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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

JUUNI 2020 
 

 

Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! (Kl 4:2) 

 

Armas lugeja, oleme seljatanud üheskoos keerulised kevadkuud ja astunud täna juba  jaanikuusse. 

See aasta on vägagi palju teistmoodi, kui ise ehk oma mõtetes olime plaaninud ja ette kujutanud, kuid 

julgen öelda, et olenemata kõigest on Jumala arm eriliselt kandnud meid, meie maad ja rahvast. See 

omakorda on suunanud minu tähelepanu veelgi enam palvele ning selle tähendusele minu elus. Mitte 

et palve ei oleks meile oluline teistel aegadel, seda on see kogu aeg, kuid millegipärast on just 

praegune aeg pannud mind enam mõtlema minu isikliku palveelu peale. Eks meil on alati võimalus 

öelda, et mis sellest ikka rääkida, mul ju palveeluga kõik korras – aeg-ajalt panen ikka käed kokku ja 

loen Meie Isa palve. Tea, et suhtuda võib ka hoopis teisiti: ehk tahetakse meile taas midagi usaldada 

ja anda, mis on hakanud meie elus tähtsust kaotama. Tõepoolest, kes meist julgeks Jumala ees öelda, 

et minu palveelu on eeskujulik ja kõik on suurepärane, mingit enamat juhatust ma ei vaja. 

Jumala armust olen leidnud enda jaoks omapärase palveaja just jalgrattaga sõites. Tänagi, 1. juunil, 

plaanin läbida rattaga 128 km eesmärgiga palvetada nii enda kui teie vajaduste pärast, kiita ja tänada 

Issandat. Siinjuures on hea mainida, et usuisa Martin Luther on pidanud kiriku väga oluliseks 

tunnuseks just palvet ning palves Jumala kiitmist ja tänamist – ning püüdu otsida Tema teed ja 

juhatust nii kiriku tegemistesse kui enda isiklikku ellu. 

Nimelt viimane mõte – otsida palves Jumalat, Tema juhatust ja tahet – on see, mida soovin meile 

kõigile. Seepärast soovin Sulle head ja julget Jumala armuuksele koputamist nii sel eesoleval suvel 

kui ka edasistel aegadel. Loodan südamest, et Sinu suvepuhkuses  on ka neid rahulikumaid hetki, et 

kuulda, mis Temal on öelda ja Sulle anda. Usuisa Martin Luther  on öelnud: „Kõnelusi Jumala ja 

inimese vahel on kahesuguseid. Kas meie kõneleme Jumalaga või Tema kõneleb meiega. Jumalaga 

kõnelda tähendab palvetada. Aga kaunim ja kallim on see, kui Tema kõneleb meiega ja me võime 

kuulata: see, mis Temal on ütelda, lohutab palju enam kui see, mis meil on kõnelda.“  

 

Kristo Hüdsi 

EELK Haapsalu koguduse abiõpetaja 
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA JUUNIS. 
 

N, 4. juuni kl 7 – Eesti Lipp 136. Pidulik lipu heiskamine, palvus ja majalipu õnnistamine 

(Lipuväljak) 

R, 5. juuni kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 7. juuni kl 11 Kolmainupüha jumalateenistus armulauaga. Teema: Varjatud Jumal. Teenivad 

õpetaja Kristo Hüdsi, Teno Ilves ja organist Lia Salumäe (Toomkirik). Kl 11 lastekiriku hooaja 

lõpetamine. Kogunemine Haapsalu raudteejaama ees. Ilusa ilma korral kaasa töökorras jalgratas ja 

kiiver. Vihma korral toimub üritus raudteejaamas katuse all. 

R, 12. juuni kl  9 hommikupalvus (Jaani kirik).  

P, 14. juuni kl 11 Leinapäeva jumalateenistus. Teema: Kaduvad ja kadumatud aarded. Teenivad 

piiskop Tiit Salumäe, Kalle Jätsa ja organist Lia Salumäe.   

R, 19. juuni kl  9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

L, 20. juuni kl 16 toimub Ridala pastoraadis Piibel köögis hooaja lõpetamine. Piiblitunni peab 

Küllike Valk teemal "Marta ja Maarja". Kõigil, kes soovivad osaleda ja vajavad transporti, palun 

teatada endast võimalikult varakult Maria Straussile tel 53583276. 

P, 21. juuni kl 11 –  Jumalateenistus armulauaga. Teema: Kutse Jumala riiki. Teenivad õpetaja 

Kristo Hüdsi, Teno Ilves ja organist Lia Salumäe (Toomkirik). 

K, 24. juuni kl 16 Surnuaiapüha jumalateenistus (Vana kalmistu). Kl 17 Surnuaiapüha 

jumalateenistus. Teenivad piiskop Tiit Salumäe, õp. Kristo Hüdsi ja organist Lia Salumäe 

(Metsakalmistu). 

R, 26. juuni  kl  9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 28. juuni kl 11 Jumalateenistus armulauaga. Teema: Kadunud ja jälle leitud. Teenivad piiskop 

Tiit Salumäe, Kalle Jätsa ja organist Lia Salumäe (Toomkirik). 

 

TEELISTE KIRIKUD ALUSTAVAD  SUVEHOOAEGA. 
  

Värskelt ilmunud teatmik ning uuendatud koduleht "Teeliste kirikud 2020" vahendavad kodu- ja 

välismaistele reisihuvilistele suveperioodil pikemalt avatud Eesti kirikuid ja pühakodasid.  
  

"Teeliste kirikud" eesmärk on tutvustada nii kohalikele kui Eestit külastavatele turistidele kauneid 

ning paljuski unikaalseid Eesti sakraalhooneid: kirikuid, kabeleid, palvemaju ja kloostreid.  

"Teeliste kirikud" trükiseid-reisijuhte jagatakse osalevates kirikutes ja kohalikes 

turismiinfokeskustes. Samuti saab infot kirikute kohta internetist www.teelistekirikud.ekn.ee  
  

Alates XIII sajandist on pühakojad olnud Eesti kultuuri lahutamatuks osaks, moodustades väärtusliku 

osa meie kultuuri- ja kunstiajaloolisest pärandist. Sageli on linna, valla ja küla üheks paljudest 

vaatamisväärtustest selle keskel kõrguv pühakoda, mille aastasadu püsinud müürid hoiavad eneses 

olulisi kunstiväärtusi. Seepärast võib kirikuid õigusega pidada Eestimaa olulisteks 

turismisihtkohtadeks ja kohalikeks vaatamisväärsusteks.  
  

Kuigi maailma on tabanud erakordne kriis ning see on mõjutanud kõigi - teiste seas ka pühakodade - 

tegevust, ei ole kirikud kuhugi kadunud.  

Sellegi aasta suveperioodil avavad paljud neist pühakodadest "Teeliste Kirikud" egiidi all oma uksed 

huvilistele. Loomulikult järgides seejuures kõiki riiklikult ja inimlikult ette nähtud piiranguid, 

ettekirjutusi jm reegleid.  

Palume külastajatel olla mõistvad, kui mõne pühakoja avatud olemise ajad vms ei kattu trükises oleva 

infoga - tingituna hetkeolukorrast lähtub iga kirik ja kogudus parimast võimalikust viisist, tagamaks 

nii külastajate, koguduseliikmete kui töötajate turvalisus. Kõige kiirema ja täpsema info pühakodade 

avatud olemise tingimuste kohta saab trükises olevate kirikute kontaktandmetel ühendust võttes.   
  

Teeliste kirikute tutvustamiseks on koostatud informatiivne, pildimaterjaliga illustreeritud teatmik 

ning sarnase kujundusega veebileht.  

http://www.teelistekirikud.ekn.ee/
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Trükisest leiab ligi 450 pühakoja eesti- ja ingliskeelse lühitutvustuse, lisatud on avatud kirikute 

kontaktandmed, jumalateenistuste ja palvuste ajad ning ülevaate saab kirikutega seotud 

majutuspaikadest.  

Informatsiooni avatud kirikute kohta leiab samuti projekti koduleheküljelt  

http://www.teelistekirikud.ekn.ee   

Veebilehekülg sisaldab võrreldes trükisega rohkemaid kirikute pilte ning informatsiooni.  

Veebikeskkond on seitsmekeelne ning infot on võimalus lisaks eesti keelele lugeda inglise, saksa, 

soome, vene, rootsi ja prantsuse keeles.  

 
Marko Kaldur 

EKN, "Teeliste kirikud" projektijuht 

Telefon: +372 522 3700  

Telefon: +372 533 25292 

E-post: teelistekirikud@ekn.ee   

 

 

TULE JAANI KIRIKUSSE VABATAHTLIKUKS! 
 

Hea sõber! Juba üheksandat aastat järjest avab Jaani kirik uksed teeliste kirikuna. Jaani kirik on 

külalistele avatud kuni augusti lõpuni reedeti ja laupäeviti kell 11.00 - 14.00 ja pühapäeviti kell 

13.00 - 16.00. 

Ootame kõiki, kes on valmis oma panuse andma. Tule, kui sa oled juba kogenud vabatahtlik! 

Tule, kui selline ettevõtmine on sinu jaoks uudne! Sulle avaneb võimalus olla vajadusel 

teejuhiks kõigile, kes meie pühakoda külastavad. Ära pelga, kui sa pole hariduselt ajaloolane 

ega räägi „kolme kohalikku“ keelt! Avatud ja rõõmus meel väljendavad rohkem kui tuhat sõna. 

Ära pelga sedagi, kui külastajaid on vähe! Saad võimaluse astuda kiirest elurattast välja ja 

süüvida iseendasse. Ja loomulikult on sinu ümber Looja head inglid. 

Oma valmisolekust anna teada Lia Salumäele tel 53039835. 

 

JAANIPÄEV. 
 

Jaanipäev on oma nime saanud Ristija Johannese järgi, mil tähistatakse tema sünnipäeva. Luuka 

evangeeliumist loeme, et Ristija Johannese vanemad, isa Sakarias ja ema Eliisabet, olid eakas paar, 

kellel ei olnud lapsi, kuna Eliisabet oli viljatu. Isa Sakarias oli preester. Kord, kui oli jälle tema kord 

minna teenistust pidama ning kui ta astus templisse, et viirukit suitsetada, ilmus tema ette Issanda 

ingel: ”Ära karda, Sakarias,sest su anumist on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja 

sa paned talle nimeks Johannes. Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema 

http://www.teelistekirikud.ekn.ee/
mailto:teelistekirikud@ekn.ee
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sündimisest, sest ta saab suureks Issanda silmis.” (Lk 1:13-15) Eliisabet, kes oli sigimatu, tõigi 

Jumala armu läbi ilmale poja, kelle nimeks sai ingli juhtnööride kohaselt Johannes. (Lk 1:66) Kõik, 

kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja ütlesid: “Mis saab küll sellest lapsest?”, sest Issanda 

käsi oli temaga. Maarja külastab Eliisabetti: „Ja sündis, kui Eiisabet kuulis Maarja tervitust, et laps 

hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu.” (Lk 1:49) Ristija Johannes sündis kuus kuud enne 

Kristust. 

6. sajandi lõpuks oli Ristija Johannese sünnipäev (24. juuni) muutunud oluliseks pühaks, mis 

tasakaalustas jaanipäeval talvist pööripäeva. Ristija Johannese sünd valmistab teed ette Kristusele. 

”Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest.” (Jh 1:8-9) „Kristus peab kasvama, aga 

mina pean kahanema.” (Jh 3:30) Seda sümboliseerib ka asjaolu, et päike hakkab vähenema suvisel 

pööripäeval ja tõuseb lõpuks talvisel pööripäeval. Ristija Johannes oli Kristuse eelkäija. Juba enne 

seda, kui Jeesus alustas oma avalikku tegevust, ristis Johannes Jordani jões meeleparandusristimisega 

pattude andeksandmiseks neid, kes tunnistasid oma patud. (Mk 1:4-9) 

Pärast ristiusustamist püüdis kirik kaotada paganlikku pööripäeva, mis ei õnnestunud. Seetõttu 

hakkas kirik 5. sajandil tähistama 24. juunil Ristija Johannese mälestuspäeva, et anda paganlikule 

pühale kristlik sisu. 6. sajandil pühendati mitu kirikut Ristija Johannesele ja kiriku jumalateenistusele 

lisati vigiilia: jaaniööl pidasid preestrid kolm missat. Eestis on 6 Ristija Johannesele pühitsetud luteri 

kirikut: Meeksi Ristija Johannese kirik Võrumaal Meeksis, mida ehitati Stalini ajal salaja öösiti, 

Lüganuse Ristija Johannese kirik,Tallinna Nõmme Ristija Johannese kirik, Harju-Jaani Ristija 

Johannese kirik, Järva-Jaani Ristija Johannese kirik, Mõniste- Ritsiku Ristija Johannese kirik. Johann 

Sebastian Bach kirjutas Ristija Johannese auks kantaadi ”Kristus, meie Issand, tuli Jordani äärde, 

rõõmustage...” ja dirigeeris ise selle esmaesitust 24. juunil 1724. Firenzes esitati keskajal jaanipäeval 

Ristija Johannese elu ja surma käsitlevaid näidendeid, millega kaasnesid rongkäigud, pidusöögid, 

etendused ja mille kulminatsiooniks oli ilutulestik linnarahvale. 12. sajandi alguses oli Inglismaal 

tavaks jaaniõhtul pidulike lõkete süütamine Ristija Johannese auks. 

Paljud rahvad seostasid jaanituld algselt päikesepüha ja -kultusega. See kehtib ka eestlaste kohta. 

Kunagistest ohvripaikadest ja -kommetest on säilinud üksnes jaanipäeval Meeksi kirikust paremal, 

Meeksi oja teisel kaldal asuvale Jaanikivile andide viimise tava. Legendi järgi olevat kivil istunud ja 

jalgu puhanud püha Jaan. Jaanikivi kohta räägib vana hoiatusjutt, et kohalik mõisnik olevat lasknud 

kivi tükkideks lõhkuda ja tükid karjalauda sisse müürida. Selle järel olid alanud õnnetused, loomad 

surnud ja mees ise jäänud haigeks. Viimaks lasknud ta kivitükid vanasse kohta tagasi viia.  20. 

sajandi keskpaiku tehti eri Eesti piirkondades erineval viisil tuld. Näiteks Lääne-Eestis ja saartel oli 

tavaks süüdata tuli ridva otsa pandud tõrvatünnis, vahel ka elava, laasitud puu otsa viidud katlas. 

Sellist tuld on kutsutud 'leedutuleks'. Jaanipäeval ei tohtinud tööd teha. Taanis tehakse jaanituld, kuid 

näiteks Rootsis süüdatakse tuli üksnes kitsal alal vastu Taani piiri. Mujal püstitatakse hoopis maipuu, 

mis on ehitud roheliste vanikute, lillede ja lintidega ning mille ümber rõõmsalt tantsu lüüakse. Suured 

maipuud püstitatakse Rootsi linnades siiani. Germaani rahvastel seostub tuletegemisega veel 

päikesejumala austamisega, millest arvatakse lähtuvat ridva otsa painutatud rataste süütamine või 

põlevate rataste mäest alla veeretamise komme. Pärgade pähepaneku komme jaanitulele saabumisel 

on meil levinud põhiliselt Lõuna-Eestis; see on eriti populaarne lätlastel, aga ka venelastel. 

Ristija Johannes valmistas inimeste südamed ette Jeesuse tulekuks, olles ise prohvet ja elades Jeesuse 

väärilist elu. Soovin, et peaksime seda meeles jaanipäeva melus või koduse lõkketule ääres istudes 

või vaikselt üksi ilmaelu üle mõtiskledes.  

 

 
 

Anne Vooremaa 
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NAGU KASTETILK. 
 

Me kõik oleme näinud, 

kui ilusad on veepiisad 

kaseokstel peale vihmasadu 

paistma hakanud päikese käes. 

Nad tunduvad olevat nii tugevad, 

aga tuleb ainus tuulehoog, 

raputab korra ja 

kõik on kadunud. 

Aga mina — veel kiigun 

kasekese oksal 

nagu kastetilk. 

Kui nüüd ainult tuul ei toksaks, 

siis võiks veel ehk silmapilk 

oksal kiikuda. 

Pilverüpest päiksekiir, 

soojenda mind väheke. 

Vikerkaar, mul värve anna, 

ehk võiks öösel täheke 

sära silmadesse panna. 

No siis ma oleks — 

oleks nagu pisar, saadud silmaveest. 

Kristallina ma sädeleks 

ja rõõmustaks su meelt. 

Helju Tendal 

SAAME TUTTAVAK  - SILVI BARADINSKAS –  

HINGELT ÕPETAJA JA ÕPPIJA. 

 

Märtsis 1941 Viljandis sündinud Silvi Baradinskas on suurema osa oma elust olnud pärnakas. 

Peaaegu pool sajandit oli ta Pärnu muusikakoolis muusikaliteratuuri õpetaja, sh 23 aastat ka 

muusikakooli direktor.  

Kooli kõrvalt juhatas Silvi Mihkel Lüdigi nimelist meeskoori, õpetas Sütevaka 

humanitaargümnaasiumi muusikaosakonna õpilastele muusikaajalugu, pidas muusikahariduslikke 

loengusarju rahvaülikoolis ja Pärnu keskraamatukogus, kirjutas kontserdiarvustusi ja kajastas 

muusikasündmusi ajakirjanduses. Tihe tööelu Pärnu kultuuripõllul pälvis 2014. aastal kodulinna 

tunnustuse - talle omistati Pärnu vapimärk. 

„Õpetajaametit pean maailma parimaks elukutseks tänaseni, olgu siis õpilased suured või väikesed!” 

ütleb Silvi Baradinskas. Leedupärase perenime sai ta abielust Algirdas Baradinskasega.  

Muusika ja kunst, käsitöö ja raamatud 

„Kogu elu on minu suureks elamusteallikaks olnud muusika,” sõnab Silvi Baradinskas asjade kohta, 

mis on olnud tema elus tähtsad. „Mu ellu on kuulunud sajad hea muusika kontserdid ja ooperiteatrite 

külastused paljudes Euroopa suurlinnades.  

Pärast abikaasa surma 2008. aastal avastasin enda jaoks aga maalimise. See haaras  mind sedavõrd, et 

tänu heale õpetajale jõudsin paari aastaga avaliku isikunäituseni Pärnu haigla galeriis. Ka on mulle 

eluaeg meeldinud teha käsitööd ja lugeda, eriti ajaloosündmusi puudutavaid raamatuid.” 

Pensionilejäämise ja kahe raske haiguse järel kolis ta tütre pere juurde Haapsallu. Silvi tütar Tiina tuli 

Haapsallu pärast Tartu ülikooli lõpetamist. Hariduselt on ta psühholoog. Tiina on Haapsalu koguduse 
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liige ja koguduse juhatuse esimehe Madis Küti abikaasa. 

Elu Haapsalus 

Kiire ja töise Pärnu elu järel tuli Silvil kohaneda rahulikuma eluga Haapsalus: „Minu elu Haapsalus 

on pärast tormilist – peamiselt  tööle pühendatud – Pärnu-elu olnud perekeskne ja mõnus. Haapsalu 

on rahulik, armas ja romantiline väikelinn. Harjusin sellega üsna kiiresti. Tunnen suurt rõõmu 

pereringis tegutsemisest – eriti lapselapselastega tegelemisest. Elan neile kaasa, võtan osa nende 

kasvamisest ja arenemisest.  

Minu ellu on kogu aeg lisandunud midagi uut. Naudin inglise keele õpinguid (koolis olin õppinud 

saksa keelt) ja keraamikaringi tegemisi Haapsalu sotsiaalmajas. Ainus, millest kevad-talvisel ajal 

puudust tunnen, on kontserdielu. Koos tütrega oleme sageli sõitnud kontsertidele või 

muusikateatrietendustele Tallinna, Pärnu või Riiga. Alati olen tänulikuna osa võtnud Ene Pajula 

korraldatud kultuuriretkedest, olgu see siis teatri-, muuseumi- või loodusreis.”  

Leeri ja ristimise vahele jäi 76 aastat 

Elu Haapsalus tõi kaasa veel ühe suure muudatuse: kogudusega liitumine, leer, usuelu. „Olen 

jõudnud lähemale kristlikule õpetusele ja teadmistele kiriku ajaloost ning Piiblist. Suuremat huvi 

hakkasin tundma, kui töötasin mõnda aega toomkiriku valves ja puutusin kokku paljude sümpaatsete 

külastajatega, kelle küsimustele ma ei osanud tihtipeale vastata. Astusin leerikooli, kus kogu kursus 

oli minu jaoks äärmiselt huvitav ja piire avav.  

Sain põhjalikumalt teada valdkonnast, mis oli juba ammu olnud klassikalise muusika kaudu mu elu 

osa. Tahtsin enesele teadvustada usu saladust, sest minu varasema elu mitmed väga head sõbrad ja 

õpetajad olid tõsiusklikud.  

Leeritunnistuse sain 2017. aasta oktoobris ehk 76 aastat pärast seda, kui mind oli 1941. aasta  

jõululaupäeval Viljandi Pauluse kirikus ristitud! Praegu elan jõudu- ja tervist mööda kaasa oma 

kodukoguduse elule, külastades jumalateenistusi ja kontserte, olles vahetevahel kirikuvalves või 

abiks ürituste korraldamisel.  

Püüan osaleda kogudusekooli töös – praegu rohkem küll distantsõppes. Tuntud tõde mida  enam ma 

õpin, seda enam tean, et ma midagi ei tea  kehtib minugi puhul.  Aga hingekosutust saan küll – ja see 

on väga tänuväärt!” 
 

Lehte Ilves 

 
 

Silvi Baradinskas 

Sündinud märtsis 1941 Viljandis, sama aasta jõululaupäeval ristitud Viljandi Pauluse kirikus. 

Lapsepõlveaastad möödusid Viljandimaal. 

Haridus: Tallinna pedagoogiline kool, lasteaiakasvataja;  G. Otsa muusikakool, lastemuusikakooli 

muusikateoreetiliste ainete õpetaja; Tallinna ülikool, koorijuht ja kultuuritöötaja. 

Töö: Lasteaia muusikakasvataja Rakveres ja Pärnus; 50 aastat Pärnu muusikakoolis 

muusikaliteratuuri õpetaja, sh 23 aastat kooli direktor. M. Lüdigi-nim meeskoori dirigent; lektor, 

muusikaarvustaja.  

Tunnustus: Pärnu vapimärk 2014. aastal. 
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PIIBLIVIKTORIIN 
 

1. Paradiisiaias oli kaks erilise tähendusega puud. Üks neist oli hea ja kurja tundmise puu, mille vilja 

Jumal oli keelanud süüa. Mis oli teine erilise tähendusega puu? 

 

2. Ühel Iisraeli rahva esiisadest, Jaakobil, oli 12 poega: Ruuben, Siimeon, Leevi, Juuda, Sebulon, 

Issaskar, Daan, Gaad, Aaser, Naftali, Joosep ja Benjamin. Neist said 12 Iisraeli suguharu esiisad. 

Millise Iisraeli suguharu liikmena sündis Jeesus Kristus? 

 

3. Mitmendas Moosese raamatus kirjeldatakse, kuidas Mooses tõi Jumala käsul ja juhtimisel iisraeli 

rahva välja Egiptuse orjusest? 

 

4. Oma maise teenimistöö ajal tegi Jeesus palju imetegusid. Evangeeliumide põhjal äratas Ta surnuist 

üles 3 inimest. Kes olid need inimesed? 

 

5. Petra (naissoost sõna) tähendab kreeka keeles „kalju“, selle sõna meessoo vorm on petros. Jeesus 

andis ühele oma jüngritest, kalur Siimonale, hüüdnimeks Petros, eestipäraselt Peetrus. Uues 

Testamendis kasutatakse korduvalt ka selle hüüdnime arameakeelset vormi. Kuidas on „kalju“ – 

Peetruse hüüdnimi – aramea keeles? 

 

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Ja Jeesus päris temalt: „Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?“ (Markuse 10:51) 

Selle küsimusega julgustab Jeesus meid oma palveid võimalikult täpselt ja ausalt sõnastama, see aga 

eeldab, et oleksime täiesti teadlikud oma tegelikest soovidest ja motiividest. Võib vahel ette tulla, et 

me ei julge oma tõelisi soove Tema ette kanda, kuna aimame, et need ei ole kooskõlas Tema 

armastuse käsuga. Meie pärispatust rikutud vana loomus on aga osav leiutama igasuguseid riukaid ja 

seetõttu võime iseennastki pettes esitada oma palveid nii vagas „pakendis“, mis täielikult varjab meie 

isekad või vahel nurjatudki motiivid. 

Ühes Villem Grossi lasteraamatus on selline lugu. Poiss oli sõnakuulmatu ja ema, kes parajasti pesi 

põrandat, äigas talle pahameeles märja põrandakaltsuga. Kaltsuga antud hoop ei olnud valus, kuid 

tundus nii solvav ja alandav, et tegi hingele haiget. Poiss jooksis minema, vihast ja nördimusest 

pakatamas, ning mõtles: Ja mina veel kavatsesin, kui suureks saan, emale õmblusmasina kinkida. Ei! 

Nüüd, kui saan oma esimese palga, ütlen talle: „Mitte mingit õmblusmasinat ma sulle ei kingi, 

sellepärast et sa mind märja kaltsuga lõid!“ 

Natuke aega läks mööda ja poiss tuli uuele mõttele: Ma ikka ostan talle selle masina ja ütlen: „Näe, 

võta masin, aga mina ei unusta mitte iialgi, et sina mind märja kaltsuga lõid!“ Möödus veel mõni aeg 

ja poiss leidis veelgi parema versiooni: Ütlen hoopis nõnda: „Näe, võta masin ja mina olen juba 

ammu-ammu unustanud, et sa mind märja kaltsuga lõid.“ 

See viimane mõte tundus juba päris hea, aga tekitas küsimuse: kui ma olen selle kaltsuga löömise 

unustanud, kuidas ma saan siis seda meelde tuletada? Veel natuke sisemist võitlust ja valmis lõplik 

versioon: Ütlen emale nõnda: „Kingin sulle õmblusmasina, võta ja tunne rõõmu!“, aga kaltsuga 

löömisest ei teegi juttu. See mõte tegi poisi endagi meele rõõmsaks. 

Just nagu armastus ema vastu pani poisi andestama, unustama ja leppima, nii tahab ka Jeesus, et me 

Tema ligiolus ja Tema püha armastuse valguses oma motiivid ja soovid puhastaksime. Meil ei ole 

mitte mingit mõtet püüda varjata Tema eest oma rumalaid, isekaid ja vahel isegi kurje soove ja 

mõtteid, sest Jeesus tunneb meid paremini kui meie ise. Seepärast võime Tema ees olla täpselt 

niisugused, nagu me tõesti oleme. Kui oleme Tema armastust mõistnud ja Teda tõesti usaldame, siis 

teame, et Jeesuse eesmärgiks ei ole meid meie kurjuse, rumaluse ja isekuse pärast hukka mõista ja 

karistada, vaid sellest kõigest välja aidata.  

Kui palvetame kooskõlas kõigi armastuse reeglitega: „Issand, too see inimene tõe tundmisele!“ ja 
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Jeesus küsib meilt: „Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?“ – kas meil jätkub julgust tunnistada, et 

ootame tegelikult selle inimese alandumist meie ette ja andekspalumist, kuna ei ole muidu nõus talle 

andestama? Selles Villem Grossi suurepärases loos juhtis armastus poissi oma isekaid motiive läbi 

nägema ja neist loobuma. Jeesuse armastusele avatud olles ei saa meiegi endiseks jääda, kuid see 

nõuab meilt täielikku ausust Tema ja iseenda ees. Ja isegi ausad olla ei suuda me ilma Tema abita. 

 

Issand Jeesus, me täname Sind, 

et Sina ei tulnud meid hukka mõistma, 

vaid päästma! 

Me ei suuda mitte midagi 

ilma Sinu püha armastuseta. 

Me palume: puhasta meid 

kõigest kurjusest ja valest 

ja luba meil end täielikus usalduses 

Sinu kätte anda, 

et Sina ise võiksid meie läbi 

siin maailmas pühas armastuses tegutseda. 

Mitte meile, Issand, mitte meile, 

vaid Sinule olgu kõik au ja kiitus ja ülistus igavesti! 

 

Karin Teder 

NATUKE NALJA. 
 

Kirikuõpetaja pulmakõnest: 

Pruut ei ole rikas, seda me teame. 

Pruut ei ole ilus, seda me näeme. 

Niisiis on see puhas armastus. 

 

PIIBLIVIKTORIINI KÜSIMUSTE VASTUSED: 
 

1. Elupuu. (1Ms 2:9; 1Ms 3:22). 

2. Juuda suguharu. (Mt 1:3; Ilm 5:5). 

3. 2Ms. 

4. Sünagoogi ülema tütar (Mt 9:18-19, 23-25; Mk 5:22-24, 35-43; Lk 8:41-42, 49-56), noormees 

Naini linnast (Lk 7:11-17), Laatsarus (Jh 11:1-44). 

5. Keefas (Jh 1:42). Vaata ka: 1Kr 1:12; 1Kr 3:22; 1Kr 9:5; 1Kr 15:5; Gl 1:18; Gl 2:9; Gl 2:11; Gl 

2:14. 
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SÜNNIPÄEVAD JUUNIS.  
 

1. juuni Tõnis Sahk  

 Kenert Rehkalt 

2. juuni Maija Kaisa Oja 

3. juuni Laine Kera 79 

 Gabriel Laanepuu-Westrum  

4. juuni Indrek Leit 

 Merel Keldrima 

 Kerli Süster 

7. juuni Karli Kliss 

8. juuni Lia Toomelaid 90 

11. juuni Heli Hansen 

 Scarlet Lämmergas 

12. juuni Kalle Jätsa 

 Getter Küttis 

13. juuni Alexandra Drabold 

14. juuni Erki Holmberg 

 Merle Leemet 

 Kalle Kelviste 

 Susanna Alliku 10 

15. juuni Anne Männiste 78 

 Reio Engman 

 Daniel Öövel 

16. juuni Anneli Tsarents 

 Tarmo Barndõk 

 Enriika Liiv 40 

 Emily Cramer 

 Lauren Maisalu 

17. juuni Madis Padu 40 

18. juuni Eve Trei 

 Lydia Kalda 

 Myrell Kalda 20 

19. juuni Jana Raag 

20. juuni Ott Marten Peikel 

22. juuni Madis Kütt 

23. juuni Aasa Bander 86 

24. juuni Jaan Kuzin 

 Allan Kalamees 

25. juuni Maria Strauss 

 Mirjam Behrendt 

27. juuni Alari Engman 50 

28. juuni Peep Aedviir 

 Indrek Reppo 

29. juuni Õilme Huuk 

 Ruth Laasi 
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PALJU ÕNNE JA ROHKET ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE 

MEENUTUSI MAI KUUST 
 

          
 

3. mail toimus esimest korda eriolukorra ajal taas tookirikus palvus. 
 

    
 

               Emadepäeva videopalvust saab vaadata: https://nextcloud.ioc.ee/index.php/s/CXNiCoWxQHHsW4n 

 

.       
   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnextcloud.ioc.ee%2Findex.php%2Fs%2FCXNiCoWxQHHsW4n%3Ffbclid%3DIwAR35476XWsJcr8Vyt3cq7wLNzJ7l-nJnkSwuEHSkIM5t2RshasnOuZeSAfQ&h=AT2KqM5g7915_YDJtuqyJ42gzkUL1E1AIjkBgT3R9hIAAqavaamsr53He4tmwYFFAUgFdZpPpwmjFXuRZL_MfGN4z2BZ4pzWQZ9SxhEcC4JGaQyVjzk9_XJhQBAE923O_8Btu8q-R1iiobS8UIyz_W0rNpz5mWPrJg
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Haapsalu toomkirikus said ristitud Kadi ja Siimon nelipüha missal 31. mail 2020. 

KALMISTUPÜHAD 

EELK Lääne praostkonna kogudustes 

 

HAAPSALU 24. juuni 16:00 Haapsalu Vana kalmistu 

 24. juuni 17:00 Haapsalu metsakalmistu 

HANILA 21. juuni 16:00  Hanila kalmistu 

KARUSE 21. juuni 11:00  Sause/Tuudi kalmistu 

 21. juuni 14:00 armulaud kirikus 

  15:00 Karuse kalmistu 

KIRBLA  21. juuni 14:00  kalmistu, järgneb armulaud kirikus  

KULLAMAA 14. juuni  11:00  kalmistu, järgneb armulaud kirikus 

LIHULA 21. juuni 11:00  armulaud kirikus 

  12:00  kalmistu 

LÄÄNE-NIGULA 21. juuni 14:00 Koela kalmistu 

  24. juuni 12:00 Leediküla kalmistu 

  24. juuni 15:00 Vedra kalmistu 

MARTNA  21. juuni  13:00  armulaud kirikus  

   13:30 Martna kalmistu 

   15:00  Rõude kalmistu 

 2. august  14:00  Väike-Lähtru kalmistu 

MIHKLI 14. juuni 14:00 armulaud kirikus 

   15:00  kalmistu 

MÄRJAMAA  24. juuni 10:00 missa kirikus 

  12:00 Viilumäe kalmistu 

NOAROOTSI  14. juuni  11:00  Rooslepa kalmistu 

  14. juuni  12:30  Sutlepa kalmistu 

  14. juuni  14:00  Noarootsi kirikuaed 

NÕVA 21. juuni  11:00  kalmistu 

PIIRSALU  14. juuni  13:30  Kuijõe kalmistu 

  28. juuni  13:30  Piirsalu kalmistu 

RIDALA 28. juuni 13:00  armulaud kirikus 

   13:30  Ridala kirikuaed 

  28. juuni  14:00  Ridala Uus kalmistu 

  28. juuni  15:00  Ridala Vana kalmistu 

  9. august 13:00  Sinalepa kalmistu 

VARBLA 21. juuni  13:30  kalmistu, järgneb armulaud kirikus 

VORMSI  21. juuni  11:00  kalmistu 
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS. 
 

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

Kohtumine koguduse õpetaja piiskop Tiit Salumäega palutakse kokku leppida telefon 5280635. 

Kohtumine koguduse abiõpetaja Kristo Hüdsiga palutakse kokku leppida telefon 56952758. 
 

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-

posti aadress lisatakse kirjasaajate hulka, palun anna oma soovist teada haapsalu@eelk.ee 

Diakoonia annetusmüük on avatud K ja R 10-13. 

Eesti kiriku elust saab lugeda  https://e-kirik.eelk.ee/, http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/ 

Jaani kirik on avatud teeliste kirikuna reedel ja laupäeval kell11-14, pühapäeval kell 13-16. 

Toomkirik on avatud piletiga iga päev 10 – 18. Koguduste gruppidele on külastuseks ja palvuseks 

kirik avatud ettetellimisel. 

Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt: http://www.haapsalulinnus.ee 

 

TOIMETUS. 

Tiit Salumäe  E-post: tsalumae@yahoo.com  5280 635. 

Kristo Hüdsi E-post: kristo.hüdsi@eelk.ee 56952758 

Kristel Engman E-post: kengman@hotmail.com  

Lydia Kalda E-post: lydia.kalda@hotmail.com . 

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 alates septembrist 2008. 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
https://e-kirik.eelk.ee/
http://eelk.ee/
http://www.eestikirik.ee/
http://www.haapsalulinnus.ee/
mailto:tsalumae@yahoo.com
mailto:kristo.hüdsi@eelk.ee
mailto:kengman@hotmail.com
mailto:lydia.kalda@hotmail.com
mailto:liasalumae@hot.ee
mailto:lehte.ilves@gmail.com
mailto:karin.teder@mail.ee
mailto:mariastrauss@gmx.de
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Reformatsiooni 500. aastapäeva puhul istutatud õunapuu koguduse õuel. 


