, Sa lõppematu rõõm. 

Tule, Sa loojumatu valgus. 

Tule, Sa pääseda tahtjate petmatu lootus. 

Tule, Sa langenute ülestõusmine. 

Tule, Sa surnute ülesärkamine. 

Tule, Sa vägev, sest Sa lood, uuendad ja muudad kõike ainuüksi oma tahtmise läbi. 

Tule, Sa nähtamatu, keda ükski ei või puutuda ega kätte võtta. 

Tule, kes Sa oled liikumatu, ehkki liigud kogu aeg, ja tuled meie juurde, kui me põrguhauas 

oleme, ehkki jääd taevastestki kõrgemaks. 

Tule, sest Sinu nimi täidab meie südame igatsusega ja on ikka meie huulil, ehkki me ei tea 

öelda, kes oled Sina ja mis on Sinu loomus. 

Tule, sest Sina oled ainus, minu juurde. 

Tule, sest Sina oled mu sisim igatsus. 

Tule, mu hingus ja elu. 

Tule, mu alandliku hinge lohutus. 

Tule, mu rõõm, mu au, mu lõppematu meelehea. 

 



Püha Siimeon Uus Jumalasõnaõpetaja 

 

SÜNNIPÄEVAD JUUNIS 

 
1. juuni Sebastian Juhan Liiva 

3. juuni Laine Kera 70 

 Getter Möldre 

4. juuni Merel Keldrima 

 Karl-Edgar Proos 

5. juuni Asta Vahi 

 Aston Martin 10 

6. juuni Silvia-Helga Johannes 

 Janika Kase 

8. juuni Lia Toomelaid 

11. juuni Heli Hansen 

 Scarlet Lämmergas 

13. juuni Alexandra Drabold 

14. juuni Erki Holmberg 

 Merle Leemet 

 Kalle Kelviste 

 Susanna Alliku 

16. juuni Tarmo Barndõk 

 Enriika Liiv 

17. juuni Madis Padu 

 Maris Peikel 

18. juuni Eve Trei 

 Lydia Kalda 

20. juuni Andero Küttim 

 Ott Marten Peikel 

22. juuni Madis Kütt 50 

 Aveli Reinser 

23. juuni Aasa Bander 

25. juuni Maria Strauss 35 

 Mirjam Behrendt 35 

27. juuni Alari Engman 

28. juuni Indrek Reppo 

29. juuni Ruth Laasi 

 Maarja Illik 

 Hannes Rabi 5 

30 juuni Robin Juurik 

 

 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 

 



SURNUAIAPÜHAD 
EELK LÄÄNE PRAOSTKONNAS  

2011 
 

HAAPSALU 24.06 12.00 Metsakalmistu 

 26.06 16.00 Vana kalmistu 

HANILA 26.06 13.00 Hanila kalmistu 

KARUSE 19.06 15.00 Karuse kalmistu 

 19.06 16.30 Tuudi kalmistu 

KIRBLA 19.06 13.00 kalmistu, 

   järgneb Kolmainupüha missa  

  kirikus 

KULLAMAA 19.06 11.00 kalmistu, 

   järgneb armulaud kirikus 

LIHULA 26.06 12.00 kalmistu 

LÄÄNE-NIGULA 19.06 12.00 kirikuaed 

 19.06 14.00 Koela kalmistu 

 24.06 12.00 Leediküla kalmistu 

 24.06 15.00 Vedra kalmistu 

MARTNA 23.06 12.00 Rõude kalmistu  

 23.06 13.00 armulaud kirikus  

  13.30 kirikuaed 

 07.08 15.00 Väike-Lähtru kalmistu 

MIHKLI 19.06 13.00 armulaud kirikus 

  14.00 kalmistu 

MÄRJAMAA 24.06 10.00 Jaanipäeva missa kirikus 

  12.00 Viilumäe kalmistu 

NOAROOTSI 12.06 11.00 Rooslepa kalmistu  

 12.06 12.30 Sutlepa kalmistu 

 12.06 14.00 Noarootsi kirikuaed 

NÕVA 19.06 11.00 armulaud kirikus 

  12.00 kalmistu 

PIIRSALU 23.06 12.00 kalmistu, 

   järgneb armulaud kirikus 

 26.06 14.00 Kuijõe kalmistu 

RIDALA 25.06 13.30 Uus kalmistu 

 25.06 14.30 Vana kalmistu 

 26.06 13.00 kirikuaed 

 07.08 13.00 Sinalepa kalmistu 

VARBLA 23.06 12.00 Varbla kalmistu 

VORMSI 03.07 12.00 kalmistu 



 

TÄNU ANNETUSTE EEST 
 

Täname kõiki koguduse liikmeid, kes on tasunud 2011. aasta liikmemaksu ehk liikmeannetuse. 

Juhatus soovitab liikmemaksu tasumise hõlbustamiseks vormistada pangas püsikorraldus. Siis ei ole 

vaja korraga tasuda suuremat summat ja koguduse laekumised on stabiilsed. Igaüks andku oma jõu 

ja soovi kohaselt. Koguduse täiskogu hääleõiguslik liige on konfirmeeritud ja koguduse 

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

Liikmeannetust saab tasuda kantseleis või koguduse kontole: SEB 10602003965006; Swedbank 

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

tasutakse. 

Tulumaksuseaduse kohaselt võib maksumaksja tuludeklaratsiooni koostades arvata oma 

maksustatavast tulust maha kuni 5% kirikule jt mittetulundusühingutele nimeliselt tehtud 

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

Maksu– ja Tolliametile.  

 

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

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

Telefon 473 7166, 473 7167, 528 0635.  

E-post: haapsalu@eelk.ee 

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.  

Registrikood  80210533 

 

TOIMETUS 

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

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

 

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

soovitakse. Seinaleht trükitud kujul 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. 

 

mailto:lydia.kalda@hotmail.com

