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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

MAI 2014 
 

Maikuu juhtsõna on: „Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin 

meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. (Galaatia 3:28) 
Elame ülestõusmise rõõmuaega. Minu mälestused möödunud ülestõusmispühadest Peterburis on väga 

elavad. Pidasime paasapühi sellel aastal ühel ajal nii Ida kui ka Lääne kirikus. 

Meenutan kaheksakümnendate aastate paasapühi tollases Leningradis. Elasime siis võitleva ateismi aega 

ja kirikule ennustati kiiret kadumist. Elu on läinud teisiti. Kirik on tohutult laienenud, taasavatud on 

kümneid kirikuid ja vähemalt sellel öösel on kirikud pilgeni rahvast täis!  

Osalesin koguöisel jumalateenistusel Neeva Aleksandri suurkloostris, luterlikel jumalateenistustel Saksa 

Peeter-Pauli katedraalis, Ingeri Püha Maarja peakirikus ja Eesti Jaani kirikus. Iga jumalateenistus oli 

erinev, aga ühendav oli Kristuse ülestõusmise rõõmusõnum. Kristus on üles tõusnud! Tõesti ta on üles 

tõusnud! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig 

auferstanden! Kristus nousi kuolleista! - Totisesti nousi! 

Ülestõusmisaeg jätkub veel kogu lehekuu. Mai on tärkava looduse ja paljude tähtpäevade kuu. 

Kevadpühal, 1. mail alustame piiskopilinnuse ja toomkiriku turismihooaega. Teatavasti on 

piiskopilinnus ja toomkirik nüüd üks osa möödunud aastal loodud sihtasutusest Haapsalu ja Läänemaa 

Muuseumid. Haapsalu linnavalitsuse ja sihtasutuse vahel sõlmitud lepinguga andis linnavalitsus 

piiskopilinnuse koos ehitiste ja rajatistega sihtasutusele kasutada. Nüüd seisab kogudusel ees lepingu 

sõlmimine sihtasutusega. 

Euroopa päeval, 9. mail tuletame meelde II maailmasõja lahingute lõppu. Nüüd oleme aga sunnitud 

taas vaatama hirmuga tulevikku ja küsima – millised väljavaated on rahu püsimisele Euroopas. Teisalt ei 

ole päris selge, millised on euroopalikud väärtused ja Euroopa Liidu seaduslikud algatused. Eesti 

Kirikute Nõukogu jälgib sügava murega arenguid: riigipoolseid seadusandlikke algatusi ja 

kooseluseaduse menetlemist riigikogus. Selle seadusega kahjustatakse traditsioonilisi pereväärtusi, see 

aga toob kaasa ettearvamatuid muudatusi meie ühiskonna tuleviku – laste ja noorte – hoiakutes.  

Emadepäeval, 11. mail mõtleme emadele, peredele ja pereväärtustele. Isamaa ja emakeel! Ka sellel 

aastal tähistame emadepäeva pereteenistusega ja kuuleme laste laulu. Olete oodatud toomkirikusse. 15. 

mail arutleme ühises oikumeenilises ringis emadepäeva teemal.  

Muuseumiööl, 17. mail on meie ühendav teema „Öös on tähti“. Avame külalistele nii Jaani kui ka 

toomkiriku. Sel aastal tuletame meelde Haapsalu üht tähte – hiljuti ajast igavikku kutsutud Tõnis Padu ja 

avame tema mälestuseks toomkirikus näituse kapiteelidest. Näituse idee andis Tõnis, aga teostus jääb 

nüüd juba teistele. 

Euroopa parlamendi valimised 25. mail toovad meid valimiskastide juurde, et anda oma hääl sellele, 

kes on üles seatud 88 kandidaadi hulgas  kõige usaldusväärsem. Otsus on tähtis ja nii nagu valimiste 

puhul ikka toonitan – kes valimistel ei osale, kaotab õiguse ka pärast valimisi kritiseerida. 



2 

 

Kristuse taevaminemispüha, 29. mai viib meid mäele, kus Jeesus võeti taevase Isa igavesse 

kuningriiki.  

 

Kuu lõpus on suurepärased kontserdid, kus külalismuusikud toovad tervitusi Rootsist, Taanist ja USAst. 

Mai annab meile suurel hulgal mõtlemist, võimalust osaleda ja öelda oma sõna! 

Kaunist lehekuud! 

 

Tiit Salumäe 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA MAIS 

 

N, 1. mai kl 12 MUUSEUMIHOOAJA AVAMINE. Laulavad Kärdla Kammerkoor ja Haapsalu 

Toomkoor. Koore juhatavad: Raili Schults, Sirje Kaasik ja Lia Salumäe. Teretulemast tasuta kontserdile 

ja muuseumisse. 

R, 2. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 18 Kirikukontsert (Toomkirik). PÕHJATÄHED – 

SIBELIUS JA KREEK. Laulab Eesti Filharmoonia Kammerkoor. Kavas Jean Sibeliuse ja Cyrillus 

Kreegi koorilooming. Dirigent Heikki Seppänen (Soome). Kontsert on tasuta. 

P, 4. mail kl 11 ülestõusmisaja 3. pühapäeva jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: Hea 

karjane. Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Laulab Pomarku koguduse projektkoor (Soome). 

R, 9. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Praostkonna sinodi koosolek toimub Varblas. 

P, 11. mai kl 11 Emadepäeva perejumalateenistus armulauaga. (Toomkirik). Avame uksed kell 10. 

Pakume hommikukohvi. Võimalus teha retrofotosid. Teenivad õpetajad Tiit Salumäe ja Kristel Engman.  

T, 13.mai kl 19 toomkoori proov (Jaani saal). 

N, 15. mai kl 18 -21, Emadepäevale pühendatud oikumeeniline osadusõhtu „Ema kristlikus 

kultuuris.“ Jaani kirik ja Jaanisaal (Kooli 6, Haapsalu) 

R, 16. mai 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

L, 17. mai kl 18-22. MUUSEUMIÖÖ. Kirikud on avatud kell 18-22.  

Kl 17 näituse avamine (Toomkirik). Kl 18 Orelipooltund (Toomkirik). Kl 20 Orelipooltund (Jaani kirik). 

P, 18. mai kl 11 kell 11 ülestõusmisaja 5. pühapäeva jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). 

Teema: Taevariigi kodanikuna maailmas. Teenib õpetaja Kristel Engman.  

T, 20.mai kl 19 toomkoori proov ( Jaani saal). 

R, 23. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 25. mai kl 11 ülestõusmisaja 6. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Leeripüha. 

(Toomkirik). Teema: Südame kõne Jumalaga. Teenib õpetaja Tiit Salumäe, laulab toomkoor. Kl 18 

jumalateenistus De la Gardie hooldekodus. 

E, 26.mai kl 18 segakoori proov( Jaani saal). 

T, 27. mai kl 18.30. Kirikukontsert. (Toomkirik) Laulab Millikini üliõpilaskoor (Ameerika 

Ühendriikidest). 

R, 30. mai kl 9 Hommikupalvus (Jaani kirik). kl 19.00 Kirikukontsert (Toomkirik) Laulab koor Taanist. 

L, 31. mai kl 20. Maarjapäeva kirikukontsert (Toomkirik). Laulab tütarlastekoor Lundist (Rootsi). 

 

EMADEPÄEVA TÄHISTAMISEST.  
 

„Sina armastad mind nii nagu mu päris-ema kunagi pole suutnud, 

Oled mind hellitanud nagu oma lihast tütart.  

Sina avasid mu silmad, panid mind nägema inimestes head ja õpetasid andestama. 

Sina rõõmustad mu hinge pimedamatel päevadel, paned mind uskuma iseendasse, kui kaotan oma 

teeraja. 

Tänu Sulle olen ma parem naine, tänu Sinule saan ma paremaks emaks.“ 
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Head lugejad! Nii nagu möödunud aastal, kutsume ka tänavu kõiki sõltumata vanusest kirjutama kirja 

emale. Kirjas võiks kirjutada sellest, mida olete oma emalt õppinud või miks on ta teie jaoks tähtis, 

oluline ja eriline. Kirja võib kirjutada ka emadele, kes on kutsutud ajast igavikku.  

Kirjad maksimaalse pikkusega 2500-2800 tähemärki (ligikaudu 1 A4) palume esitada 2. maiks 2013 

koguduse e-posti aadressile haapsalu@eelk.ee või tuua kantseleisse. Kirjad palume varustada autori 

nime ja kontaktandmetega (telefon ja e-posti aadress). Palume kindlasti lisada, kas soovite kirja 

avaldamist anonüümselt või nimeliselt. 

 

Katkeid emadele mõeldud kirjadest loeme emadepäeva pidulikul perejumalateenistusel toomkirikus 

pühapäeval, 11. mail.  

 

 

Emadepäevale pühendatud oikumeeniline 

osadusõhtu „Ema kristlikus kultuuris“ 
 

15. mai 2014, kl 18.00-21.30, Jaani kirik ja Jaanisaal (Kooli 

6, Haapsalu) 

18.00 - Oikumeeniline palvus emale pühendatud lauludega 

Jaani kirikus  

18.30 - Ettekanne ja arutelu teemal „Ema tähendus 

kristluses ajalooliselt ja tänapäeval“ 

Preester Jüri Ilves, EAÕK Haapsalu Maria-Magdaleena 

kogudus  

19.15 - Teematoad järgmistel teemadel:  

 Ootused emadele – kas püsivad või muutuvad? 

 See lugu on minu emast. Meenutame emasid ja 

vanaemasid.  

20.15 - Ühe ema lugu. Heilika Pikkovi dokumentaalfilmi 

„Õlimäe õied“ vaatamine. 

21.30 - Õhtu lõpetamine ja palvus. 

 

Osadusõhtu eesmärk on arutleda ema kuvandi üle kristlikus kultuuris ja selle avaldumisvormides. 

Käsitleme emaga seonduvat isiklikust perspektiivist, innustades osalejaid mõtlema emade rollile peres, 

koguduses, kogukonnas ja Eesti ühiskonnas.  

Osadusõhtu on kõigile neile, keda teema huvitab ja kes oikumeenilisest osadusõhtust soovivad osa 

saada. Sissepääs on vaba, kuid osalejad on teretulnud kaasa võtma midagi ühise kohvilaua katmiseks.  

 

Täpsem teave õpetaja Kristel Engmanilt (kengman@hotmail.com, 5289527). 

 

XIX HAAPSALU VANAMUUSIKAFESTIVAL. 

9.–13. juuli 2014, kontserdid Haapsalu toomkirikus, Jaani kirikus ja kuursaalis 

K 9.07 kell 20 (Toomkirik) - Johann Sebastian Bach - Kuus motetti  

Ansambel Studio Vocale. Ene Salumäe (orel); Annette Rheinfurth (violoon). Dirigent Toomas Siitan 

N 10.07 kell 20 (Toomkirik) - Ansambel Sagittarius. Dirigent Michel Laplénie (Prantsusmaa)  

Kavas Schütz, Monteverdi, Hammerschmidt, Johann Michael Bach, Johann Christoph Bach. 

R 11.07 kell 20 (Toomkirik) - Ansambel Daimonion (Šveits/Itaalia). Anaïs Chen (barokkviiul);  Andrea 

Inghisciano (tsink); solist (tromboon, dulcian); Soma Salat-Zakarias (viola da gamba); María González 

(orel). Kavas: 16.–17. sajandi Itaalia virtuoosne instrumentaalmuusika. 

R 11.07 kell 23 (Kuursaal) - Öökontsert: Plokkflöödikonsort Cantores Vagantes (Eesti).  

Kava hilisrenessansi muusika ja kaasaegse tantsuga. 

mailto:kengman@hotmail.com
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L 12.07 kell 20 (Jaani kirik) - Varaklassikalised flöödikvartetid. Reet Sukk (flööt); Meelis Orgse 

(viiul); Mall Help (vioola); Nils Wieboldt (tšello) (Saksamaa). Kavas: J. Chr. Bach, Abel, Giardini, 

Wendling, Graf. 

L 12.07 (Kuursaal) – Öökontsert. Eesti Filharmoonia Kammerkoori vokaalansambel. 

P 13.07 kell 20 (Toomkirik). Lõppkontsert: Ekspress Venezia–Dresden. Mitmekoorimuusikat 

Veneziast ja Saksimaa õukondadest.  Kavas: Heinrich Schütz, Giovanni Gabrieli, Samuel Scheidt. 

Solistid Eestist ja ansamblist Sagittarius. Haapsalu Festivali Koor, Festivali orkester.  

Dirigent Michel Laplénie 

 

TERVITUSED KEVADISEST PETERBURIST.  
Kevad teeb kõige tärkavaga meele rõõmsaks. Jaani koguduses oleme sel aastal saanud koos rõõmustada 

3kuuse Veronika ristimise üle. Kui tavaliselt läheme pühapäevakooli lastega koguduse tuppa kohe 

jumalateenistuse alguses, siis sel korral osalesime koos ristimistalitusel ning läksime alles siis lastetundi 

pidama. Olin tunni teemaks valinud Jeesuse ristimise juba enne, kui Veronika ristimises oli kokku 

lepitud ning oli puhas rõõm märgata Jumala juhtimist sellises ajastuses. Nii oli tunnil ka praktiline 

mõõde – lapsed olid saanud ka ise tunnistajatena osaleda. 

Hannu on matnud ühe eaka eestlanna, kes polnud küll koguduse liige, kuid olevat soovinud luterlikku 

matust. Oleme käinud 97aastase koguduseliikme Olga juures kodus ja haiglas, et ta armulauast osa 

saaks. Armulaud haiglas oli kuidagi eriti meeldejääv oma lihtsusega – polnud laudagi, kuhu annid 

korralikult asetada. Lisaks Olgale soovisid armulauda ka tema hooldaja, õigeusklik naine, ning üks 

ungari juurtega palatikaaslane. Ehk just oma lihtsuse tõttu tundus see hetk kuidagi eriliselt pühalik.  

Parasjagu käib leerikool, ristiusu põhitõdedega teevad tutvust Linda ja Leili. Nagu nimede põhjal võib 

oletada, käib õppetöö ikka eesti keeles. Leerilapsed peaksid oma leeritõotuse ütlema jaanipäeva paiku. 

Lindal on tulemas 80. sünnipäev ning ta teab, et on ristitud juba lapsena, kuid ta oli täiesti kindel, et oma 

ristimist ta kuidagi tõendada ei suuda. Oli muidugi niigi päris kindel, et selles vanuses inimesed on 

lapsena ristitud. Kuid neid ridu kirjutades pole mul olnud veel võimalust Lindat rõõmustada, et internet 

on olnud suureks abimeheks ja Kadrina kirikuraamatutes on tema ristimist puudutav märge olemas. 

Pühapäeviti on pärast jumalateenistust kaetud kohvilaud, et veel hetk koos olla ja keha kinnitada. Tore 

on olnud märgata, et enamus kirikulisi kohe pärast jumalateenistuse lõppu kohe koduteele ei kipugi. 

Koorilauljate päev pole teenistuse lõppedes veel niikuinii läbi ning ühine kehakinnitus annab neilegi 

kosutust, et veel paar tundi koos laule harjutada. Lauale panemiseks tuuakse midagi ka kaasa ning pakist 

kuivikutest ning moosipurgist jätkub mitmele. See pole küll võrreldav 5000 mehe söötmisega, kuid 

ühine söömaaeg kosutab nii ihulikult kui hingeliselt. 

Käisime hiljuti kuulsas Verekirikus. Väljastpoolt imetleme seda kirikut igal koolipäeval, sest Maria 

kiriku kõrval asuv soome kool on Verekirikust kiviviske kaugusel. Kirik on täis mosaiikpilte. Enim 

kõnetas sel päeval mosaiik Kristus Pantokraatorist avatud Piibliga, kus tekst “Mir vam!” Seda Jumala 

rahu soovin sinulegi ja rõõmu Ülestõusnust! 

       

Liliann Keskinen perega 
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LAULU VÄGI. 
September 2013. Alustame laulupeo kava õppimisega. Nagu ikka, jaguneb repertuaar laias laastus 

kaheks: vana, ajahambale vastu pidanud ja uus, alles avastamist vajav. Tüüri „Taandujad“ ehmatab 

alguses täiega ära. Helikeel tundub raske ja tekst masendav. Kostub arvamusi: kui kaua ja kelle eest me 

siis ikka veel taandume? Kui aga süüvida teksti ja kuulata laulu tervikuna, on mulje päris mõjus. Ja kas 

pole siis omamoodi ime, et miljon inimest räägib endiselt „ühte aegade hämarusest pärinevat keelt“! 

 

Oktoobriks on selge, et Tambergi Isamaale jääb kavast välja. Kas rõõmustada, et üks vähem või 

kurvastada, et aega tühja kulutatud? Ei seda ega teist, sest hulk tööd seisab veel ees. Sekka tuleb 

näpistada aega lõikustänupüha ja jõululauludeks. Kuna aeg on kiire kuluma, saabub ootamatult uus 

aasta. Ligemale kuu aja pärast on esimene proovikivi: esitamiseks peavad küpsed olema Tormise 

Pulmaliste saabumine ja Uusbergi Muusika. Esimeses on hõimurahva (ja meie endi) ugrilikku regilaulu 

väge. Teine on leebe ja tasane, kuid seda sisendusjõulisem. 15.veebruari suures ühisproovis saab  

täpsemat aimu, millele repertuaaris tähelepanu pöörata ja mis on suurimad komistuskivid. Komisjoni 

arvates pole nad nii head Muusika ettekannet veel kuskil kuulnud! Küllap sellepärast kannavadki kõik 

koorid ette Pulmaliste saabumise. Tagasiside tuleb ruttu: oleme esimese Rubico ületanud! 

 

Egas loorberitele saa puhkama jääda. Taandume ja Puudutame ja otsime Oma saart ning Tunneme ikka 

rõõmu kõigest. Vahepeal toimub torm veeklaasis, mis paneb Peep Ilmeti seletama Taandujad rida-realt 

lahti ja Erkki-Sven Tüüri tegema ettepaneku teos hoopiski repertuaarist maha võtta. Kuna mitmed 

koorid on teise sõela juba läbinud, jääb kaine mõistus siiski peale. Ja kui mõelda nii, et ilu on vaataja 

silmades, siis küllap on ta ka kuulaja kõrvades.   

 

Ühesõnaga – läheme täiskäigul edasi. Meelde tuletamist ja lihvimist vajavad ka vanad ja ammu teada 

laulud. Lõviosa ajast kulub siiski uuemale repertuaarile. Ja kuigi kohati tundub mõnigi käik päris raske 

kui mitte suisa võimatu omandada, saab suure drillimisega siiski kõik selgemaks ja asetub oma kohale. 

Aeg puudutab meid ja 4. mail saame tõestada, kas oleme väärt võtma kohta laulukaare all.    

 

Avatkaa viro veräjad 

Taandujad väega tulevad 

Tooma andi muusikale 

Et mul oleks rõõmu kõigest 

Koidukumas isamaale 

Õnnes-rõõmus heliseda 

Oma saarel kõrges kaares 

Tuljakuviisi veeretan 

Puudutades oma hinge 

Lendama mesipuu poole 

Läbi vaeva ja hoole 

Tundma et isamaa on minu arm 

Kodumaal ainulaadne on sarm 

Tiia Laar 

LASTEKIRIKU TEGEMISTEST. 
 

Palmipuudepüha jumalateenistusel, 13. aprillil esitasid koguduse lastekiriku ja lasteansambli lapsed 

kirikulistele näidendi "Jeesus on meie linnas". 

 

Näidend jutustas ühest Jeesuse-aegsest perekonnast. Ema Klaudia, isa Ruufus ja nende neli last olid 

kogu aeg arvanud, et Jeesus ongi see tõotatud Messias, kes tuleb päästma rahvast. Ühel päeval, kui pere 
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oli just istumas söögilauda, tormas perepoeg Benjamin koju suure uudisega: ta oli näinud, kuidas Jeesus 

ratsutas eesli seljas nende linna. Isa läks kohe pärast sööki linna ja veendus, et tõepoolest oli see kuulus 

prohvet tulnud paasapühadeks linna. Kohe kutsus ta ka kogu oma pere kaasa ja nad läksid tervitama 

Jeesust. Kogu linna rahvas hüüdis palmiokstega lehvitades: „Hoosianna!“ Näidend lõppes 

rõõmusõnumiga kõigile kirikulistele: „Hoosianna, Jeesus on ka meie linnas!“ 

 

          
Sirje Jätsa, Maria Strauss 
 

PALVERÄNDURID KIRJUTAVAD PÜHA MAA REISIST. 

Kristlikud palverändurid on läbi aastatuhandete suundunud Jeruusalemma ja Pühale Maale, et 

isiklikult naha Jeesuse maapealse tegevusega seotud paiku Jumala erilist ligidalolu ja puudutust. 

 

Meil on hea meel, et palverändurid, Paavo-Paul jaMare Pihlak ning Lea Salumäe, oma mõtteid 

lugejatega nõustusid jagama ning oma Püha Maa retkest rääkima.  

 

Mare ja Paavo Paul Pihlak: 

1) Kuidas on teie usuelu mõjutanud teie Iisraeli-reisid? 

Pühal Maal käinutelt olin varem oma sarnasele küsimusele saanud enamasti vastuseks, et Iisraelist 

tullakse tagasi teistsuguse inimesena, kui sinna minnes on oldud. Ma ei saanud sellisest vastusest enne 

aru , kui kaks aastat tagasi õnnestus heade inimeste toetusel ka mul endal Pühal Maal ära käia. 

Seekordne oli meil abikaasaga mõlemal teine reis. Tema esmane kogemus jääb viie aasta taha. Erinevad 

sõidud - aga see seletamatu MISKI – kogemus on jäänud samaks. Kõige lihtsam oleks öelda, et Iisraelis 

käiguga Piiblist loetu piltlikustub. Sel äsjasel, Palmipuudepühade eelsel ja –järgsel sõidul keskenduti 

just nendele paikadele, kus Jeesus jüngritega kõndis, kõneles ja imetegusid tegi. Galilea piirkond  

Kapernauma sünagoogi ja Peetruse majaga; Samaaria naisega kohtumise paik Jaakobi kaevul; Tabori 

mägi Kirgastumiskirikuga; Betaanias paiknev Laatsaruse haud; Õlimägi taevaminemispaigaga  jne. jne. 

Pühakirjast tuttavaid kohti võikski  jääda üles loetlema, sest neid on siin igal sammul. Selline ehe oma 

silmaga nähtu ja uskmatu Toomase moel, oma käega katsutud kogemus kinnitab iga inimese usuelu. 

2) Miks võiks / peaks iga kristlane Jeesuse radadel käima? 

Just sellesama usuelu kinnitava kogemuse pärast peakski iga ristiinimene püüdma Jeesuse radadel ise 

ära käia. Jah, kindlasti on seda tunduvalt lihtsam soovitada kui mõtet teostada. Aga julgen soovitada,  

sest meie mõlema esimesed sõidud abikaasaga, tulid tõelise üllatusena - heade inimeste kingitusena. 

Praktilise ja ratsionaalse inimesena ei julgenud ma  Püha Maa sõidule mõeldagi. Reisipakett sinna ei ole 

odav. Isegi siis kui kuulsin  inimestest, kel südames soov mind Iisraeli lähetada , ei uskunud ma sõidu 

võimalikkusse . Kui tulevane reisigrupp nn instrueerimiseks kogunes ja kõigil paluti oma passide 

kehtivusaeg üle kontrollida, hakkasin aduma, et sõidangi. Abikaasa üllatusmoment oli veelgi suurem- 

tema sai sõidust teada täpselt kaks päeva enne väljalendu. Nii et imed juhtuvad, tasub unistada. Muuseas 

see äsjane sõit oli meie laste sünnipäevakingitus isale. Minul õnnestus sellest kingitusest osa saada ja 

loomulikult oli see parim võimalus- käia nii olulistes kohtades üheskoos.  
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3) Mida tasuks Pühal maal olles kindlasti teha või mida külastada? 

Piltlikult öeldes võib tänane palverändur  Pühal maa, ühest kirikust välja astudes ja paar sammu edasi 

kõndides kohe järgmisse pühamusse siseneda. Suursugune Maarja Kuulutamiskirik kõrvuti Joosepi 

kirikuga  Naatsaretis asuvad pärimuse järgi Joosepi kodupaigas, siin kus Jeesuski õppis puutööd. Neid 

mõnisada meetrit eemal Gabrieli kirik, mis on ehitatud allika kohale, mille juures peaingel Gabriel 

Maarjale esimest korda kuulutas tema Jumalaemaks saamist. Tabori mäel paiknevad Eelija ja 

Kirgastumiskirik. Õlimäel seisavad Taevaminemiskirik, Maarja Magdaleena kirik ja Paternosteri kirik, 

Õlimäe jalamil Ketsemannis seisab Rahvaste kirik  jne .jne . Palverännaku pühamast pühamad paigad on 

kindlasti Jeesuse Sünni- ja Hauakirik. Sünnigrotis ja Kolgatal põlvitamise pikas järjekorra eri nahavärvi 

ja erinevaid keeli kõnelevate inimeste keskel, peaks igaüks ise ära seisma. Ehk on just need õiged kohad 

saamaks vastuse, miks miljonid inimesed üle maailma siia kokku sõidavad.  

Vaatamist on Pühal Maal küllaga. Teadlik reisimees  teeb enne teele asumist kodutööd ja ses osas on  

praegu head võimalused.  2012 a. ilmus Johannes Esto Ühingu kirjastuselt ARNE HOIBI raamat „Püha 

Maa, juudid ja Jeesus“. Seda lugemata, vähemasti sirvimata, ei oleks hea mõte Jeesuse radadele 

rändama minna. Meie suurel,  39 liikmelisel grupil, oli õpetaja Hiobi näol eesõigus omada ehk parimat 

eestlasest reisjuhti keda osanuks tahta. Suur aitäh reisijuhile JUUNE HOLVANDISele, Jeesuse elutee 

märgiliste paikade – Petlemma, Naatsareti ja Jeruusalemma kõrval oli elamuseks ka tegevkloostris 

ööbimine.  Reisi tipuks kujunesaga  kindlasti Palmipuudepüha jumalateenistus katoliiklastele kuuluvas 

Tabori mäe Kirgastumiskirikus, kus kaasmaalasi teenisid grupi kõik kolm vaimulikku- Tartu Peetri 

koguduse õpetaja ANTS TOMING, Kambja koguduse õpetaja ANDRUS MÕTTUS ja Tallinna Jaani 

koguduse õpetaja ARNE HIOB 

 

              
   Mare ja Paavo     Lea Salumäe 

 

Lea Salumäe: 

 

1) Kas ja kuidas on Sinu usuelu mõjutanud Iisraeli-reis? 

Iisraeli reis on mõjutanud olulisel määral minu usuelu. Unistasin sellest reisist juba 18 aastat ja nüüd oli 

esimene võimalus minna. See toob Piibli sündmused nii lähedale ja paneb mõtlema, et sündmused Vanas 

ja Uues Testamendis on olnud just nii ja nendes paikades. Piibel on tõde ja mõeldud selleks, et me 

ennast turvaliselt tunneksime selles muutuvas maailmas. Võimas tunne oli jalutada Galilea järve ääres ja 

mõelda, et just siin paigas söötis Jeesus 5 leiva ja 2 kalaga 5000 inimest. Ma olin reisil paastuajal ja see 

oli imeline võimalus mediteerida ja nautida Püha maad. 

2) Miks võiks / peaks iga kristlane Jeesuse radadel käima? 

Tänapäeva maailmas reisivad inimesed nii palju, aga kui kõik võimalused on valla, miks mitte siis 

minna Jeesuse radadele ja veenduda selles, kui imeline on Püha maa. Olla samas kliimas, kus Jeesus. 

Käia läbi Via Dolorosa, palvetada Nutumüüri ääres, olla Jeesuse sündimise paigas ja laulda kogu 

südamest. 

3) Mida tasuks Pühal maal olles kindlasti teha või mida külastada? 
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Pühal maal on vaadata nii palju, et kindlasti jääb ühest reisist väheks, kui soovida täielikku ülevaadet. 

Meie reisiprogramm oli väga tihe, nägime väga palju. Pigem võin öelda, mis mulle jätsid sügava 

kogemuse: Surnumeri, Masada, Ein Gedi, Petlemm, Naatsaret, Geneetsareti järv, Jeruusalemmas Püha 

Ristitee - Via Dolorosa, Nutumüür, Ketsemani aed. 

 

SÜNNIPÄEVAD MAIS. 

 

1. mai Mai-Ellen Koop 

 Saima Lillep 

 Maie Soon 

 Ants Murd 

 Mai Nuudi 

2. mai Maret Peikel 

 Aase Saareväli 

4. mai Tõnis Teller 

5. mai Aet Peterson 35 

 Kaili Saarkopli-Kõre 

6. mai Tõnis Vare 40 

 Jane Möll 

7. mai Heli Murik 65 

 Eva Reede 

 Kaido Erik 

9. mai Maie Juur 

10. mai Janelin Reimets 

11. mai Aidi Vallik 

13. mai Anu Karm 

14. mai Rene Tammo 40 

17. mai Evelin Loman 

 Hardi Lämmergas 

19. mai Valeri Valikov 

20. mai Lembit Ruuben 82 

22. mai Marianne Kariste 60 

23. mai Diana Kallas 

 Janek Herzmann 

 Kaire Marttila 

24. mai Margus Schasmin 

26. mai õpetaja Peeter Paenurm 

 Merle Loodus-Adamson 

 Katrin Kaasik 

27. mai Meeri Mutso 90 

28. mai Milvi Pärn 

 Triin Leit 

 Helery Pokk 

29. mai Sirje Ehala 

 Olavi Post 

 Keiu Barndõk 30 

 Katrina Kivi 25 
 

Palju  õnne  sünnipäevaks  ja  õnnistust  uueks  eluaastaks! 
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OTT MARTEN PAJATAB. 

        

 

MAI JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 

 

Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib. (Psalm 85:9) 

Jumal küll kuuleb kõiki meie palveid, ent kas meie kuuleme alati seda, mida Tema meile räägib? Või 

kas me tahamegi seda üldse kuulda? 

Väga sageli võib juhtuda, et loome endale kujutluses pildi jumalast, kes igati vastab meie ootustele ja 

lootustele — ent kel pole midagi tegemist tõelise, elava Jumalaga. Kui pöördume palvega oma 

kujutluste jumala poole, siis annab ta lahkelt meie patud andeks ka ilma meeleparanduseta ja räägib 

meile enamasti seda, mis meie kõrvu kõditab. Sest meie omaloodud jumal on tavaliselt küll armastus, 

aga mitte Püha, on küll halastaja, aga mitte Kohtumõistja. Tema lepib meie puhul alati kõigega ega nõua 

meilt kunagi kuigi palju. 

Kui siiski igatseme, et tõeline, elav Jumal meiega räägiks, siis kuidas saame olla kindlad, et see, mida Ta 

meile ütleb, on tõesti Jumala enda öeldud?  

Jumal on andnud meile Pühakirja, mis on tervenisti Tema enda sõna, Tema kõne meile. Pühakirja kaudu 

räägib Jumal meiega otse ja arusaadavalt. Just sellepärast kuuluvad palve ja Pühakiri lahutamatult 

kokku. Me ei peaks palvetama ühtegi palvet, mis ei kasva välja sellest, mida Jumal meile on öelnud või 

tõotanud Pühakirjas. Ja me ei tohiks usaldada ühtegi “Jumala vastust”, mis läheb vastuollu Pühakirjas 

öelduga. 

Jumala vastus meie palvele võib vahel olla vägagi karm ja korralekutsuv. Kui palvetame oma tunnetest 

lähtudes, ei tunnista me enamasti seda Jumala vastusena. Ainult siis, kui iga meie palve kasvab välja 

Pühakirjast loetud Jumala sõnast, suudame tõelise Jumala tõelise vastuse ära tunda. Kui soovime õigesti 

palvetada ja saada oma palvetele Jumala enda vastuseid, on hädavajalik Pühakirja tervikuna lugeda ja 

uurida — et me taas ei nopiks Jumala sõnast välja ainult seda osa, mis meile meeldib. 

 

Igavene, 

püha, 

uurimatu Jumal. 

Ma tulen Sinu juurde. 

Tahan kuulda Sinu häält 

ja vastata Sulle. 

Juhata mind, 

et ma leiaksin Sind 

ja Sinu halastuse. 

Sinule tahan ma kuuluda, 

Sind tahan ma tänada, 

Sind ülistada. 

Issand, minu Jumal. 
 

Jörg Zink, *1922 - Teoloog, kirikuõpetaja, publitsist 

 

Kui mul ükskord naine on, 
siis on tema kõige kallim, 
aga nii kaua on emme kõige 
kallim. 
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 EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

KOGUDUSE KANTSELEI. Kantselei on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 9-15. 

Ametitalituste osas ja kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku 

(tel. 52 80635). 

Diakoonia annetusmüük on avatud: E, K, R kl 9.30-13. 

Toomkirik ja muuseum. Vaata www.haapsalulinnus.ee Toomkirik ja konvendihoone avatud 

ettetellimisel. Kontakt: Marika Peberg, tel 5184664, 4725346. 

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

Jaani kirik. Külalistele avatud vastavalt kokkuleppele koguduse kantseleiga.  

 

Telefon 473 7166, 473 7167, 528 0635.  

E-post haapsalu@eelk.ee 

Koduleht http://www.eelk.ee/haapsalu/ 

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  IBAN EE811010602003965006 (SEB);  

 IBAN EE442200001120274032 (SWEDBANK).  

Registrikood  80210533 

Koguduse infokiri Johannese Sõnumid saadetakse soovijaile e-postiga. Kui soovid, et ka Sinu e-post 

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

Eesti kiriku elust saab lugeda http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/ 

 

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; 53477 633. 

Lia Salumäe E-post: lia.salumae@gmail.com; 53039 835.  

Lehte Ilves E-post: lehte@le.ee 

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

Maria Strauss E-post: mariastrauss@gmx.de 

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. 

http://www.haapsalulinnus.ee/
http://www.haapsalulinnus.ee/
mailto:haapsalu@eelk.ee
http://www.eelk.ee/haapsalu/
mailto:haapsalu@eelk.ee
http://eelk.ee/
http://www.eestikirik.ee/
mailto:lydia.kalda@hotmail.com
mailto:mariastrauss@gmx.de

