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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

NOVEMBER  2015     
 

Kohalolu vajalikkusest 

 

Hiljuti pidasin palvust ja lugesin meieisapalvet - palvet, mida oskavad peast kõik kristlased ja mida 

teab märkimisväärne osa neist, kes ennast ristiinimesteks ei pea. Kunagistest liturgika loengutest 

mäletan peapiiskop Jaan Kiivit noorema soovitust lugeda jumalateenistusel ja palvusel käsiraamatust 

maha ka need osad, mida peast teame. Enamasti olen püüdnud seda põhimõtet järgida, kuid sel 

palvusel lugesin palve peast. Pärast palve lõppu ei olnud ma aga sugugi kindel, kas lugesin ikka kogu 

palve või lühendasin seda eneselegi märkamatult mõne osa võrra. Selles olukorras mõistsin kaht asja: 

esmalt seda, kui tark on järgida autoriteetide nõuandeid ja teiseks, kui tähtis on olla igas hetkes n-ö 

kohal. Ka palvet lugedes või iseäranis palvet lugedes.  
 

Perekeskus „Sina ja mina” korraldas oktoobri lõpus lastevanematele kampaania „Ole kohal“.  

Kampaania eesmärk oli meenutada lapsega vahetu kontakti vajalikkust. Lastega veedetud aega 

mõistetakse seejuures kui investeeringut tulevikku. Meeldetuletus, et tuleb jagada oma tähelepanu 

lastega, aga ka teiste pereliikmete, sõprade, sugulaste, kolleegide, koolikaaslaste ja ligimestega võib 

tunduda lihtsakoeline, ent seda on elu oravrattas toimetades lihtne unustada. Lapsed annavad kõige 

vahetumalt märku, kui lapsevanem ei pühenda neile oma täielikku tähelepanu. Nad on selles 

nõudlikud ja ausad. Meie, täiskasvanud, ei söanda alati välja öelda, kuid märkame teise inimese 

mõtete hajumist või tema eemalviibivat olekut.  

Isadepäev novembri teisel pühapäeval tuletab meile samuti meelde, kui tähtsad on tugevad 

peresuhted ja armastus, mis tugineb vastastikusel austusel, hoolimisel ja tähelepanul. Kohalolul.   
 

Olla kohal, viibida hetkes, tegelda süvenenult ühe asjaga korraga; kuulata, vaadata silma inimesele, 

kellega suhtleme – need on oskused, mis ei ole rööprähklevale inimesele enam iseenesest 

mõistetavad. Kõike ei saa panna tänapäevase inforohkuse, meediumide paljususe, ajastu trendide ja 

nõuete süüks. Otsused teeb igaüks ju ikka ise.  
 

Kohalolu on kogu meie elu ja tegevuse sisu ja tulemuslikkuse, kuid küllap ka õnne ja rahulolu alus. 

Kohalolu nii füüsiliselt kui ka mõtetes eeldab soovi ja oskust keskenduda. Keskendumisvõime on  

infost üleküllastunud maailmas üks vajalik eeldus kõiges, mida ette võtame, aga ka inimsuhetes ja 

suhetes Jumalaga.   
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Mõtestatud kohalolu puudutab ka meie vaimulikku elu, olgu siis igapäevases palves,  

jumalateenistusel või mis tahes muus tegevuses. Kui Jeesus räägib Johannese evangeeliumis, et neil, 

kes temasse usuvad, on juba nüüd igavene elu, siis ei tähenda lunastus mitte hauatagust elu, vaid 

vabanemist eksistentsi piiratusest. See algab siis, kui inimene kogeb Kristuses lunastajat juba siin ja 

praegu. See kogemus teeb inimese õndsamaks ehk elusamaks.  
 

Novembris lõpeb üks kirikuaasta ja algab uus. Kinkigu siis peagi algav uus kirikuaasta meile rohkesti 

Kristuse kohalolu ja oskust olla kohal kõigis neis hetkedes, mis meid tänasest homsesse juhivad! 

 

Kristel Engman 

EELK vikaarõpetaja 

 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA  NOVEMBRIS. 

P, 1. november kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Andke üksteisele andeks. 

Teenivad õpetajad Tiit Salumäe ja Küllike Valk. Orelil Lia Salumäe. 

T, 3. november kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanimaja) kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal) 

R, 6. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).  Kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

P, 8. november kl 11 jumalateenistus armulauaga. Isadepäev. Lastekirik (Jaani kirik). Teema: 

Kahe riigi kodanik.  Teenivad õpetaja Kristel Engman ja Teno Ilves. Orelil Lia Salumäe. 

T, 10. november kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanimaja) kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal) 

R, 13. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 13.30-15.00 Teetund.  Kl 17.30 segakoori 

proov (Jaanisaal).  

L, 14. november kl 16 „Piibel köögis“ (Jaanimaja). Palume osalussoovist ette teatada hiljemalt 13. 

nov. mariastrauss@gmx.de või 53583276. 

P, 15. november kl 11 jumalateenistus armulauaga. Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane 

pühapäev (Jaani kirik). Teema: Valvake. Teenivad  õpetajad Tiit Salumäe ja Küllike Valk. Organist 

Lia Salumäe. 

T, 17. november kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanimaja) kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal) 

R, 20. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).  Kl 13.30-15.00 Teetund. Kl 17.30 segakoori 

proov (Jaanisaal). 

Lastekiriku öö lasteraamatukogus 20. ja 21. novembril. Programmi raames toimub ka 

novembrikuu laste piibliring „Aardejaht.“ 

L, 21. november kl 10.30. Saksa keelne jumalateenistus (Kreegi maja). 

P, 22. november kl 11 Igavikupühapäeva jumalateenistus armulauaga. Kuningas Kristuse püha 
(Jaani kirik). Teema: Kristus – taeva ja maa Issand.  Teenivad  õp. Tiit Salumäe ja Teno Ilves. Orelil 

Lia Salumäe 

T, 24. november kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanimaja).  Kl 18.30 toomkoori proov (toomkirik).  

R, 27. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

L, 28. november kl 17.00  Advendikontsert Ühendkoor ja orkester Lehari Kausteli juhatusel 

(Toomkirik). Kl 18 Advendiküünla süütamine Vabadussamba juures. 

P, 29. november kl 11 Advendiaja 1. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Kirikuaasta algus 
(Toomkirik). Laulab koguduse segakoor. Teema: Sinu kuningas tuleb alandlikkuses.  Teenivad  

õpetajad Tiit Salumäe ja Küllike Valk. Kl 12.30 koguduse nõukogu koosolek Jaani kirikus. Kl 18 

jumalateenistus De la Gardie hooldekodus. 

 

 

PÜHAPÄEVASED JUMALATEENISTUS TOIMUVAD  

1.-22. NOVEMBRINI JAANI KIRIKUS! 
 

 

mailto:mariastrauss@gmx.de
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40. AASTAT TÖÖD HAAPSALUS. 

Lõikustänupüha jumalateenistus oli sel pühapäeval Haapsalu toomkirikus tavapärasest 

pidulikum, sest ühtlasi tähistati koguduse õpetaja Tiit Salumäe ja tema organistist abikaasa 

Lia 40 aasta tööjuubelit Haapsalu koguduses. 

Loe edasi: http://www.eestikirik.ee/haapsalus-tahistati-tiit-ja-lia-salumae-toojuubelit/ 

http://online.le.ee/2015/10/12/galerii-haapsalus-tahistati-tiit-ja-lia-salumae-toojuubelit/ 

 

Foto: Arvo Tarmula 

ORDINATSIOON USUPUHASTUSPÜHAL. 

Usupuhastuspühal, 31. oktoobril ordineeris EELK peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Piiskoplikus 

Toomkirikus preestriks Urmas Karileedi, Küllike Valgu ja Alo Martinsoni. Ordinatsioonil 

assisteerisid assessor praost Tauno Toompuu, praost Jaan Tammsalu, praost Leevi Reinaru, kaasa 

teenis abipraost Arho Tuhkru. Muusikaga teenisid Martna, Ridala ja Tallinna Peeteli koguduste 

koorid ja organist Kadri Ploompuu. Urmas Karileet asub teenima EELK Käsmu kogudust, Alo 

Martinson asub teenima Tallinna praostkonna vikaarõpetajana ja Küllike Valk Lääne praostkonna 

vikaarõpetajana.  

 

http://www.eestikirik.ee/haapsalus-tahistati-tiit-ja-lia-salumae-toojuubelit/
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TERVITUSED PETERBURIST,  

…SAHISEVATE LEHTEDE LÕHNALISED! 
 

   
 

Esimesed lumehelbed on ka siinmail juba nähtud, aga sügis veel kestab. Jaani koguduse elu on pärast 

suvist puhkust jälle hoo sisse saanud. Jumalateenistused toimuvad nagu ikka igal pühapäeval. 

Pühapäevakool toimub jumalateenistuse ajal kuni armualuani, mil lastega tagasi kirikusse tuleme ja 

koos kogudusega sellest osa saame. Jumalateenistusele järgneb kirikukohv ning pärast seda peab 

kooriharjutust seltsi ja koguduse ühine segakoor “Kaja”. 
 

Uue töövormina alustasin eesti keele kursust. Tõuke selleks andis üks kolmeliikmeline noor eesti 

perekonnanimega pere, kes võttis ühendust seltsi esinaise Viiu Fjodorovaga. Sel hetkel polnud seltsis 

algamas uut kursust ja nii ma algust tegingi. Kooriliikmete hulgas leidus veel huvilisi ja kokku saigi 

tore väike õpperühm.  Õpetan reegleid, teeme harjutusi, laulame – nagu keeletunnis ikka. Eestikeelsel 

vaimulikul mõttel on keeletunnis ka oma koht, on ju tegemist koguduse töövormiga. 
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Uus on koguduse jaoks ka see, et Hannu eestikeelsed jutlused on nüüd ka venekeelse paljunduse 

vahendusel kuulajaile paremini mõistetavad. Kirikuliste hulgas on mitmeid, kes eesti keelt tegelikult 

kas üldse või väga vähe oskavad. Liturgia on eesti keele mitteoskajatele aastatega selgeks saanud ja 

võõras keeles laulmine on lauluraamatust ka üsna jõukohane.  
 

Kui mõni siinne eestlane soovi avaldab, teeme ka kodukülastusi. Ühe memme juures oleme käinud 

lihtsalt juttu ajamas. Ühe teisele memmele on Hannu mitmeid kordi kodus armulauda seadnud. 

Suurlinnas on oluliseks töövahendiks ka telefon. Inimesed jagavad isiklikke rõõme ja muresid ning 

koguduse ja seltsi infot telefonitsi. 
 

Haapsalu koguduse lehe ilmumise ajaks on toimunud iga-aastane mälestusjumalateenistus Levašovo 

memoriaalkalmistul, kus puhkavad ka tuhandete eestlaste põrmud. Aga 1. advendil, 29. novembril 

tähistame Peterburi Jaani kogudusega kiriku pühitsemise 155. aastapäeva. Tänage Issandat siis ka 

Haapsalus Neevalinna eestlaste ilusa pühakoja eest. 
 

Täname eestpalvete ja misjonitöö heaks tehtud annetuste eest! 

 

Õnnistussoovidega 

Liliann Keskinen 

      

JAANIMAJAS SIBAVAD JAANIMARDIKAD. 

        

Viimastel aastatel on Haapsallu tagasi pöördunud või siia elama asunud mitmed seni mujal elanud 

lastega pered, kes m.h koguduse tegevuses kaasa löövad. Luksemburgist perega Haapsallu kolinud 

Kairi Altoja kirjutab Haapsalu koguduse tegutsevast mudilaste laulu-ja mänguringist 

Jaanimardikad.  
 

„Pea ja õlad, põlvedki, varbadki, põlvedki, 

pea ja õlad, põlvedki, ülistage loojat!“ 

Selle toreda „võimlemislauluga“ algab Jaanimardikate laulutund Haapsalus Jaani kiriku külje all 

paiknevas pisikeses Jaanimajas. Jaanimardikad on aga koguduse noorimad - kümmekond last, 

enamik kaheaastased, sekka kolme- ja neljaseidki. Milleks kirikule laste laulu- ja mänguring? 

Lauluringi juhataja, organist Lia Salumäe sõnul ajendas laulu- ja mänguringi looma  see, et korraga 

oli mitu samaealist väikest last, lisaks oli sõpruskogudustes Soomes ja Saksamaal kogetud selliste 

toredate ringide tegutsemist. Soov oli pakkuda midagi ka koguduse tillukestele liikmetele, et kogudus 

oleks kui üks pere, kus igaühel on koht ja tegevus. Esialgu kogunesid lapsed pastoraadis ning hiljem 

Jaanimajas, kus toimub enamus koguduse tegevusi. Augustis-septembris toimus Jaanimardikate 

mängutoas remont, mille käigus sai ka Jaanimaja koridor värske ilme, lastele sobilikud nagid ning 

väikse pingikese, millel istudes on hea vahetusjalatseid jalga panna ja ära võtta, aga ka niisama 

istuda. Jaanimajas on mitu ruumi – raamatukogu, Jaanimardikate mängutuba, saal ja köök. Enne 

laulu- ja mängutunni algust koguneme mängutuppa. Lihtne, kuid armas ja valgusküllane toake on 

sisustatud lastepärase mööbli ja mänguasjadega, mis siit ja sealt on annetustena saadud. Seinal on 

kunstnik Aide Leit-Lepmetsa joonistatud suur pilt, kus peal on Jaanimaja, Jaani kirik, lapsed ja 

jaanimardikad. Maja uks käib lahti ja ukse taga on kirjas mängutoa kodukord, samuti saab avada 

kirikuust ja aknaluuke, mille taga leidub nii mõndagi põnevat. Laulutundi peetakse saalis, kus on ka 

klaver – kuigi enamasti on mardikatel ka „igaühel oma pill“ – kellel trumm, kel marakas või krõbisev 

muna, või koguni flööt. Nendega me siis teemegi muusikat, kuni laulutunnist saab söögitund – 

mudilased kogunevad sealsamas suure laua äärde, et pista põske veidike küpsist, leiba või õunakooki 

(mida parasjagu juhtub olema), ja kleepida oma lastekiriku osaluskaardikesele värviline täpike, mis 

tähistab kohalkäimist – nii et natuke meisterdamist ka. Ja siis ongi aeg laulda lõpulaul ning lõpetada 

koosolemine  taas mängutoas mängimisega.  

 

Kairi Altoja 



6 

 

TÄHT IDAST 
 

Haapsalu kogudus osaleb kingituste kogumise aktsioonis Lähis-Ida laste toetuseks. Praegu on 

jagada järgmist infot: 

1. Annetaja hangib kingakarbi või mõne teise samamõõdulise karbi ja kirjutab peale, mis soost ja 

millise vanusega lapsele selle saadab. Soovitatav vanuserühm kas 2-4, 5-9 või 10-14 aastat. 

2. Annetaja täidab karbi uute asjadega, mis võiks last rõõmustada. Näiteks, oma äranägemise järgi 

valib välja mõne mänguauto või pehme mänguasja, hüppenööri, jojo, pallikese, puzzle, pliiatsid, 

kriidid, hambapasta, hambaharja, seebi, karamelli kompvekid, sokid, mütsi, kindad vms. Tervet 

nimekirja saab vaadata kodulehel www.starintheeast.net (alates 1.nov). Karpi ei tohi panna 

šampoone, vedelseepe, plahvatusohtlikke või purunevaid esemeid, šokolaadi, küpsiseid ja kõike 

muud, mis ärataks näriliste tähelepanu. 

3. Annetaja annetab võimalusel 5 € karbi kohta saatmise ja organiseerimise kulude katteks ning 

toimetab karbi kokkukogumiskohta. Kui kõik karbid on kokku kogutud, siis tuleb nad toimetada 

tsentraalsesse kokkukogumispunkti Tallinnas (annan teada hiljem). Kui ise transporti organiseerida ei 

saa, siis andke teada ja same kuidagi ikka organiseeritud. Kõik oleneb sellest, kui palju pakke on ja 

millised võimaluse on teie naabruses olevatel kogumispunktidel. Mõnel kogudusel on oma mikrobuss 

ja saab teisigi aidata jms. Kaugsõidujuhtide abil toimetatakse pakid 8ndaks detsembriks Riiga. 

Jaanuaris saadetekse karbid sihteesmärki. Kui annetaja soovib e-posti teel saada fotosid, siis ärgu 

unustagu karpi panemast A4 lehele selgelt kirjutatud oma e-posti aadressi. 
 

Kes võib osaleda? 
Osa võtta võib igaüks. Lapsed, noored, üliõpilased, hallpead, koolikaaslased, töökaaslased, naabrid. 

Üks inimene võib valmistada mitu kingitust, aga samuti võivad mitu inimest teha ühte kingitust koos, 

vastavalt oma võimalustele. 
 

Kuhu lähevad kingitused? 
Sel aastal on meie eesmärk kasvada. Möödunud aasta üritusel annetati 3550 karpi. Peamiselt Lätist, 

kuid üle 100 karbi oli ka Eestist. Loodame, et tänavu osalevad ürituses kõik 3 Balti riiki. Loodame 

annetatud kinkekarpide arvu kahekordistada. Planeerime ka ürituse kingituste saajate geograafiat 

laiendada ja kingitusi saata: 

1. Süürlaste ja iraaklaste põgenike lastele Jordaanias. 

2. Sudaanlaste põgenike lastele Egiptuses. 

3. Vahemerest päästetud lastele, kes asuvad Malta saarel. 
 

Mida saate praegu teha projekti õnnestumiseks? 

Levitage infot. Kingitusi saab tuua koguduse kantseleisse reedeti kantselei töö ajal ja pühapäeviti 

enne ja pärast jumalateenistust. 
 

Fotosid Lätist, kus koguti üle 3500 karbi. 
 

http://www.starintheeast.net/
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RENDSBURGI KÜLALISED HAAPSALUS. 
Sõprussuhted sõlmiti novembris 1989. Haapsalu rajooni ja Rendsburgi linna ning samal ajal ka 

Haapsalu koguduse ja kolme Rendsburgi kogudusega (St Maria, St. Jürgeni ja Christkirche). Suhted 

on olnud kord aktiivsemad ja siis taas passiivsemad aga on püsinud kakskümmend viis aastat. 

Toetatud on noortetööd, kirikumuusika tööd ja diakooniatööd. Vastastikused regulaarsed külaskäigud 

on sõprussuhte teljeks. Viimastest aastatest nimetan järgmist. Sedakorda olid Rendsburgi külalised 

Haapsalus 16.-20. oktoobril. Jumalateenistusel jutlustas õpetaja Rainer Karstens. Toimus kohtumine 

Haapsalu linnapea Urmas Suklesega. 

 

 

PASTOR RAINER KARSTENSI JUTLUS HAAPSALUS. 
 

Pühapäeva teema: Jeesuse saadikud Jutluse aluseks on Johannese ev 13, 16-20. 

Armsad õed ja vennad Haapsalus,  mul on suur au jutlustada täna siin toomkirikus ja toon teile 

soojad tervitused kolme Rendsburgi koguduse poolt. Meil on hea meel viibida täna siin 21-liikmelise 

delegatsiooniga, pidada koos jumalateenistust ning arendada meie sõprussuhteid. 

Tänumeeles tähistasime hiljuti Saksamaa taasühinemise 25. aastapäeva. Oleme tänulikud avatud 

piiride eest, mis on pärast Berliini müüri langemist ja raudse eesriide purunemist andnud meile 
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võimaluse luua uusi sidemeid siin Läänemere piirkonnas. Alates 1989. aastast on Haapsalu ja 

Rendsburgi vahel olnud sõprussidemed nii kiriku kui linna tasandil. Selle aja jooksul on kasvanud 

mitmed isiklikud sõprussuhted ja vastastikune usaldus.  

Kui algusaastatel on rõhk materiaalsel abil, siis nüüd on kesksel kohal dialoog – me kuulame 

üksteist, me vahetame elu- ja usukogemusi ning me saame ja tahame üksteiselt õppida, kuidas elada 

kristlasena selles pingete- ja konfliktiderohkes maailmas.  

Meid liidab Jeesuse Kristuse käsk viia rõõmusõnum Jumala armastusest kõikjale maailma. Meie 

olemegi need „saadikud“, kellest evangeelium räägib (Jh 13,16). 

Kuidas teha seda usutavalt? Kuidas olla kristlane 21. sajandil? Täna kutsutakse meid selle üle järele 

mõtlema. Võibolla on siinkohal abiks teadmine, et me ei pea alustama nullist, vaid võime võtta 

aluseks selle, mis meie usuisad ja usuemad on rajanud.  

Heaks näiteks on seesama suursugune toomkirik, kuhu me täna hommikul oleme kogunenud. See 

annab tunnistust meie eelkäijate usust. Kirik seisab siin juba üle 700 aasta ja isegi siis, kui 

piiskopilinnuse müürid ei ole enam nii kõrged nagu varem, on vundament tugev ja usaldusväärne. 

Just see ongi oluline kõiges, mida me tahame ehitada. Vajame tugevat vundamenti nii elus kui usus. 

Seda vajab ka kirik ja iga kogukond, milles me elame. 

Võibolla vajavad inimesed seda tänapäeval isegi rohkem kui kunagi varem. Me elame 

globaliseerumisajastul, mil ühiskond muutub peadpööritava kiirusega. See, mis oli eile vankumatu 

tõde, on homseks juba tähtsusetu ja unustatud. Kombed ja tavad, mis annavad elule toe ja struktuuri, 

tuhmuvad. Igaühel on vabadus valida lõpmatult paljude elumudelite vahel, kuid selle vabadusega ei 

ole kerge toime tulla.  

Sageli näeme ehmatusega, kui paljud inimesed ei saa oma elu ja tööga hakkama, kuidas andeid 

raisatakse ja kuidas inimesed oma teed otsides karile jooksevad. 

Nii on see ka ühiskondlikus elus: just praegu peavad paljud lääne poliitikud ja valitsused endale 

valuga tunnistama, et nad eksisid, kuulutades sõja kurjuse jõududele Iraagis ja Afganistaanis ning 

arvates, et pommide ja rakettidega on võimalik luua rahu. Selle tagajärjed on tuntavad: terror ja 

vägivald võimutsevad rohkem kui kunagi varem, islami äärmuslikkus süveneb ja põgenikevool on 

suurim, mida Euroopa eales näinud. 

Kust leida tuge, kui maapind jalge alt kaob? Sellele küsimusele saame vastuse Johannese 

evangeeliumi tekstist, mida äsja kuulsime (Jh 13, 16-20). Antud tekst on katkend Jeesuse 

lahkumiskõnest (pt. 13-17), kus ta jätab hüvasti oma jüngrite ja oma kogudusega, st. ka meiega, ning 

valmistab nad ette eluks ilma temata.  

Jeesus ütleb: „Mina olen tee ja tõde ja elu.“ (14, 6) Ta peseb jüngrite jalgu ja palub neil sedasama 

teha. Nad on saadikud ja peavad üksteist teenima nii nagu Jeesus seda tegi. 

Kes peab armastuskäsku, see saab õndsaks: „Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka 

teete.“ (13,17) 

Oma lahkumiskõne ja Püha Vaimu tuleku tõotusega rajab Jeesus vundamendi, millele said tugineda 

jüngrid tol ajal ja saame ka meie tänapäeval. Jeesuse lahkumiskõne on meile kindlaks aluseks. Teda 

me võime usaldada.  

Armsad õed ja vennad, tänagi kutsub Jumal meid suunama oma pilku Jeesusele. Ta räägib meiega 

pühakirja kaudu. Solus christus, sola scriptura – See reformatsiooni põhitõde on luteri usu keskmeks. 

On hea, et valmistame koos reformeeritud kirikuga praegu ette 2017. aasta reformatsioonijuubelit. 

See aitab meil ehk reformatsiooni tõekspidamisi praeguse aja valguses paremini mõista.  

Sealjuures on väga tähtis roll ka sõprussuhetel. Sest terves maailmas on kristlastel sama ülesanne – 

kuulutada rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest. Kuid globaliseerumisajastul avanevad meie jaoks ka 

päris uued horisondid – tundub, nagu muutuks maailm väiksemaks. Meie tunnistus Jeesusest 

Kristusest ei tohi piirduda meie oma kitsa ringkonnaga. See, kuidas me elame, avaldab mõju ka 

laiemale ringile ja vastupidi. Meil on üks maailm, kus me kristlastena tunnistust anname. Just praegu 

saame me Rendsburgis teha sõnadest teod ning olla abiks ja toeks pagulastele. Olen väga tänulik, et 

seda kutset on Rendsburgis järginud nii paljud inimesed. 

On mitu head põhjust tugevdada sidemeid evangeelsete kirikute ja koguduste vahel, selles 

globaliseerunud maailmas keset kultuuride, konfliktide ja ohtude rohkust. Just praegusel ajal tuleks 

tugevdada seda, mis meie konfessiooni kõigist teistest eraldab. 
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Me vaatame suure austusega teistele kirikutele ja nende usulistele rikkustele. Me otsime nende 

lähedust. Me saame jõudu osadusest oma usuõdede ja -vendadega. See on imeline kingitus. 

Armsad õed ja vennad, see on globaliseerumise vaimulik väljund: rõõmusõnum Jeesuse Kristuse 

surmast ja ülestõusmisest ületab kõik riigipiirid. See tekitab osadust, sest see kehtib tervele 

maailmale. Kutsun teid: 

 Jumalat kiitma ja tänama 

 Seisma „rahu, õigluse ja loodu säilitamise“ eest (nagu on kirjas meie sõpruslepingus) 

 Halastama oma nõrgema ligimese peale 

 Aitama kanda üksteise koormaid. 

Armas kogudus, me paneme oma lootuse Jeesusele Kristusele. Annaks Jumal, et jääksime tema sõna 

juurde ka keset oma argipäeva. Siis on meil kindel alus, millele toetuda. Aamen. 
 

Jutlus peetud 18.10.2015 Haapsalu Toomkirikus. Tõlkis Maria Strauss 

 
  

RETSEPTE RAAMATUTE RAAMATUST. 

Esmasünniõigus läätseroa vastu. 
 

Tundub, et Rebeka lapseooteaeg ei olnud kerge, “kui lapsed ta ihus tõuklesid“. (1Ms 25:22) „See, kes 

sündis esimesena, oli punakas, täiesti nagu karune kuub; ja temale pandi nimeks Eesav.  Seejärel 

sündis ta vend, kelle käsi hoidis kinni Eesavi kannast; ja temale pandi nimeks Jaakob.“ (1Ms 25: 25-

26) Jaakob tuli nii tihedalt Eesavi kannul, nagu oleks tema tegelikult tahtnud esimesena sündida. 

„Ja poisid kasvasid suureks. Eesavist sai osav kütt, väljal uitaja, aga Jaakob oli vagane mees, kes elas 

telkides. Ja Iisak armastas Eesavit, sest jahisaak oli temale suupärane; aga Rebeka armastas 

Jaakobit.“ (1Ms 25: 27-28) 

Jaakob oli vendadest targem ja kavalam, aga Eesav kiirem ja tugevam. Oma kavalusega suutis Jaakob 

vennalt ära osta selle, mida ta nii väga endale igatses – esmasünniõiguse.  Teades, et vend on jahilt 

tulles väsinud ja näljane ning tema mõte liigub veel aeglasemalt kui muidu, valmistas Jaakob 

isuäratava läätseroa. Külast tuli muretseda kana, sest jahimehest vend armastas ju lihakraami. Midagi 

magusat tuli ka lisada, et meeldiv aroom juba kaugelt ninna tungiks ja suu vett jooksma ajaks.  

Jaakobi plaan läkski täide ja Eesav kostis: „Anna mulle ometi süüa seda punast, seda punast leent, 

sest ma olen väsinud!” (1Ms 25:30) Kuigi Jaakob nõudis selle eest kõrget hinda, jäi vend 

vahetuskaubaga nõusse.  

Ka siis, kui teil ei ole just tarvis ära osta esmasünniõigust, on Jaakobi läätseroog tõeline nauding ja 

igale külalisele meeldiv üllatus. 
 

Jaakobi läätseroog 

Kaheksale 
 

Kana marinaad: 

4 kanakoiba 

1 hapukas õun 

1 oks rosmariini 

3 oksa tüümiani  

200 g lahjat maitsestamata jogurtit 

100 g rosinaid 

2 spl valgeveiniäädikat 

soola 

värskelt jahvatatud pipart 
 

Läätseroa ained: 

500 g punaseid läätsesid 

1 tl soola 
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1 kimp rohelist sibulat 

1 sellerivars 

4 datlit 

4 spl oliiviõli 

soola ja pipart 

2 spl tomatipasta konsentraati 

2 tl magusat paprikapulbrit 

250 ml kanapuljongit 

2 spl hapukoort 
 

Marineerimine 

Kanakoivad pesta ja nahk maha koorida. Lõigata koivad pooleks, nii et kokku tuleb 8 koivatükki. 

Õun koorida, puhastada ja peeneks hakkida. Noppida rosmariiniokkad ja tüümianilehed okstelt. 

Segada kõik ained, v.a. kana, marinaadiks. Asetada kanakoivad anumasse, katta marinaadiga, 

hõõruda marinaad koibade sisse. Asetada ööseks külmkappi.  
 

Valmistamine 

Järgmisel päeval küpsetada kanakoibasid ahjus 220 kraadi juures kuni 35 minutit. Niipea, kui kana on 

ahju pandud, keeta läätsed soolaga maitsestatud vees poolpehmeks. Kallata keeduvesi ära ja loputada 

läätsesid külma veega.  

Lõigata roheline sibul peeneks, hakkida datlid ja sellerivars. Kuumutada suures potis oliiviõli, lisada 

sibul, datlid ja seller ning hautada umbes 8 minutit. Lisada keedetud läätsed ja maitsestada soola, 

pipra, äädika, tomatipasta ja paprikapulbriga. Lisada puljong, lasta keema ja vähendada kuumus 

miinimumini. Panna juurde hapukoor ja segada hoogsalt läbi, seejärel lisada veidi kanamarinaadi ja 

segada veelkord. Lõpuks asetada läätsedele kanakoivad. Lasta haududa kaane all mitte rohkem kui 10 

minutit. 

 
 

 
 

Tõlkinud Maria Strauss  
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SÜDANTSOOJENDAV SÜNNIPÄEVAKONTSERT. 

29. oktoobril k.a. toimus Haapsalu toomkirikus kontsert-palvus, millega meie koguduse 

organist ja koorijuht Lia Salumäe tähistas oma 60-aastast sünnipäeva.  

 

Tiit Salumäe alustas õhtupalvusega ja kuulajad said kavalehe ülevaatega Lia Salumäe tegevusest 

Haapsalu koguduses neljakümne aasta jooksul. Lühidalt tutvustas ta Lea Salumäe Viljandi 

Kultuuriakadeemias tehtud kursusetööd „Haapsalu Püha Johannese koguduse muusikaelu aastatel 

1989-1997.“ Tänukontserdil astusid üles Haapsalu koguduse toomkoor ja segakoor, Martna ja Ridala 

koguduste koorid ning Haapsalu koguduse naisansambel Lia Salumäe ja Sirje Kaasiku juhatusel. 

Muusikalise tervituse esitasid ka Lia ja Tiit Salumäe lapsed ja lapselapsed. Muusikahetke lõpuosas 

kogunes altari ette ühendkoor. Kuulda sai suures osas Eesti, aga ka välisautorite vaimulikku 

muusikat. Kontserti raamisid armsaks saanud teosed tänavuse Tartu vaimuliku laulupeo kavast.  

Nii kuulajatel kui lauljatel tegi ühine kontsert-palvus südame soojaks. Õnnitlejate järjekord oli pikk. 

Kõnepuldis andsid oma õnnesoovid edasi koguduse juhatuse esimees Madis Kütt, praost Leevi 

Reinaru, koorijuht Tooni Leedjärv, aselinnapea Liina Põld ja kooride esindajad. Koosviibijatele oli 

kaetud kohvilaud maitsvate võileibade ja kahe imelise sünnipäevatordiga. 

Lia Salumäe tänab südamest kõiki esinejaid, kes kontsert-palvusel laulu ja pillimänguga kaasa 

teenisid ning kõiki kuulajaid, kes sellel pimedal sügisõhtul pikema või lühema tee Haapsalu 

toomkirikusse ette võtsid ning kõiki abilisi, kes kohvilaua katsid ja söögid-joogid valmistasid. Lia 

poolt suurimad tänusõnad kõigi õnnesoovide, kaunite sõnade, kingituste ja lillede ning lahkete 

annetuste eest toomkiriku oreli remondi heaks.  

 

Maria Strauss  Foto: Arvo Tarmula 

 

 

 

MUUSIKAGA HINGEDEAGA 

 

Tänavu on olnud haruldaselt pikk, soe ja päikeseküllane sügis. Nüüdseks on kell tunni võrra tagasi 

keeratud, valget aega järjest vähem ja ukse ees on hingedekuu. See on aeg, mil järjest rohkem on 
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tubaseid tegemisi-toimetamisi; aga ka aeg süüvida iseendasse, oma elurännakusse ja neisse, kes on 

või on olnud koos meiega. 
 

Oktoobrikuu viimasel päeval oli hea võimalus saada osa muusika ja sõna kooslusest Jaani kirikus 

toimunud kontserdil „Rändaja. Hingedeaja muusikalised rännakud“. Üles astusid muusik ja rändur 

Indrek Tammoja koos kaaslastega, Uku Masingu tekste luges õpetaja Kristel Engman.  
 

Eesti vaimuelu grand old man Uku Masing ei ole kokku võetav paari lausega. Ta oli teoloog, 

kirjanik, luuletaja, folklorist, etnoloog, erinevate usundite uurija. Tema vaimsest pärandist on saanud 

inspiratsiooni paljud erinevate elualade inimesed. Ta valdas paljusid keeli ja läbi selle tundis ka 

erinevaid kultuure. Ta oli seisukohal, et õppides tundma meile võõrast, saame paremini aru iseendist 

ja meid ümbritsevast. Tema loomingus on tihti leidnud koha rändaja/rändamise kujund. Sama teema 

läbis ka kogu kontserti.  
 

Väikeses kammerlikus 4-liikmelises koosluses oli võimalik nautida sensuaalset laulu, toeks kitarr, 

tšello, flööt, rütmipillid ja süntesaator. Indrek Tammoja on elanud Matsalus ja osa tema loomingust 

on saanud toitu sealsest loodusest. Samas on ta rändur, kelle teed on viinud ka üle Atlandi. Nii on laul 

„Metsarahvas,“ mis mõeldud eestlastest kui metsarahvast, loodud Amazonase vihmametsades. 

Kontserdil kõlas uus laul „Hingepuu,“ mille esitamise järel autor nentis, et tihtipeale otsivad inimesed 

seda väga kaugelt. Laul „Viimane teekond“ viis mõtted sellele, et siin elus rännates on meil ometi 

ajalised raamid.  
 

Küllap võisime mõelda ka nendele meile lähedastele inimestele, kes on juba astunud ajast igavikku. 

Laiemas plaanis saame ka mõelda sellele, mis oli enne meid, aga miks mitte ka sellele, mis tuleb 

peale meid. Kirjutas ju Uku Masingki, et tuleb elada ja teha nii, et sinust jääks midagi maha, ehkki 

seda võidakse hinnata alles palju hiljem. Kontserdi lõpetasid 2 laulu kaugelt maalt. Esimene 

Brasiiliast, seega portugali keeles. Indrek Tammoja sõnul viibis publiku hulgas vähemalt üks 

inimene, kellele see on emakeel. Teine oli asteekide hällilaul, mida küllap lauldi esimest korda mitu 

tuhat aastat tagasi tuhandeid kilomeetreid Eestist kaugemal, aga mis kõlas nagu oleks seda laulnud 

meie vanaemad. Eks see näitabki, et tegelikult on maailm väike ja kui mitte füüsiliselt, siis mõtetes, 

meeltes ja ajas saame igaüks oma soovi kohaselt rännata. 
 

Kindlasti ei saa ja pole vajagi edasi anda iga viimset tundevarjundit sellelt kontserdilt. Küllap 

tekkisid igaühel publiku hulgast omad emotsioonid ja hingerännakud ning sellest saadud valgust ja 

soojust saab võtta kaasa aasta kõige pimedasse aega. Kuidas ütleski Pipi Pikksukk: „Kui süda on soe 

ja lööb nagu vaja, ei siis ära külmu!“ Kui seda natuke parafraseerida, võiks öelda ka nii: „Kui oskad 

luua valgust enda sees ja seda ka väljapoole kiirata, ei sa siis pimedust pelga!“ 
 

Rahulikku ja mõtlikku hingedeaega! 

 

Tiia Laar 

 

NATUKE NALJA. 

   Annetus  

  

Kaks gabrovlast veavad kihla, kumb annetab kirikus vähem 

raha. Kui kirikuteenija korjanduskastiga möödub, poetab 

esimene sinna ühe stotinka ja vaatab teisele võidurõõmsalt 

otsa. 

"See oli meie mõlema eest," ütleb teine tagasihoidlikult.     
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SÜNNIPÄEVAD NOVEMBRIS. 
 

1. nov Aaron Kiviloo   

3. nov Jaanika Abel   

 Sandra Palk   

6. nov Herbert Pajus 88  

 Mirell Soome   

7. nov Helina Hendrikson   

8. nov Küllike Taavits   

 Andri Meriloo   

 Made Lopp 

  9. nov Endrik Üksvärav 35 

 Marika Aedviir 

11. nov Helgi Miller 77  

12. nov Henriette Opp 96  

 Gustav Saareväli 5  

13. nov Eve Valgemäe   

14. nov Indrek Huul   

 Madis Mintel   

15. nov Laine Päeva 70 

 Viive Rahu  

 Indrek Juurik 35  

16. nov Anna Žuraljov   

17. nov Helje Marie Pihelgas 85 

 Steve Julianus 

 Georg Sikka   

18 nov Marika Illik 50  

19. nov Mati Jets 73  

 Veronika Uibokand   

21. nov Sirje Kaasik  

 Marili Lämmergas   

22. nov Heinar Kaasik   

 Kärt Nook 25 

 Isabelle Yurledi Laanepuu-Westrum  

23. nov Laine Põldme 82  

 Eleri Soidla  

 Johannes Saareväli   

24. nov Ilmi Kivimurd 80  

 Mart Marttila   

 Rauno Laksberg   

25. nov Liisa Maide   

26. nov Mihkel Niinemäe 45  

27. nov Virve Niinemets 88 

 Tõnu Tsarents  

 Helena Lõhmus   

 Hendrik Rankla   

28. nov Riina Pajo 

 Siim Saareväli 

 
 

Palju  õnne  sünnipäevaks  ja  õnnistust  uueks  eluaastaks! 
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JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 

Seisma jäädes palvetas variser endamisi:  

„Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed:  

röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner.“                                                                                                                                       

Luuka 18:11 

 

Üks võimalus läbi katsuda, kas meie suhe Jumalaga on ikka korras, on jälgida, milline on meie 

enesetunne, kui seisame Jumala ees. Kui patune inimene seisab püha Jumala palge ees, tunneb ta end 

paratamatult patusena. Nagu ere valgus toob esile kõik määrdunu, toob Jumala pühadus päevavalgele 

kõik meie patud, puudused ja vajakajäämised. Pühakirjas on selle kohta palju värvikaid näiteid. Kui 

prohvet Jesaja sai ilmutuse pühast Jumalast, hüüdis ta: „Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sest ma 

olen roojane mees huultelt.“ Kui Peetrus taipas, et Jeesus on midagi rohkemat kui tavaline inimene, 

langes ta maha ja ütles: „Mine minu juurest ära, Issand, sest ma olen patune mees!“ Kokkupuude 

tõelise pühadusega toob alati patu esile. 

Variser hooples palvetades oma pühadusega, sest tema ei seisnud tõelise, elava, püha Jumala ees. 

Jumal, kelle poole tema palvetas, oli tema enda kujutluste Jumal. Oma patususe äratundmine ja 

endale tunnistamine on ebameeldiv ja seepärast väldivad paljud meist kokkupuudet tõelise, elava 

Jumalaga. Me loome endale ise kujutlustes Jumala, kellega on mõnus suhelda, kes meie mõtted, 

tunded ja teod alati heaks kiidab. Paraku ei ole sellisel omaloodud Jumalal mingit väge meid muuta 

või meie palvetele vastata. 

Kui suhtleme elava Jumala asemel oma kujutlusega, sisuliselt iseendaga, siis tunneme palvetades 

rõõmu iseendast, imetleme iseennast, anname ise endale oma patud andeks. Me ei suuda vist ettegi 

kujutada, kui laialtlevinud nähtus see on, et inimesed räägivad palvetades Jumala asemel iseendaga. 

Kas võime olla kindlad, et ka meie ise seda ei tee? Kui julgeksime pöörduda tõelise, elava Jumala 

poole, jääks meil loomulikult tundmata variseri rõõm iseenese kõlblikkusest. Ometi tunneksime 

määratult suuremat rõõmu sellest, et suur püha Jumal meid meie kõlbmatusele vaatamata hindab ja 

armastab ning ise meid endale kõlbavaks muudab, nii et võime julgelt seista Tema palge ees. 

 

Anna, Issand, 

kõigile, kes Sind otsivad, 

et nad Sind leiaksid 

ja neile, kes Sind leiavad, 

et nad Sind taas uuesti otsiksid, 

kuni meie otsimisest saab leidmine 

ja leidmisest igavene kiitus Sinule — 

Sinu armastuse pärast. 

 

 
 

Hermann von Bezzel, 1861-1917 

ülemkonsistooriumi ja diakooniaõppeasutuse rektor 

 

Mõtiskluse kirjutas 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 Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku (tel. 52 80635). 

Juhatus palub tasuda liikmeannetuse, kes seda veel ei ole teinud, võimalikult peatselt! 

Kasutatud riiete annetusmüük on avatud E, K ja R kell 10 – 13.  

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/ 

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@le.ee 

Karin Teder E-post: karinteder@hot.ee 

Maria Strauss E-post: mariastrauss@gmx.de 

Tiia Laar E-post: tiia.laar@gmail.com 

Teno Ilves  E-post: teno.ilves@gmail.com 
 

Koguduse häälekandja ilmub septembrist 2008 kord kuus. Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja 

soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda soovitakse. Palume teie abi, et Johannese 

Sõnumid jõuaksid võimalikult paljude huvilisteni. Teatage soovijate e-posti aadress koguduse 

kantseleisse. 
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