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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

MAI  2017 
 

Hea lugeja! Viimastel nädalatel on Eesti avalikkuses avaldatud üht- ja teistpidi arvamust selle üle, 

milline peaks olema ema, kes väärib  aasta ema tiitlit. Postimehe  artiklist alguse saanud vilgas 

arutelu näitas, kuivõrd laialdaselt puudutab see küsimus igat inimest. Meil kõigil on ema ja väga 

paljud meist on emad.  
 

Ristikirikus on piiritu armastuse ja emaks olemise kannatuse eeskujuks Jeesuse ema Maarja - 

armastuse ja kannatuse kehastus. Itaalias armastatud pühak Padre Pio on öelnud, et kes tahab 

armastada, olgu valmis kannatama. See paratamatus on  vältimatu ka ema ja lapse suhetes.  
 

Jumal lõi inimesed meheks ja naiseks, asetas nad elama Eedeni rohuaeda teineteise kõrvale ja 

vastastikuses armastuses (1Ms 1:27–28,31), ning on andnud neile ülesande kanda edasi elu. Piibel 

räägib oma kujundlikes piltides sageli ideaalidest ja ideaalsest maailmast. Paraku on elu enamasti 

kaugel ideaalist, sest isekus rullib üle armastusest, võimuiha ja vägivald õigusest ja õiglusest. Seda ei 

saa eirata.  
 

Alates 1998. aastast on Eesti Naisliit kuulutanud emadepäeval välja aasta ema. Seni tunnustatud 

emade hulgas on nii suurperede kui ka 2-3 lapsega perede emasid: on arste, muusikuid, ettevõtjaid, 

õpetajaid jt eluvaldkondade esindajaid. Oma pere eest hoolitsemise ja ametialase töö kõrval on nad 

üldjuhul ka kogukondlikult ning ühiskondlikult aktiivsed. Võib öelda, et Eestis üldiselt väärtustakse 

emadust, ehkki saaks rohkem teha selleks, et meie emad oleksid rohkem hoitud, rõõmsad, terved ja 

puhanud. Sest ainult nii on neil anda oma lastele seda, mida lapsed neilt enim ootavad – armastust, 

mis on kõige loodu alus ja alalhoidja. Kasvatusteadlased on leidnud, et igale lapsele on tema  ema 

kõige parem, ilusam ja kallim. Seda sõltumata ema väärtushinnangutest ja lapsele pühendumusest.  
 

Emaks olemist saab ühiskonnas väärtustada ka emasid pingeritta seadmata ja iludusvõistlusi 

korraldamata. Siinkirjutaja arvates näitab praegune arutelu, et aasta ema valimine ja mõned selle 

kriteeriumid on erinevaid arenguid arvesse võttes oma kunagise tähtsuse minetanud ja vajaksid 

ilmselt ülevaatamist. Pealegi on headuse ja tubliduse mõisted hinnangutena üldjuhul subjektiivsed. 

Võib-olla peaksime peeglike-peeglike-seina-peal-lähenemise asemel hindama hoopis seda, kui 

õnnelikud on meie emad. Õnnelikkuse kriteeriumi aluseks võttes ei pruugi aga tulemused meid 

rõõmustada ning võivad osundada sellele, et saame veel palju ära teha selleks, et emad tunneksid end 

väärtustatuna ja hoituna 365 päeva aastas.   
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Oleme aastaid Haapsalu koguduses pööranud kirikupühade kõrval tähelepanu pereväärtustele: 

tähistanud tavapärasest pidulikumalt emade- ja isadepäeva, korraldanud temaatilisi näitusi, kutsunud 

üles jäädvustama lugusid emadest, uurinud lastele antud nimede päritolu, teinud tortide valmistamise, 

foto- ja joonistuskonkursse jne. Emadele oleme mõelnud kirikupalves, mälestanud lahkunud emasid, 

ehtinud Maarja kabelis Eestis ainsa emadusele ja märtritest emadele pühendatud altari lilledega. On 

aastaid, mil kirikus on emadepäeva tähistamine olnud ainus avalik emadepäevale pühendatud 

sündmus muidu kultuurisündmuste poolest tihedas Haapsalus.  
 

Tavapäraselt on emadepäev tähistanud ka lastekiriku tegevusaasta lõppu, nii ka tänavu. Ootame Sind 

emadepäeval, 14. mail toomkirikus! 

 

Kristel Engman 

Uku Emili (5) ja Ekke Oskari (4) ema, EELK vikaarõpetaja 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA  MAIS. 
 

T, 2. mai kl 16.45  Jaanimardikad. Kogunemine Jaanimajas. Piknik.  Kl 18.30 toomkoori proov 

(Jaanisaalis). 

K, 3. mai kl 19 Soome keelne jumalateenistus armulauaga (Jaani kirikus). 

R, 5. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirikus).  

L, 6. mai kl 9-14 talgud „Teeme ära“. Registreeruda on võimalik „Teeme ära“ kodulehel.  Talgute 

kood on 170326001, palun registreeruda! Informatsiooni annab talgujuht Kalle Jätsa 5062508. 

P, 7. mai kl 11 Ülestõusmisaja 4. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Jumala rahva 

koduigatsus. Lastekirik. Teenivad piiskop Tiit Salumäe, Teno Ilves ja organist Lia Salumäe. 

(Toomkirikus). Kl 17 – segakoori proov (Jaanisaalis). 

T, 9. mai  kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaalis). 

R, 12. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirikus). Kl 17 segakoori proov. Kl 19 soome keelne 

jumalateenistus armulauaga (Jaani kirikus).   

L, 13. mai kl 16 kirikukontsert Rein Rannap „Hingelinnud.“ Esitajad: Pärnu tütarlastekoor Elise, 

naiskoor Linda ja naiskoor Kirekeeled ning kammeransambel. Vaba annetus  (Toomkirikus). 

P, 14. mai kl 11 Ülestõusmisaja 5. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Emadepäev. 

Lastekiriku hooaja lõpetamine. Teema: Taevariigi kodanikuna maailmas. Teenivad piiskop Tiit 

Salumäe, vikaarõpetaja Kristel Engman, Kalle Jätsa ja organist Lia Salumäe. Esinevad noored 

muusikud ja Jaanimardikad (Toomkirikus). Kl  18 Noorteõhtu, hooaja lõpetamine  (noortetoas 

kantseleimaja  II korrusel). 

K, 17. mai  kl 18 - 21 Suure-Jaani laulupeo eelproov Tallinna Kaarli kirikus (toomkoor ja segakoor). 

R, 19. mai kl kell 9 hommikupalvus (Jaani kirikus). Kl 19 Kirikukontsert „Minu südame laul“.  

Esineb Saaremaa kammerkoor Eysysla, dirigent Veikko Lehto. Vaba sissepääs (Toomkirikus). 

L, 20. mai kl 16.00 piiblitund "Piibel köögis" (Jaanimajas). Kl 18 kirikukontsert Tampere naiskoor 

„Katajaiset“ ja Haapsalu naiskoor „Kaasike“. Sissepääs: Vaba annetus (Toomkirikus). 

P, 21. mai kl 11 Ülestõusmisaja 6. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Teema: Südame kõne 

Jumalaga. Teenivad vikaarõpetaja Kristel Engman ja Teno Ilves, organist Lia Salumäe. Laulab 

Tampere naiskoor „Katajaiset“. Dirigent Jussi Tamminen (Toomkirikus).  

K, 24. mai kl 17 Välis-Eesti kirikukogu ja Põhja-Ameerika praostkonna sinodi piiskoplik 

jumalateenistus. Pealiturg: peapiiskop Urmas Viilma, teenivad piiskop Tiit Salumäe ja praost Mart 

Salumäe. Jutlustab praost assessor Hendrik Laur. Laulavad Do Re Mi laulustuudio lapsed Anne 

Pääsukese juhatusel (Toomkirikus). 

R, 26. mai kell 9 hommikupalvus (Jaani kirikus). 

P, 28. mai kl 11 Ülestõusmisaja 7. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Teema: Püha Vaimu 

ootus. Teenivad vikaarõpetaja Kristel Engman ja Kalle Jätsa (Toomkirikus).  Kl 18 jumalateenistus 

De la Cardie hooldekodus. 

T, 30. mai  kl 18.30 toomkoori proov (Toomkirikus) 
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INFO! 

KUTSE HÕBELEERI 

Sel aastal on oodatud kõik,  kes käisid leeris Haapsalu toomkirikus aastal 1992 hõbeleeri  

jumalateenistusele  pühapäeval, 11. juunil 2017 kell 11.00 Haapsalu toomkirikus . Palun andke see 

kutse edasi ka oma leeriõdedele ja leerivendadele, kellega on teil side. Kontaktisikuks hõbeleeri 

korraldamisel on Lydia Kalda. Palun andke endast märku e-kirjaga lydia.kalda@hotmail.com 

Oodatud on abilised kaasa aitama selle tähtpäeva korraldamisel. Teatada Lydiale. Teretulemast! 

SUVINE LEERIKURSUS 

Võimalik on avada leerikooli grupp ka suvel. Infot annab koguduse õpetaja Tiit Salumäele, 528 0635; 

tiit.salumae@eelk.ee.  

 

KUTSE TALGUPÄEVALE 

Laupäeval, 6. mail on suur üle-eestiline talgupäev „Teeme ära“. Koguneme Haapsalu Jaani kiriku ja 

kantselei-maja juures kl 9. Plaanime koristada kantseleimaja pööningut ja  garaaži ning teha 

ettevalmistusi  uue kogudusesaali ehituseks. Kavas on kevadine aknapesu ja lillepeenarde  

korrastamine.  Talgupäeva juhib Kalle Jätsa. Anna teada oma osalemisest! 

Oled oodatud talgupäevale, jõukohase ülesande leiame igale abilisele! 

 

TULE KONTSERDILE 

 
  

20. mail kell 18 annavad kirikukontserdi Tampere naiskoor „Katajaiset“ ja Haapsalu naiskoor 

„Kaasike“. Naiskoor Katajaiset on seeniorikoor, kes sellel aastal tähistab oma neljakümnendat 

sünnipäeva. Koori repertuaaris on nii barokiaja kui kaasaegset muusikat. Haapsalu kontserdiks on 

koor õppinud mõned kaunid  Sirje Kaasiku teosed. 

 

 

mailto:lydia.kalda@hotmail.com
mailto:tiit.salumae@eelk.ee
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APRILLI SÜNDMUSTEST. 
 

    
 

11. aprillil kohtusid Eesti Piibliseltsi esimees piiskop Tiit Salumäe ja peasekretär Jaan Bärenson 

Kadriorus president Kersti Kaljulaidiga. Traditsioon kinkida Vabariigi Presidendile Piibel sai alguse 

juba president Lennart Meri ajal. 

 

         
     
Paasaküünla valmistas ka sellel aastal, nagu varematel aastatel kunstnik ja kunstiõpetaja Indrek Jets 

 

      
 

Paasaküünla süütamine ja protsessioon toomkirikusse. 
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. 

Reformatsiooni õunapuu istutasime I ülestõusmispühal koos linnapea Urmas Suklesega. 
 

 
 

21. aprillil toimus Jaani kirikus Arnold ja Vilja Korjuse kuldlaulatus. 

 

XXIV HAAPSALU VANAMUUSIKAFESTIVAL 

 
K 5.07   Bach & Reformation 

20.00   Gott, der Herr, ist Sonn und Schild, BWV 79 

Toomkirik   Missa in A, BWV 234 

Christe, du Lamm Gottes, BWV 23/4 

Missa in F, BWV 233 

O Jesu Christ, meins Lebens Licht, BWV 118 

   Ansambel Studio Vocale ja festivali barokkorkester 

   Dirigent Toomas Siitan 

 

N 6.07   Polona XVII / XVIII: 

Toomkirik Muusika Poola kuningatele 17.–18. sajandi poola ja saksa meistritelt 

20.00 (Bartłomiej Pękiel, Adam Jarzębski, Kaspar Förster, J. S. Bach) 

 Ensemble Simultaneo  
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Ensemble Silva Rerum 

Dirigent Karol Kisiel 

 

R 7.07   La Grande Chapelle (Hispaania) 

Toomkirik  Tomás Luis de Victoria, Officium defunctorum (1605) 

20.00   Cristóbal de Morales, Alonso Lobo, Philippe Rogier,    

  Francisco Guerrero, Giovanni P. da Palestrina 

 

R 7.07   Ansambel Floridante 

Jaani kirik  Nuove Musiche 

23.00   Maria Valdmaa – sopran  

Meelis Orgse – barokkviiul  

Saale Fischer – orel  

Anna-Liisa Eller – kannel  

Kristo Käo – teorb 

 

L 8.07   Baroque revisited 

Toomkirik   Ensemble Supersonus:  

20.00   Marco Ambrosini (nyckelharpa) 

Eva-Maria Rusche (klavessiin) 

Anna-Liisa Eller (kannel) 

Anna-Maria Hefele (ülemhelilaul)  

Wolf Janscha (parmupillid) 

 

L 8.07   Imbi Tarum (klavessiin) 

Jaani kirik   

23.00 

 

P 9.07   Mitmekoorilised vaimulikud kontserdid 

Toomkirik  Heinrich Schütz, Giovanni Gabrieli, Hieronymus Praetorius jt 

20.00   Ansambel Studio Vocale, Haapsalu Festivali koor ja orkester 

   Dirigent Toomas Siitan 

 

 

MUUSIKALINE TERVITUS PÕHJANAABRITELT. 
 

 
 

8. aprillil andis Toomkirikus kontserdi  Soome Kirkkonummi koguduse Miikaeli-koor. Tegemist on 

rootsikeelse kogudusega ja ühtlasi Risti koguduse sõpruskogudusega. Väike koosseis täitis kiriku 
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pilgeni muusikaga. Koori dirigent Susann Joki, kes astus üles ka solistina, samuti teised solistid – 

Pasi Saarelma ja Ingrid Grande – on koolitatud lauljad. Neist Pasi Saarelma on teinud rolle Vaasa ja 

Turu ooperites ning laulnud Savonlinna Ooperifestivali kooris. Kontserdi repertuaaris olid Soome 

klassikud Sibelius ja Merikanto, ei puudunud ka Grieg, Bizet ja Elgar ning erinevad tradistionaalid 

iiri, rootsi, norra ja ameerika muusikast. Meie autoritest kanti ette Piret Ripsi Kyrie. Lisaks 

inimhäältele kaunistasid kontserti hõbedane flööt Hanna Noro ja ingellik harf Helle Suurlahe kätes. 

Viimane nimetatutest on meie kaasmaalanna, Risti koguduse organist, kes tegutseb ka 

kandleõpetajana. 

Kevade edenedes ja suve saabudes muutub Haapsalu muusikaelu tavapäraselt kirevaks. Palju 

kontserte saab toimuma ka meie kirikutes. Seega tasub silmad-kõrvad lahti hoida, et otsida ja leida 

meelepäraseid muusikaelamusi. 
 

Tiia Laar 

 

KÜLASKÄIK SOOME. 
 

18.-19.aprillil viibis meie koguduse delegatsioon Soomes Loviisas. Sõidu eesmärgiks oli kohtumine 

soome sõpruskoguduste esindajatega  ja ühine nõupidamine. Loviisas toimunud kohtumisel osalesid 

Seppo Apajalahti, Suvi af Hallström ja Maija Huitti Loviisast, Marja Heltelä ja Ilari Rantakari 

Haagast ning Tiit Salumäe, Lia Salumäe, Kristel Engman ja Eve Trei Haapsalust. 

Ühisel nõupidamisel räägiti viimase aasta sündmustest, päevakajalistest teemadest ja 

sõpruskoguduste koostööst. Samuti lepiti kokku edasiste tööplaanide osas. 

Loviisa koguduse päevakajalisteks teemadeks on piirkonna koguduste liitmine ja töö pagulaste ja 

asüülitaotlejatega - uus reaalsus, millega tuleb arvestada. Samuti valmistutakse reformatsiooni 

juubeliks. Muusikalisele etendusele oodatakse osalema ka meie Toomkoori. Novembris toimunud 

Loviisa koguduse noorte visiidiga Haapsallu oldi väga rahul. Kiideti kodumajutust. 

Ka Haaga koguduses on aktuaalne pagulastega seonduv. Koguduse tegevus on nüüd koondunud 

Huopalahti kirikusse (kogudus pidi loobuma Hakavuori kirikust). Kirikus tuleb remont, mis 

loodetakse lõpetada augustiks. 

Haapsalu koguduse ülevaate viimase aasta jooksul toimunust ning järgmisel kahel aastal toimuvatest 

sündmustest andsid Tiit Salumäe ja Kristel Engman. 

Töine, kuid ka soe ja südamlik päev lõppes ühise lõunaga. 

Lisaks Loviisas toimunud kohtumisele osales Haapsalu koguduse delegatsioon Helsingi 

linnavalitsuses toimunud tseremoonial, millel Keila aselinnapea andis Soome 100, Eesti 100 ja 

reformatsiooni 500. aastapäeval üle õunapuu Helsingi aselinnapeale. Piiskop Tiit Salumäe pidas 

korrakohase talituse. 

 

     
 

Nõupidamine Loviisas    Keila linna kingitud reformatsiooni õunapuu 

       Õnnistamistalitus Helsingi linnavalitsuses 

Eve Trei, Haapsalu koguduse delegatsiooni liige   
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PIIBEL KÖÖGIS. 
 

Lutheri lihapada.  
 

1 kg kondita lamba- või veiseliha; 500 ml kanapuljongit; 2 keskmist sibulat, peeneks hakitud; 1 sl 

hakitud peterselli; 1 tl värsket rosmariini; 1 tl tüümiani; 1 tl aed-piparrohtu või 1 tl majoraani; ¼ tl 

jahvatatud ingverit; ¼ tl köömneid; ¼ tl koriandrit; soola; 250 ml valget veini; 2-3 muna; 2 sl 

sidrunimahla 
 

Lõigata liha suurteks kuubikuteks. Kuumutada haudepotis puljong, lisada liha ja lasta keema. 

Vajadusel eemaldada vahepeal keetmisvahtu. Lisada sibul, peenestatud maitseained, sool ja vein. 

Keeta madalal kuumusel, kuni liha on pehme. 
 

Segada munad sidrunimahlaga. Võtta haudepott tulelt ja lisada vähehaaval munad pidevalt segades. 

Enam mitte keema lasta. 
 

Serveerida koos värske leivaga. 
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      PRAOST LEEVI REINARU TÕTTAB AJAGA VÕIDU. 
 

7. aprillil 60 saanud Lääne praost Leevi Reinaru jagab ennast kolme suure töö vahel: ta on 

Lääne-Nigula ja Noarootsi koguduse õpetaja, juhib EELK Misjonikeskust ja Lääne 

praostkonda. „Kõik need tööd on tähtsad, aga kodu ja pere on kõige tähtsamad,” pani Reinaru 

oma tegemised järjekorda. 

 
 

Praostina on tema vastutusel Lääne praostkonna elu ja tegevus. See tähendab 16 kogudust ja 12 

vaimulikku, neist kaks on praostkonna vikaarõpetajad (Aarne Lätte ja Arvo Orav) ja EELK 

vikaarõpetaja Kristel Engman on piiskop Tiit Salumäe alluvuses. Vaimulikud on peale Reinaru ja 

piiskop Tiit Salumäe veel abipraost Lembit Tammsalu, Illimar Toomet, Kaido Saak, Peeter Krall, 

Küllike Valk, Ants Rajando, diakon Meelis Malk. Kuigi enamikel on mitu kogudust teenida, on 

praosti hinnangul vaimulikke parasjagu, sest kogudused on väikesed ega jõuaks üksi oma vaimulikku 

üleval pidada.  

Misjonikeskuses Tallinnas on Reinaru kahel päeval nädalas: teisipäeva hommikul läheb ja 

kolmapäeva hilisõhtul jõuab koju Lääne-Nigulasse. Koguduse kantseleipäevad on neljapäev ja reede.  

Reinaru vastutada on misjonikeskuse ja koguduse rahaasjade korraldamine ehk tegevustoetuse 

leidmine. See eeldab palju välismaal käimist ja partneritega suhtlemist.   

„Töö pole mulle vastumeelne, jaguks vaid aega!” rääkis Reinaru teisipäeva, 25. aprilli pärastlõunal 

telefonitsi Kuressaarest. Esmaspäeva keskööl naasis ta Soomest, kus oli 7 päeva, ajas seal  

Misjonikeskuse ja koguduse asju. Teisipäeva hommikul kell 7.15 startis aga juba Kuressaarde, kus 

algas kirikukogu istung. Kolmapäeval on Misjonikeskus, siis praostkonna konverents Varblas ja nii 

samas vaimus edasi.  

Leevi Reinaru on Lääne-Nigula kogudust teeninud 35 aastat - 1982. aastast saadik. Karl ja Endla 

Reinaru kristlikus peres kasvanud Leevi Reinaru ordineeriti aseõpetajaks 1978, ta oli siis 21. 

Õpetajaõigused sai ta 1994. Noorena elukutset valides kaalus ta kirikuõpetaja ja maalikunsti vahel. 

Keskkooliaegse harrastuse - maalimise - juurde on ta uuesti pöördunud küpses eas, mõne aasta eest 

olid ta uued ja vanemad pildid üleval Ridala kirikus jm.  

Reinarul on veel üks hobi, ta on kristliku mootorrattaklubi Gospel Riders liige ja valmis sadulasse 

hüppama niipea kui ilm soojaks läheb. „Õli on vahetatud, kindlustus tehtud.”  

„Leevi on inimene, kel on palju kohustusi, aga kes jõuab kõike,” iseloomustab oma õpetajat Lääne-

Nigula koguduse esimees Tiina Võsu. 

Sel kevadel taotles kogudus konsistooriumilt Reinarule kuldristi kandmise õigust. Kuldristi võib 

pidada EELK kõrgeimaks autasuks. Seda saab kogudus taotleda, kui vaimulik on olnud vähemalt 25 

aastat ametis ja teinud oma tööd laitmatult.  

Kuldrist oli Reinarul juba kümmekond aastat olemas, seda kandis tema kadunud onu Rudolf Reinaru, 

kelle algatusel on ehitatud Lakewoodi koguduse kirik USAs.  

Järelkasvu pärast ei pea Leevi Reinaru muretsema – Lääne-Nigula koguduse noor liige Kristo Hüdsi 

on vaimulikuõpingutega lõpusirgel, aga vaimulikuks õpib ka poeg Joel.    
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Leevi Reinaru 
Sündinud 7. aprillil 1957 Rõuges. 

Õppinud Tallinna 4. kk ja usuteaduse instituudis. 

Ordineeritud aseõpetajaks 1978, õpetaja õigused 1994. 

1978–1980 teenis Avinurme ja Tudulinna kogudust. 

Alates 1982 Lääne-Nigula koguduse õpetaja. 

1992–2015 Lääne praostkonna abipraost. 

Alates 2015 EELK Lääne praostkonna praost. 

Misjonikeskuse juhataja 1997–2007 ja 2010 tänaseni. 

EELK Kirikukogu liige alates 1992. 

Autasud: EELK aukiri 2003, EELK teeneteristi III järk 2007, EELK Teeneteristi II järk 2014, EELK 

kuldristi kandmise õigus 2017. 

Abielus Helle Reinaruga; pojad Daniel, Joel ja Samuel Markus; neli lapselast: Joanna Elise, Robert, 

Gemma Helena ja Kelli.  
 

Lehte Ilves 

 

SAAME TUTTAVAKS: SIRJE JA KALLE JÄTSA - 

KOGUDUSE JUHATUSE JA NÕUKOGU UUED LIIKMED. 
 

Sirje Jätsa korraldab koguduses lastetööd, Kalle on lõpetanud jutlustaja kursuse ja temast on saanud 

õpetaja abiline. Veel on Kalle ülesanne talgute korraldamine, esimene kondiproov on tal 6. mail 

„Teeme ära!” talgud. Kavas on korrastada kantselei pööningut, teha garaaž puhtaks, et sinna saaks 

saali ehitada; hoov koristada, aknad pesta. Töö käib kl 9-14.   

„Kindad ja hea tuju kaasa!” ütles Kalle. „Kohti veel on.” 

Kalle on koguduse välissuhete töörühma liige ja sidepidamine Nakkila sõpruskogudusega Soomes.  

Sirje ülesanne on vaadata, et lastetöö sujuks: et lastekiriku tunnid toimiksid, et jaguks õpetajaid, et 

oleks ka muid lasteüritusi.  

Lastetööst rääkides ütles Sirje, et kui varem käis lastekirik koos korra kuus, siis nüüd kaks korda 

kuus. Augusti lõpus on kavas korraldada lastele laager - kirikuöö toomkirikus. See kestab reedest 

pühapäeva hommikuni ja on täis tegevusi. Ööbitakse toomkirikus. Varem on selline laager olnud 

Iloni imedemaal, lasteraamatukogus ja Jaani kirikus. Jõulu ja ülestõusmispüha puhul  astub lastekirik 

üles näidendiga. Lastekirik lõpetab õppeaasta piduliku teenistusega emadepäeval. 

Esimeste kogemuste kohta juhatuse liikmena ütles Sirje, et inimesed on asjalikud, valitseb südamlik 

õhkkond: „Mul oli üks ülesanne täita, kohe küsiti, kas saab aidata.”  

Sirje on väljaõppinud lasteaednik ja teinud seda tööd 1979. aastast. Ta on Uuemõisa lasteaias rühma- 

ja muusikaõpetaja, lõpetanud omaaegse Tallinna pedagoogilise kooli muusikaosakonna.  

Sirje on sünnilt haapsallanna, Kalle on sündinud Tallinnas. Haapsalus elavad nad aga juba 

mitukümmend aastat, 1987. saadik. Kondiitriks õppinud ja sel alal töötanud Kalle on pidanud veel 

mitut ametit, olnud ehitaja, veoautojuht ja ehituspoe juhataja.  

Nüüd on ta väikeettevõtja, töötab Tallinnas ja teeb pikki tööpäevi, et reede lõunast koju Haapsallu 

tulema hakata. Ta tegeleb koopiamasinate ja printeritega, müüb varuosi, remondib ja täidab kassette.  

Kui Sirje on olnud kogu elu usklik, siis Kallel võttis teekond Jumala juurde aega. 

„Tunnistasin iseendale, et usun, aga alles 2010. aastal sai see välja öeldud, sain ristitud ja käisin 

leeris,” ütles Kalle. Ta on ristitud bapistikoguduses, nagu ka abikaasa Sirje. 2012. aastal liitusid nad  

luteri kogudusega ja laulavad sellest ajast alates koguduse segakooris 

Aasta tagasi lõpetas Kalle usuteaduse instituudi juures jutlustaja mitu kuud kestnud kursuse, tegi 

lõputöö ja pidas proovijutluse. Mullu mais õnnistati ta jutlustajaks. 

Ettepaneku minna jutlustaja kursusele tegi piiskop Tiit Salumäe. „Ütlesin, et minus ei ole jutlustaja 

ainest, aga Tiit ütles, et kunagi ei tea. Andsin järele,” meenutas Kalle. „Ega ma ennast mingiks 

jutlustajaks pea. Aitan Tiitu missal.”  
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Aitamine tähendab peamiselt, et Kalle loeb missal jumalasõna ja abistab armulaual. Äpardusi tal 

juhtunud ei ole, aga Kalle tunnistas, et väike hirm on ikka, et äkki läheb midagi viltu.  

„Tore kohustus,” ütleb ta kirikutöö kohta. Ta teenib kirikus üle nädala ja ootab seda pühapäeva. Kuigi 

neil on suur pere, neli last ja neli lapselast, püüavad Sirje ja Kalle kirikus käia igal pühapäeval.  

„Pühapäevane kirikuskäimine on minule jõuvõtmise koht,” ütles Sirje mullu jaanuaris Johannese 

Sõnumeile antud usutluses. „Kui ma ei lähe, siis midagi oleks sel nädalal justkui puudu .” 

 

 

Lehte Ilves 

 

USUÕPETUSE TUNNIS. 
 

„Mis te arvate, miks lõi Jumal maailma just kuue päevaga,“ küsib 

vaimulik usundiõpetusetunnis õpilastelt.   

Lauril on sellest oma arusaamine: „Tollal ei olnud veel ametiühinguid 

ega viiepäevast töönädalat.“  

 

 

 



12 

 

SÜNNIPÄEVAD  MAIS. 
 

1. mai Mai-Ellen Koop 75  

 Saima Lillep 60   

 Ants Murd   

 Mai Liivamäe   

2. mai Maret Peikel 82  

 Aase Saareväli    

4. mai Tõnis Teller   

5. mai Aet Peterson   

 Kaili Saarkopli-Kõre 30  

6. mai Tõnis Vare   

 Jane Möll   

7. mai Heli Murik   

 Kaido Erik 35  

9. mai Maie Juur 71  

10. mai Janelin Reimets 25  

11. mai Aidi Vallik   

12. mai Rando Aljas 20  

14. mai Rene Tammo   

17. mai Hardi Lämmergas   

 Maxwell Konstantin Weyandt   

 Lisandra Leit       

19. mai Valeri Valikov 65  

 Maximus Parbus   

20, mai Liis Notton    

23. mai Janek Herzmann   

 Kaire Marttila   

24. mai Viljar Vunk   

26. mai õpetaja Peeter Paenurm 50  

 Merle Loodus-Adamson   

 Andres Aviste   

 Katrin Kaasik   

27. mai Meeri Mutso 93  

28. mai Milvi Pärn    

 Triin Leit   

 Janek Ratas                                            

 Thomas Sägi   

 Helery Pokk                                            

29. mai Sirje Ehala   

 Olavi Post   

 Keiu Barndõk   

           Katrina Kivi                                           

31.mai             Kregor Kuuskla                             10     

 

 
 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALATELE! 
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JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.“ 

Johannese evangeelium 3:3 

     Ilmselt paljud meist küsivad nagu Nikodeemos: „Kuidas saab inimene sündida, kui ta on juba 

kord sündinud?“ Mida tähendab „ülevalt sündima“ ehk, nagu ka öeldakse, „uuesti sündima“? 

     Meie pärispatust rikutud ja täielikult jumalavastane lihalik loomus ehk vana loomus ehk vana 

inimene ei kõlba enam millekski. Kui tuleme Jumala juurde ja saame Tema lapseks, siis Jumal ei 

hakka enam tegelema meie vana loomusega, seda ümber tegema, parandama, pühamaks muutma. 

Lihalik loomus meis on mõistetud surma. Seda tähendabki samastumine Jeesuse Kristuse 

ristisurmaga. Vana loomus on koos Jeesusega risti löödud ja peab surema, aga selle asemel loob 

Jumal meis täiesti uue loomuse, täiesti uue inimese, vaimse inimese. Seda tähendabki ülevaltsünd 

ehk uussünd. Meie sees sünnib täiesti uus inimene. Uussünniga kaasneb alati ka Püha Vaimu 

saamine. 

     Kõige ilmsem tunnus, et oleme ülevaltsündinud, on uus suhtumine patusse. Meis tekib 

patutunnetus, patustamine muutub vastikuks. Meie uus loomus on võimeline elama Jumala käskude 

järgi ja mitte patustama. Iga kord, kui ometi pattu teeme, näitab see, et oleme taas lubanud oma vana 

lihaliku loomuse oma isiksust valitsema. Uuestisündinud kristlases käib pidev võitlus vana ja uue 

loomuse vahel. Ent Püha Vaim tekitab meis igatsuse jumalalaste osaduse järele ja huvi vaimulike 

küsimuste vastu. Meile hakkab meeldima kirikus käimine, me hakkame huviga uurima Pühakirja ja 

palves Jumalat otsima. 

     Uussünd ehk ülevaltsünd toimub tavaliselt ristimises, väikelapsena ristitutel Jumalale 

pühendumisel, mille üheks väljenduseks võib olla leeriõnnistamine. Ent kui me oleme ristitud või 

leeritatud ilma usuta Jeesusesse Kristusesse, siis uussündi ei toimu, me ei saa Püha Vaimu, mis on 

ülevaltsündinud kristlase tunnuseks. Ilma Püha Vaimuta on võimatu kristlane olla, seetõttu kaotab 

selline inimene tavaliselt lähema kontakti kirikuga. Kuid uuestisündimata inimene ei saa näha ka 

Jumala riiki, nagu Jeesus väga tungivalt veenab. Ainult Püha Vaimu elamine meie uues loomuses 

garanteerib, et pärime kord ka igavese elu. 

 

Kõigeväeline Jumal, 

kes Sa kord kõik uueks lood! 

Sina kingid meile uue loomuse, 

uue elu, 

uue alguse ja uue võimaluse. 

Anna meile seda armu, 

et me alati Sinu Püha Vaimu häält 

kuulda võtaksime 

ja Jeesuse Kristuse, meie Issanda 

tahet järgiksime. 

Sulle olgu kõik au ja kirkus 

nüüd ja igavesti. 

 

Karin Teder 
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS. 

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

Kohtumine koguduse õpetaja piiskop Tiit Salumäega palutakse leppida kokku (tel. 52 80635). 

Kasutatud riiete annetusmüük on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 10-13. 

 

Telefon 473 7166, 473 7167.  

E-post haapsalu@eelk.ee 

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

Facebook https://www.facebook.com/Haapsalukirik/ 

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/ 

Jaani kirik on avatud alates muuseumiööst, laupäeval 20. maist kuni augustis avatud R ja L 10-14 ja 

P 13-16. Ootame vabatahtlikke, kes on valmis tulema kirikuvalvesse. 

Toomkirik ja muuseum Vaata www.haapsalulinnus.ee Kontakt: Marika Peberg, tel 5184664, 

4725346. Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt: http://www.haapsalulinnus.ee 

 

TOIMETUS. 

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