
 

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

OKTOOBER 2011  
 
Issanda ingel ütles Eelijale: "Tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees!" (1. Kn 19:7) 

See on Vana Testamendi lugu prohvet Eelija katsumusest. Lõikustänupühal tuleme taas Jumala ette 

tänuga, oleme võinud ikka kehakinnitust saada ja meile öeldakse – ees on veel pikk tee. Eesti 

rahvana oleme sellel aastal meelde tuletanud välja minekut kurjuse impeeriumist ja astumist 

vabaduse teele. Vana Testamendi pildikeelt kasutades - Egiptuse lihapotid jäid maha ja inimesed 

lubasid vabaduse nimel süüa kasvõi kartulikoori, peaasi saada vabaks. Nüüd on kakskümmend 

aastat kõnnitud ja Iisraeli rahva neljakümne aastast teekonda Egiptusest Tõotatud maale silmas 

pidades oleme just poolel teel. Nii nagu kõrberännakul kippusid inimesed nurisema, on ka Eesti 

inimesed nende kahekümne aasta jooksul ikka ja jälle küsinud, kas me sellist Eestit tahtsime. 

Kui ees on pikk tee, siis tuleb valmistada leivakott. Eesti rahvas on õppinud leiba jagama. Üks 

niisugune hea ja abivalmis naaber oli XIX sajandil Holstre Pätsiveski mölder, kelle järeltulijad said 

sellepärast perekonnanime Päts. Kolmekümnendatel aastatel ütles riigivanem Päts (kes nooruses ei 

osanud hinnata usu ja kiriku tähtsust): „Kirikul on tähtis osa täita rahvale vaimulike tõdede 

andmisel.“ Lõikustänupüha kutsub ande jagama. On tore komme, mis siiani elab, et me jagame aia 

ja põllusaadusi sugulaste, sõprade ja naabritega ning toome tänuannid kirikusse altari ette.  

Piiskop Sven Danell, kes noorena oli Noarootsi koguduse õpetaja, meenutab 1980ndal aastal 

Stockholmi Jakobi kirikus peetud hommikupalvuses: „Noorena tulin mina Noarootsi ja ajasin seal 

ükskord juttu kirikla rentnikuga tema hobustest. Üks hobune oli tugev ja uhke, nii täis tuld, et mina 

sain täis imestust kui ta ütles et see hobune on seal sündinud. „Kas üks hobune võib nii rammusaks 

saada meie kehva heinamaa peal?“ „Noh,“ vastas rentnik, „kui ta Jumala vilja saab.“ Ja nii siis 

õppisin, et seal Noarootsis teravili nimetati Jumala viljaks. Missugune aukartus Jumala andide ees. 

Aga kui nüüd oleme õppinud aukartusega vaatama igapäevase leiva peale, ärgem unustagem leiba, 

mis tuleb ülevalt. Võib tulla aeg, kui meie peame nälga nägema nii kui aastaid tagasi küüditatud 

loomavagunites. Igale inimesele tuleb tund, millal ta enam maapealset leiba ei vaja – siis on meil 

seda enam tarvis leiba, mis tuleb ülevalt.“ 

Lõikustänupüha meenutab nii Jumala leiba, mida võime põllult lõigata, kui ka seda leiba, mida 

saame pühapäeval kirikus, mis toidab meid igaveseks eluks. Eesti rahvana vajame mõlemat. 

Materjalist ütleb, et küllalt on, kui kõht on täis ja riided seljas. Meie teame, et inimene ei ela üksnes 

leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust. Poolel teel Egiptusest Tõotatud maale vajab meie 

rahvas igavest sõna väga, et minna edasi pikka teed, nagu Eeliale öeldi. 

Õnnistussooviga 

Koguduse õpetaja Tiit Salumäe 



KOGUDUSE TEGEVUSKAVA OKTOOBRIS  

P, 2. oktoober kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jumala hoolitus. Teenib 

õpetaja Kari Tynkkynen. 

E, 3. oktoober kl 18 segakoori proov, sügishooaja algus (Jaanisaal). 

R, 7. oktoober kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

L, 8. oktoober kl 19 kirikukontsert (Jaani kirik). Esineb Helsingi Noorte Meeste Kristliku Ühingu 

meeskoor. Sissepääs 2 €. 

P, 9. oktoober kl 11 lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Igapäevane 

leib. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves. Laulab Helsingi Noorte Meeste Kristliku Ühingu 

meeskoor; kl 11-12.15 lastekirik ehk pühapäevakool (toomkiriku käärkamber). 

E, 10. oktoober kl 18 segakoori proov (Jaanisaal) 

R, 14. oktoober kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 16. oktoober kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Kristlase vabadus. Teenib 

õpetaja Kari Tynkkynen. 

E, 17. oktoober kl 18 segakoori proov (Jaanisaal) 

R, 21. oktoober kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 23. oktoober kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Suurim käsk. Teenivad 

õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves. 

E, 24. oktoober segakoori proovi ei toimu. 

R, 28. oktoober kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 30. oktoober kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Usk ja uskmatus. Teenib 

Nõva koguduse diakon Peeter Krall. 

 

VEEL INFOT 

Jumalateenistus armulauaga on igal pühapäeval kl 11 toomkirikus. OLED OODATUD! 

Lastekirik. Lastekiriku kogunemised on jätkuvalt iga kuu teisel pühapäeval. 9. oktoobril on 

lõikustänupüha ning lastekiriku tund on toomkiriku käärkambris kl 11. Alates novembrikuust on 

tunnid Jaanimajas: 13. novembril kl 11, 11. detsembril kell 11 ja uuel aastal jätkame taas 8. 

jaanuaril. Lastekiriku juhendajad on Riina Teller, Sigrid Veske, Maria Strauss ja Lydia Kalda. Kõik 

lapsed on südamest teretulnud! Teave tel 53 477633 – Lydia või haapsalu@eelk.ee 

Tegevust alustab lastekiriku lauluring. Juhendab Lia Salumäe. Soovijatel palume endast teada 

anda Lia Salumäele, 53 039835. Oodatud on lapsed alates 5-st eluaastast. Kogunetakse kord nädalas 

Jaanisaalis. 

Leerikursus. Sügisene leerikursus algas 18. septembril. Leeritundide ajad lepitakse kokku. Leeri 

tuleku soovist palume teada anda koguduse õpetajale tiit.salumae@eelk.ee  

Leerikoolis tutvutakse Piibli, kiriku õpetuse ja ajalooga ja koguduse eluga, aga ka maailma 

usunditega. Leeri kaudu leiad endale uusi sõpru. Leerikursus lõpeb leeripüha ehk 

konfirmatsiooniga, mille läbi leerikooli lõpetanu saab koguduse täisõiguslikuks liikmeks. Leeritatu 

võib tulla armulauale, saada ristivanemaks, lasta abielu laulatada ja kandideerida koguduse 

juhtorganitesse.  
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Laulukoorid. Toomkoor osales edukalt Maarjalaulude festivali Narvas, 17.09 ja sai kuld-diplomi. 

Toomkoori on oodatud ka uued lauljad, teave Lia Salumäe  lia.salumae@gmail.com ja Sirje Kaasik 

sirjekaasik@gmail.com 

Segakoor alustab hooaega 3. oktoobril kl 18.00 Jaanisaalis. Teretulnud on uued lauljad. Eelnevalt 

palun see soov koorijuhiga kokku leppida. 

Lasteansambel jätkab tegevust, uutel soovijatel võtta palun ühendust Sirje Kaasikuga 

sirjekaasik@gmail.com 

Eakate teetund. Alustas uut hooaega reedel, 30. septembril kl 15 Jaanisaalis. Kogunetakse igal 

reedel kl 15. 

Toomkirik ja muuseum. Oktoobrist on konvendihoone, toomkirik, muuseum, vahitorn, 

laboratoorium, keskaegne klassituba jm avatud ettetellimisel. Vaata lisa www.haapsalulinnus.ee 

Kirik on avatud peaukse kaudu jumalateenistuste ja kontsertide ajal.  

Jaani kirik on avatud reedeti kl 9 - 12. Hommikupalvus reedel kl 9. 

Ristimine. Leer. Matus. Kiriklikud talitused palume kokku leppida koguduse õpetajaga. 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud taas tavapärastel aegadel: E, T, K ja R kl 9.30-13.30. 

Saadaval on soodsalt laste ning täiskasvanute riided ja jalatsid.  

Koguduse kantselei, Kooli 6, avatud E-K, R kl 9-15. Tel 473 7166, 52 8063, e-post 

haapsalu@eelk.ee Kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt 

kokku (Tel. 52 80635). 

Koguduse igakuine 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 

Seinalehena on „Johannese Sõnumid” infostendil toomkirikus, Jaanimajas ja kantseleis. 

Eesti kiriku elust saab lugeda  

http://eelk.ee/  

http://www.eestikirik.ee/ 

Koguduse nõukogu koosolek toimub 10. detsembril algusega kl 11 Jaanimajas. 

 

Muusikasõpradele.  

Oktoobris külastab Haapsalut Helsinki NMKÜ meeskoor, 8.-9.10. 

Advendi- ja jõuluaja plaanid 

L, 26. nov Lauttasaare segakoor (Soome) ja Haapsalu Kammerkoor. 

P, 27. nov kl 17 Esimese advendi kontsert Toomkirikus. Järgneb kl 18 advendiküünla süütamine 

piiskopilinnuses. 

L, 3. dets Läänemaa oratooriumikoor ja Haapsalu Kammerorkester. 

L, 10. dets Peterburi muusikud. 

T, 13. dets Eesti Filharmoonia Kammerkoor. 

K, 21. dets Toomas Anni ja Kadri Savva. 

R, 23. dets Arsise käsikellade ansambel. 

T, 27. dets Johannesepäeva kontsert-aktus. 
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MISSIO 2011 – ÄRA JÄÄ PEALTVAATAJAKS 

 
Vastused toimetuse küsimustele. Missio 2011 peakorraldaja, EELK Misjonikeskuse juhataja ja 

Lääne praostkonna abipraost Leevi Reinaru.  

 

Mida pead Missio suurimaks õnnestumiseks? 

Õnnestumine oli see, et saime Missio 2011 „Laul ja vabadus“ korraldada koostöös paljude 

osapooltega. Eriti oluline on koostöö Lääne maavalitsuse ja Haapsalu linnavalitsuse, politsei ja 

päästeameti ning Kaitseliiduga. Kõik kavandatu saime ka ellu viia ja meil jätkus selleks inimesi. 

Tehti palju vabatahtlikku tööd. Need kõik olid õnnestumised. 

Millised võiksid olla Missio 2011 tulemused? 

Positiivne kogemus ühistegevusest, mis pakub võimalusi edaspidiseks koostööks. Missio oli 

palveaasta avaüritus. Palveüritusi on kõigis EELK praostkondades, see on ettevalmistuseks 2012. 

aasta juulis Tallinnas peetavale rahvusvahelisele oikumeenilisele misjoni suurüritusele. 

Mida soovid selle lehe lugejaile? 

Ühinen praost Tiit Salumäe üleskutsega: olge tegijad mitte pealtvaatajad! See on samas vastutus ka 

meile, kuidas oma kogudustes saaksime pealtvaatajaiks jäänud liikmeid muuta teotahtelisteks 

tegija-liikmeiks. Koguduseliikmed, kes on leidnud endale koguduses rakenduse, on innustajaiks ka 

teistele. Tegijate ülesanne on laiendada enda ümber kaasatöötajate ringi. See on misjoni mõte ja 

hoiab aktiivsena ka tegijat ennast. 

 

EELK Lääne praost Tiit Salumäe. 

 

Missio 2011 augustisündmused on sedakorda möödas, aga missio jätkub meie igaühe isiklikus elus, 

koguduses ja kogukonnas. Pikk ettevalmistustöö ühiste jõududega õigustas ennast kõigiti: need olid 

õnnistatud ja huvitavad päevad. Välised olud olid nüüd paljuski teised kui kakskümmend aastat 

tagasi ka sisemised ressursid olid siis teised. Paljuski saime toetuda ainult välispartnerite toetusele. 

Alustasime ju esimese missio ettevalmistusi alles okupeeritud Eestis, kuigi missio ise toimus juba 

vabas Eestis.  

 

Minu sõnum missio peaüritusel oli: ÄRA OLE PEALTVAATAJA. Vaja on panna oma käed külge ja 

teha tööd, sest Issand kutsub mind ja sind. Iga kätepaar on teretulnud! Ainult Jumala abiga saame 

ühiste jõududega midagi head korda saata. Issand ütleb: "Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. 

Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!“ (Luuka 10:2) Praost Joel 

Luhamets tõi oma jutluses esile intrigeeriva tõe: võime küll elada ilma Jumalata, aga me ei saa surra 

ilma Jumalata. 

 

Elame muutuvas maailmas, iga minut toob uusi teateid. Osa on rõõmustavad, osa hirmutavad, osa 

neist ei puuduta meid. Me kuuleme palju ja kuulame vähe. Oluline on infotulvas eraldada müra ja 

informatsiooni. Õigeaegsest ja asjalikust informatsioonist sõltub nii minu isiklik kui ka terve 

maailma elu ja eksistents. Missio sõnum ei ole müra, vaid eluks vajalik teave. Kiriku kuulutus on 

ürgvana ja samal ajal igal hetkel uus ja värske. Kirik kannab endas inimkonna püsiväärtusi ja õpetab 

meid elama mitte vanade ja aegunud tõekspidamiste järgi, vaid elavas ühenduses loova, lunastava ja 

pühitseva Jumalaga. 

 

Tänan kõiki kaastöölisi Misjonikeskuses, Agapes, Konsistooriumis ja kogudustes; Lääne 

Maavalitsust, Haapsalu linna, asutusi ja üksikisikuid tubli töö eest.  

 



TÕUSE, MU LAUL, TAEVASSE! 
 

Kiriku Laulu- ja Palveraamatu teema-aasta tähistamisest koguduses  

 

Tänavu 30. novembril möödub 20 aastat päevast, mil Tallinna toomkirikus õnnistati uuendatud 

Kiriku Laulu- ja Palveraamat (edaspidi KLPR). See raamat oli taasiseseisvunud Eestile ja meie 

kirikule eriline kingitus, mis andis tunnistust aastaid kestnud visast tööst lauluraamatu uuendamisel. 

Tänavune aasta on Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus kuulutatud laulu- ja palveraamatu aastaks 

ja selle aasta tunnuslauseks on rida Anton Suurkase sulest pärit kiituslaulu (KLPR 295) esimesest 

salmist: „Tõuse, mul laul, taevasse!“ Lauluaasta jooksul on toimunud hulk sündmusi üle Eesti 

(vaata täpsemalt: http://www.eelk.ee/lauluaasta11.php).  

 

Ka Haapsalu koguduses on pööratud laulu- ja palveraamatule erilist tähelepanu: jumalateenistustel 

on võimalust mööda pärast jutlust lauludud üks lisakoraal. Koraalid on tavapärane lauluvara 

koguduse muusikakollektiivide repertuaaris, laulu- ja palveraamat on aktiivselt kasutuses palvustel, 

koguduse koosviibimistel, leerikoolis, eakate teetunnis jm.  

 

Koguduse häälekandjas „Johannese Sõnumid“ on palve-ja lauluraamatu teema olnud esil igas 

numbris. On olnud temaatiline juhtkiri, kooliõpetaja Ingrid Laasi artikkel KLPR tähtsusest eesti 

kultuuriloos, titulaarpraost Ivar-Jaak Salumäe ülevaade laulu- ja palveraamatu kujunemisloost, 

intervjuu koguduse organistiga ja hulk artikleid Missio 2011 puhul 23.-25. augustil Haapsalu 

toomkirikus peetud koraalimaratonist. Sellest kujunes üks Missio meeldejäävamaid ettevõtmisi 

paljudele missiol osalenutele.  

 

Laulu (ka kirikulaulu) rolli Eesti taasiseisvumisprotsessis käsitleti ka Missio kirikukonverentsil 

„Laul ja Vabadus.“ Jaani kirikus taasiseisvumispäeval, 20. augustil. Erilist tähelepanu pöörati 

koraalidele ka konverentsi kavalehel: kõikide konverentsil lauldud koraalide juurde kirjutas koraale 

tutvustavad ülevaated titulaarpraost Ivar-Jaak Salumäe.  

 

Nii nagu on juba aastaid kauniks tavaks olnud, on ka sel aastal jätkunud see ilus tava kinkida 

lauluraamat igale leerilapsele. Aastate jooksul on nõnda jõudnud kodudesse tuhendeid 

lauluraamatuid. Soovigem, et need raamatud ei jääks riiuleile tolmu koguma, vaid leiaksid 

igapäevast kasutust!  

 

Loodetavasti on laulu- ja palveraamatu kasutamisest osa saanud iga kirikuline ning märganud selle 

raamatu ainulaadsust oma usulise ja vaimse elu edendamisel koraalide ja palvete näol.  

 

Kindlasti ei päädi laulu- ja palveraamatu kasutamine käesoleva aastaga, vaid vastupidi, ehk leiab 

laulu- ja palveraamat edaspidigi laialdasemat kasutamist nii meie kirikutes kui kodudes.   

 

Maratonist kirjutab koguduse organist Lia Salumäe järgmist: „Lauluraamatu maratonil oli mul 

võimalus osaleda selle algusest lõpuni. Hommikud algasid palvustega toomkirikus ja tegevust 

jätkus hilisõhtuni. Laulumaratoni oli kaasatud hulk vabatahtlikke, nad lõid kaasa osalejate 

registreerimisel ja korrapidamisel, laulunumbrite vahetamisel, lõunasöögi pakkumisel. Kogu 

maraton läks Saaremaa pereraadio vahendusel otse pildiraadiosse, mida sai jälgida üle maailma. 

Mitmed tuttavad jälgisid koraalimaratoni ja helistasid meile, et nad istuvad arvuti juures ja elavad 

kaasa ning saavad sündmusest osa. 

 

Lauluraamat lauldi läbi tänu praostkondade aktiivsele kaasalöömisele ja meie oma linna rahvale, 

kes usinasti laulmas käis. Lauluraamatuaasta peatoimkond, mida juhib Eerik Jõks, jagas juba 



kevadel laulud praostkondade vahel ära. Kõik muusikud, kes kohale tulid, olid teinud põhjaliku 

ettevalmistuse. Saaremaa kogudused tulid kolme suure laulukooriga, Tallinna praostkond oli selleks 

puhuks kokku kutsunud koguduste koorijuhtide koori, kes laulis koraale mitmehäälselt erinevate 

heliloojate seades. Huvitava ja põhjaliku ettevalmistuse olid teinud ka Valga ja Järva praostkonnad 

oma kooridega. Kose kogudusest oli kohal puhkpillikoor. Rapla kogudus, eesotsas õp. Mihkel 

Kukega (töötanud ka meie koguduse abiõpetajana) tuli suure bussiga ühendades koraalilaulmise ja 

koguduse ekskursiooni. Viru praostkonnast oli vähemalt kuuest kogudusest lauljaid ja organiste. 

Meie oma praostkonnast oli esindatud viis kogudust. 

 

Kokkuvõtlikult võin öelda, et see kõik, mida läbi elasime, oli suur ja kaunis. Meie lauluraamat on 

väga rikas kenade meloodiate ja luule kogumik. See pakub palju inspiratsiooni muusikutele. 

Lauluraamatus on väga sisukaid koraale, mille sõnum on sügav ja kõnetab ka tänapäeva inimest 

ning annab hingekosutust. Täname Jumalat selle kauni koraalimuusika eest! 

 

Nende päevade jooksul käis maratonil üle 600 inimese alustades väikestest lastest kuni eakateni 

välja. Koraalide laulmise vahele jutustati KLPR kujunemise lugu. Praost Tiit Salumäe, kes oli 

lauluraamatu komisjoni liige, rääkis lauluraamatu kujunemisest oma mälestusi.  

 

Kolmapäevase keskpäeva palvuse pidas peapiiskop Andres Põder. Koraalimaratonil teenis kaasa 

mitu vaimulikku. Lauluga lõi kaasa ka Lääne maavanema kt. Merle Mäesalu. Tundide viisi laulmine 

ja orelimängimine oli protsess, mille ajal kogesin erilist tunnet, see oli puhastumine, tänu ja rõõm 

ja veel midagi erilist, et seda ei oskagi sõnadesse panna. Seda tunnet tahaksin veel kogeda. Seega 

jään ootama uut koraalimaratoni!“ 
 

Kristel Engman, EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja 

Lia Salumäe, EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse organist ja Lääne praostkonna muusikatöö 

sekretär. 

 

IGAÜKS ANDKU SÜDAMETUNNISTUSE JÄRGI. 
 

Üks ammukuuldud lugu räägib kirikuõpetajast, kel oli kogudusele üks halb ja üks hea uudis. Halb 

uudis oli, et kirikuhoone vajab suurt remonti ja see maksab päris palju. Kogudus kuulas uudist 

mureliku südamega ja küsis, mis oli see hea uudis. „Teate, see raha on meil olemas,“ ütles õpetaja. 

Inimesed muutusid rõõmsaks ja küsisid, kus see raha on. Õpetaja vastas: see on praegu veel teie 

taskutes. 

 

Koguduse majanduseteemad on olulised mitte ainult nõukogule ja juhatusele, vaid kogu 

kogudusele. Kogudus ei ela küll rahast, aga ta elab meie ohvrist. Jeesus jutustab loo (Mk 12:41-44) 

lesknaise ohvriannist: „Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvahulk paneb raha 

aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on 

ühe veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile: "Tõesti, ma ütlen teile, see 

vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, 

tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise."“  

 

Praegu, mil igaüks peab hoolega lugema raha, et arved saaksid makstud ja toiduraha jaguks, võib 

olla kohatu rääkida koguduse majandamisest. Kogudus ei ole aga eraldi saar riigis, kus paljud 

võitlevad ellu jäämise nimel. Kui kogudus oleks maine ühendus, oleks ta ammu pankrotis.  

 

Kogudusel kui institutsioonil on pikk ajalugu ja see on väärtuslik kogemus, kui oskame teha targalt 

kasutada: olla ühteaegu nii konservatiivne kui ka tulevikku vaatav. Mineviku kogemused saavad 



tõesti väärtuslikuks tulevikku teenides. Tihtipeale pärsib arengut, et oleme liialt alahoidlikud ega 

söanda mõelda suuremalt. Me ju usume, et Jumalal on piiramatud võimalused. Pannes endale piirid, 

paneme ka Jumalale piirid. See ei tähenda eufoorilist tormamist utoopiliste eesmärkide poole. Igat 

mõtet ei tasu kohe ellu viima hakata, sest julge mõtlemine ei tähenda mõtlematust. Mõelda tuleks 

julgelt, kuid tegutseda  tasakaalukalt. 

 

Suur osa kõikvõimalikke ühendusi elab ja tegutseb oma liikmete heaolu parandamise või inimlike 

ambitsioonide täitmise nimel. Koguduse missioon on suunatud väljapoole. Isetu teenimine hakkab 

saama erilist tähendust. See tähendab, et oleme valmis teenima inimesi, kes on meile võõrad, kuid 

Jumalale niisama tähtsad kui meie. Seepärast tasub aeg-ajalt küsida: kes on minu ligimene ja kelle 

ligimene olen mina. 

 

Koguduse majanduslik alus toetub vabatahtlikkusele ehk annetustele. Koguduste tõeline ressurss on 

aga inimesed, kes sinna kuuluvad. Meil on sarnased väärtushinnangud ja see tähendab, et koguduse 

liikmed valmis ühiste eesmärkide nimel vabatahtlikuna kaasa lööma.  

 

Ühiskond kasvatab inimestes enesekesksust, kuid koguduse eesmärk on pöörata see areng teistpidi. 

Meie kõrval on inimesi, kes on kaotanud töö ja kes otsivad uut kutset. Kui meil ei olegi pakkuda 

palgalist tööd, saame inimesi kutsuda vabatahtlikuks tööks. See on üks võimalus säilitada 

eneseväärikus, sotsiaalse suhtlemise ja kuuluvustunne. Nende vajaduste rahuldamine ei ole vähem 

tähtis kui raha teenimine.  

 

Me ei tarvitse silmi sulgeda selle ees, kus me praegu, kakskümmend aastat pärast taasiseseisvumist 

oleme, kuid me saame pakkuda lootust ja säilitada elurõõmu. Saame rikkaks jagamise kaudu.  

 

Keegi on öelnud, et kohalik kogudus on maailma ainus lootus. Kui seda meeles pidada, võime leida 

ka praegustes oludes võimalusi muuta iseennast, kogudust, meie linna, meie riiki ja koos teistega 

kogu maailma. 

 

Ülekirikuliselt on seatud kord, et koguduse liige teeb igal aastal oma kodukogudusele nimelise 

annetuse, mida nimetatakse ka liikmemaksuks või liikmeannetuseks. Annetus on vabatahtlik, antud 

südametunnistuse järgi ja läheb kogudusetöö toetuseks. Nimelise annetuse võib teha nii ühekorraga 

kui ka osade kaupa tasudes. Soovitame internetipangas sõlmida püsikorraldus. Et kogudused on 

iseseisvad mittetulundusühingud, ei saa need oma tegevuseks raha riigilt, nagu tihtipeale arvatakse. 

Nõnda ei saa ka koguduseõpetaja palka riigilt, vaid koguduselt. Kõikide maksude tasumise eest 

vastutab kogudus.  

 

Täname neid koguduse liikmeid, kes on tasunud 2011. aasta liikmemaksu. Kel on 

liikmeannetus tegemata, palume seda teha lähemate kuude jooksul. Igaüks andku oma jõu ja 

soovi kohaselt. Liikmeannetust saab tasuda kantseleis või koguduse kontole: SEB 

10602003965006; Swedbank 1120274032. Pangakontole tasudes palume märkida maksja nimi 

ja millise aja eest liikmemaks tasutakse. Tulumaksuseaduse kohaselt saab arvata oma 

maksustatavast tulust maha kuni 5% kirikule jt mittetulundusühingutele nimeliselt tehtud 

annetustelt.  

 

VÄIKESED INIMESED PAJATAVAD 

 

Toidust ja tervislikest eluviisidest 

Kõige parema meelega söön ma riisipudingit õunakompostiga. 

Porgandit tuleb süüa, siis on nägemine hea. Nii hea, et võib lausa pimedas nööbi maast üles leida. 



Munast areneb see lind, kes selle muna munes.  

Magamise ajal on hea aken lahti hoida, sest hingamine on tervislik. 
 

Vanematest ja vanavanematest 

Emadega ei tohi norida, sest nad on kasulikud.  

Kui meil isa ei oleks, peaksime kõik toiduülejäägid ära viskama. 

Vanaema on nii paks, sest ta on headust täis. 

Vanaemad teevad neid töid, mida emadki, aga nemad on natuke vanemad. 

Mida vanemaks inimene saab, seda kallimaks lähevad ta hambad. 

 

Jeesusest 

Jeesus oli nii ilus, et teda ei tahetud maha matta, vaid naelutati ristile. 

 

Muid tähelepanekuid 

Luisa Lotta on suur raamatusõber. Kord satub ta vaatama täiskasvanute juturaamatut, kus pole 

ühtegi pilti. Tüdruk lappab seda tükk aega ja teatab siis: "Tühi." 

 

Väike Karl küsib emalt: "Miks päike on kollane?" Ema vastab, selle peale: „Et sa näeksid päikest 

taevasina seest. Kui oleks sinine siis sa ju ei näe!" Karl: "Selge, siis oleks ta võinud ju ka valge 

olla." 

 

Suleliste hulka kuuluvad kõik sulgedega elusolendid - kanad, haned, pardid, linnud ja indiaanlased. 

 

Maainimesed naeravad väga palju, sest nad saavad nii palju värsket õhku. Ma ei usu, et nende 

lapsed peavad lasteaias käima, sest neil on kodus õues nii palju värsket õhku. Pealegi nad söövad 

lilli, sest see on kasulik. Maainimesed paistavad täitsa harilikud, eriti tagantpoolt. Aga kui on udu, 

siis neid ei ole näha. 

 

Ma pean pidevalt oma tuba koristama. hoolimata sellest, et ma lapsena sündisin ja mitte orjana. 

 

Allikad: Internet, www.netiemme.ee 

Pere ja Kodu raamat "Meie lapse naljad" 

 

OKTOOBRI JUHTSALM JA PALVE 

 

Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, 

kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad! (Matteuse 7:11) 

 

Igal päeval pean meeles Su annete küllust, oo Jumal, 

oled neid mulle jaganud õrnalt ja heldelt, 

iga päevaga kasvagu minus arm Sinu vastu. 

 

Kõik, mis olen saanud, on tulnud Sinult, 

kõik, millele loodan, võib tulla vaid Sinu armust, 

kõik, mida naudin, tuleb Su rikkuse küllast, 

kõik, mida palun, tuleb Su käsul ja tahtel. 

SÜNNIPÄEVAD OKTOOBRIS 



3. oktoober Laine Rand 

 Ingrid Arro 

4. oktoober Liis Särel 

5. oktoober Agu Saukas 

 Harriet Lämmergas 

6. oktoober Eneken Berglund 

 Eliisabet Luure 

7. oktoober Helju Elmik 

 Terje Lõhmus 

9. oktoober Ain Soome 

10. oktoober Aino Sadam 

 Linda Tomingas 

 Ivi Kauppinen 

 Karin Teder 

 Kädi Jõgi 

11. oktoober Lehti Padu 

 Mark Pavlovski 

13. oktoober Henry Madi 

14. oktoober Sirje Viiret 65 

 Olev Soodla 

 Marko Olenko 

 Kairi Jets 

16. oktoober Ingrid Laasi 

17. oktoober Leida-Lisette Viinapuu 

 Endel Jets 

 Mariliis Remmel 

 Saara Mikli 

19. oktoober Inna Kaareste 70 

 Lauri Reppo 

20. oktoober Hugo Oliver Kruusel 5 

22. oktoober Kirke Kalamats 

23. oktoober Õie Treve 

 Malle Allmere 

 Tiina Brock 40 

24. oktoober Alfred Kivimurd 

 Viljar Sepp 

 Gregor Särel 

 Greete Viita 

25. oktoober Tõnis Padu 

 Merilin Maar 25 

26. oktoober Oliivia Baikova 5 

27. oktoober Vladislav Ednasevski 

 Eva Luure 

28. oktoober Siiri Mikk 

29. oktoober Lia Salumäe 

 Rainer Brock 

30. oktoober Hugo Vihmann 

31. oktoober Ethel Reesar 

 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 

 



EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

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

Telefon 473 7166, 473 7167, 528 0635.  

E-post: haapsalu@eelk.ee 

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.  

Registrikood  80210533 

 

TOIMETUS 

Tiit Salumäe  E-post: tsalumae@yahoo.com 4737 166, 4737 167, 4737 017, 5280 635.   

Kristel Engman E-post: kengman@hotmail.com; 5289 527.  

Lydia Kalda E-post: haapsalu@eelk.ee; lydia.kalda@hotmail.com; 53477633. 

Lehte Ilves E-post: lehte@le.ee 

Ingrid Laasi E-post: ingridlaasi@hot.ee 

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

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

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

 

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

soovitakse. Seinaleht trükitud kujul asub Haapsalu toomkirikus peaukse kõrval, koguduse 

kantseleis ja Jaanimajas. E-postiga saadame lehe neile, kelle aadress on meil teada. Ootame 

teie kõigi abi, et Johannese Sõnumid jõuaksid võimalikult paljudele huvilistele e-posti kaudu. 

Selleks palume anda teada e-posti aadress koguduse kantseleisse. 

 

mailto:lydia.kalda@hotmail.com

