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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

OKTOOBER 2020 
 

Ärgem unustagem olla tänulikud! 

 

Oleme jõudnud kalendriaasta viimasesse veerandisse. Juba üle poole aasta on maailm vaevlemas 

kurja haiguse käes, mis on olnud meile siin, armsas Haapsalus, nagu mingi kuri kummitus. Kardetud, 

kuid enamasti tegutsemas meist kaugemal. Pärast kevadist ehmatust toibusid inimesed suve hakul 

päris kiiresti ning asusid nautima suve ning viljelema siseturismi, mille armastatud sihtkohtade hulka 

kuulus ka Haapsalu. Koroonakummitus oli justkui pildilt kadunud. Kuni nostalgiapäevadeni. Kümme 

päeva pärast ühte selle hooaja rahvarohkemat üritust Haapsalus põrutas meid uudis, et kolm Vanakino 

nostalgiapeo külastajat olid andnud positiivse koroonaproovi. On lisandunud veel mõni nakatunu, 

kuid tundub, et hullem stsenaarium jäi siiski olemata.  

Püüame ikka olla ettevaatlikud ja käituda vastutustundlikult. Väga tahaks loota, et ka teine laine 

läheb meist mööda ning saame edasi käia koolis ja tööl, trennis ja huviringides.  

Meil on mitu põhjust olla tänulik taevasele Isale. Ta on meid siiani hoidnud võõra haiguse eest. 4. 

oktoobril aga kutsuvad Tiit ja Lia Salumäe kõiki tänujumalateenistusele, et mõelda tagasi Haapsalus 

veedetud 45 aastale ning tänada Jumalat hoidmise ja saatmise eest.  

Lugedes käesolevast kuukirjast õpetaja Tiit Salumäe ordinatsiooni jumalateenistusel peetud jutlust 

võime ka täna olla tänulikud rahu eest. 45 aastat tagasi ütles värskelt ordineeritu: „Jumal on kinkinud 

30 aastat rahupõlve suuremale osale maailmast. See aasta on suur tänu ja kiituse aasta. On rõõm ja au 

astuda sellel aastal – Issanda aastal 1975 – tema püha riigi teenistusse.“ Oleme tänulikud ka töö eest, 

mida me igaüks vastavalt oma oskustele teha saame.  

Last but not least – 11. oktoobril tähistame lõikustänupüha, selleks et tänada Taevaisa kogu loodu ja 

igapäevase toidu eest. Praegusel külluseajal on oluline meenutada, kui raske tööga leib meie 

esivanemate toidulauale ja linane riie selga jõudis. Lembitu Twerdjanski vahendab sellest Johannese 

Sõnumitele sügavamuljelisi mälestusi. 

Tervis, rahu, töö, loodu, igapäevane leib... Tänuks leiab veel rohkesti muid põhjuseid. Ärgem 

unustagem olla tänulikud! 

 

Maria Strauss 
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA OKTOOBRIS. 
 

N, 1. oktoober kl 19 - Muusikapäeva kontsert - Haapsalu Kammerkoor, Oru Kooli koor, 

mudilaskoor Canzone, dirigendid Ulrika Grauberg, Eneken Viitmaa. Vaba sissepääs (Toomkirik). 

R, 2. oktoober kl 9 hommikupalvus. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik).  

Kl 18 segakoori proov. (Jaanisaal). 

P, 4. oktoober kl 11 - 18. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Teema: 

Kristlase vabadus. Piiskop Tiit Salumäe preestriordinatsiooni ja organist Lia Salumäe 45. töö 

aastapäev Haapsalus. Teenivad Teenivad: peapiiskop Urmas Viilma; peapiiskop emer. Andres Põder; 

piiskop Tiit Salumäe; praost ass. Katrin-Helena Melder; õp. emer. Villu Jürjo; õpetaja Kristel 

Engman; õpetaja Kristo Hüdsi; abipraost Mihkel Kukk; õpetaja Leevi Reinaru; õpetaja Ants 

Leedjärv; õpetaja Arho Tuhkru; õpetaja Peeter Krall; õpetaja Kari Tynkkynen, Kalle Jätsa ja Teno 

Ilves. Organistid Lia Salumäe ja Tuuliki, laulab toomkoor. Koorijuht Sirje Kaasik. Jumalateenistusele 

järgnev ajalookonverents Kirik ja Jumala armastuse tunnistajad. (Toomkirik). 

T, 6. oktoober kl 18.45 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 9. oktoober kl 9 hommikupalvus. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik).  

Kl 13.30 – Teetund. Hooaja avamine. Sünnipäevalaste õnnitlemine (Jaanisaal). Kl 18.00 segakoori 

proov. (Jaanisaal). 

P, 11. oktoober kl 11 - Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga. Lastekirik. Teema: 

Igapäevane leib. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Kalle Jätsa. Organist Lia Salumäe, laulab 

koguduse segakoor (Toomkirik).  

T, 13. oktoober kl 18.45 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 16. oktoober kl 9 hommikupalvus. Teenib õpetaja Kristo Hüdsi (Jaani kirik).  

Kl 18 segakoori proov. (Jaanisaal). Kl 18 noorteõhtu. 

L, 17. oktoober kl 10 – 14 koguduse kantselei hoovis (vihma korral siseruumides) väravamüük. 

Pakume kasutatud mööblit, nõusid, majapidamis- ja sisustustarbeid, raamatuid, riideid, jalanõusid.  

P, 18. oktoober kl 11 - 20. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga.  Teema: Usk 

ja uskmatus. Teenivad õpetaja Kristo Hüdsi ja Teno Ilves. Organist Lia Salumäe  (Toomkirik).  

T, 20. oktoober kl 18.45 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 23. oktoober kl 9 hommikupalvus. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik).  

P, 25. oktoober kl 11 - 21. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. 

Misjonipüha. Lastekirik. Teema: Jeesuse saadikud. Teenivad kaplan Tuuli Raamat ja Kalle Jätsa.  

(Toomkirik). 

T, 27. oktoober kl 18.45 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 30. oktoober kl 9 hommikupalvus. Teenib õpetaja Kristo Hüdsi (Jaani kirik).  

Kl 18 segakoori proov. (Jaanisaal). 
 

HAAPSALU KOGUDUSE KAHEKSA ABILIST JA 

TOETAJAT PÄLVISID EELK  AUTASU. 
 

Aukirja saavad. 

Teno Ilves on Haapsalu koguduse kaastööline 1990. aastate keskpaigast, nii on Teoloogia akadeemia 

praktikandina alanud kaastöö kestnud juba veerand sajandit. Õpetaja abilisena teenib Teno Ilves 

jumalateenistustel kaasa kahel pühapäeval kuus. Ta saab koguduses oma oskusi rakendada ka IT-

valdkonnas, kujundades Johannese Sõnumite paberversiooni, kontserdiplakateid jms. Ta on lõpetanud 

Tartu Teoloogia akadeemia ja Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži IT eriala. Ta on Läänemaa haigla 

IT-juht.  

„Kirikutöö on mulle õpetanud laulmist ja eneseväljendusoskust, olen saanud regulaarselt kirikus käia 

ja kaasa teenida jumalateenistustel,” ütles Teno Ilves.  

Jane Madi on Haapsalu koguduse kirikumees, florist ja kunstnik. Teda kohtab kirikus igal 

pühapäeval, sest tema ehib kiriku lilledega. Lilleseadete tarvis otsib Jane Madi materjali oma aiast, 
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lillepoest ja metsast Suuremate tähtpäevade puhul on see mitme päeva töö, teadis koguduse 

muusikajuht Lia Salumäe. Kalligraafiat valdav Jane Madi on üle 30 aasta kirjutanud leeri- ja 

ristimistunnistusi ning teinud muid kunstnikutöid.  

 „Ilu, puhtus ja kord on kiriku imidži puhul väga tähtis,” tunnustas Jane Madi tööd koguduse juhatuse 

esimees Madis Kütt.  Kirikumehena on Jane Madi kohustus süüdata kirikus küünlad, seada korda 

armulauariistad, pidada kirikus korda. 

„Jane on tähelepanelik ja hooliv, leiab alati aega abistada,” lisas Lia Salumäe. „Ta on öelnud, et 

kirikutöö on kõige armsam, annab hingerahu ja maandab pingeid; saab vaikuses toimetada lillede, 

jumala loominguga.” 

Anton Pärn on SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid juhataja, arheoloog ja muinsuskaitsja. Et 

Haapsalu kogudus ja muuseumide sihtasutus on tihedalt seotud, on koostöö, vastastikune 

lugupidamine ja teineteisega arvestamine erakordselt tähtis. 

„Vaidlusi on olnud, erinevaid mõttekäike on olnud, aga kõik selle nimel, et teha veel paremini,” sõnas 

Anton Pärn. „Heameel on, et erimeelsused ei ole jäänud erimeelsuseks, vaid saanud uuteks 

lahendusteks.” 

Pärn toonitas koostöö tähtsust ja nentis, et laias laastus on see välja tulnud. Kiriku katus on vahetatud. 

Arutatud on toomkiriku remonti, uste-akende ja ristimiskabeli uue katuse küsimusi.  

„Ühiseid eesmärke on meil palju,” möönis Pärn. „Lähiaastail kaks teemat linnuses ongi: müüride 

konserveerimine ja toomkiriku remont, no ja lastepark peab ka nende vahele mahtuma. Toomkirik on 

kindlalt üks peaeesmärk, selle nimel pingutame ühiselt.”  

Pärn ei ole Haapsalu koguduse liige, kuid on Haapsalu koguduses ristitud 1970. aastail, mil õpetaja 

oli Eerik Hiisjärv. Tema vanaema Eliisabet oli aga Haapsalu koguduse aktiivne liige ja 

revisjonikomisjoni esimees.  

„EELK tunnustus on mulle suur au,” sõnas Pärn. 

Arvo Tarmula, kõikjale jõudev, alati abivalmis ja heatahtlik fotograaf, on Haapsalu koguduse 

kauane kaastööline. Kuigi kõigil on taskus pildistavad telefonid, on Arvo Tarmula profipildid 

koguduse kroonika jäädvustamisel asendamatud. Arvo Tarmulal on ka koguduse teenemärk.   

Karin Teder on teoloog, Haapsalu koguduse kaastööline, täpne ja kohusetundlik endale võetud 

ülesannete täitmisel; tagasihoidlik ja diskreetne. Tema üks kohustusi on iga kuu kokku panna 

Johannese Sõnumite sisu ja jälgida, et kõik lubatu-kavandatu õigeks ajaks laekuks. Tema 

juhendamisel käib koos piibliring „Koguduse kool”, tal tuleb ette valmistada tunni teema, 

kirjakohtade üle peetavad arutelud ja õppurite kodused ülesanded. Karin Tederil on kandev roll ka 

„Piibel köögis” teoloogilise osa sisustamisel. Vajadusel peab ta veel leeritundi ja jagab vaimulikku 

sõnumit eakate teetunnis. 

Kogudusetöö on näidanud, et teooria,  mida olen õppinud, praktikas toimib, sõnas Karin Teder.  

„Kogudusse jäävad püsima need, keda õnnestub koguduse tegevusse kaasa haarata. „Koguduse kool” 

selleks oligi mõeldud, et anda võimalus rohkem õppida.”  
 

Tänukirja saavad 

Erki Holmberg on Haapsalu koguduse liige ja kaastööline, Vabariigi Presidendi kantselei 

siseosakonna juhataja. Seda tööd on ta teinud taasiseseisvunud Eesti kõigi presidentide ajal ehk üle 

20 aasta. Üks osa Erki Holmbergi tööst on riigipea siseriikliku suhtluse korraldamine ja tema visiitide 

ettevalmistamine.   

Piiskop Tiit Salumäe tõstis esile Erki Holmbergi tegevust kiriku autasude komisjonis. Ta pole 

keelanud oma teadmisi, nõu ja abi mitmesuguste tähtpäevade jt kirikule oluliste sündmuste 

tähistamise korraldamisel. 

Heino Kahem on elektrikust kirikumees, alati rahulik, heatahtlik ja naeratav; tekitab kirikulises 

tunde, et oled kirikusse oodatud. 

Kui Jane Madi kanda on jumalateenistused, siis Heino Kahemil on kirikumehe kohustused  

kontsertide ajal, neid on aga 40-50 aastas. „Kontsertide puhul on vaja palju kirikulisele nähtamatut 

kohalolekut,” selgitas Madis Kütt. „Valgustus, helitehnika jms nõuab operatiivset tegutsemist. Oleme 

Heinole tänulikud tema vabatahtliku töö eest.”  
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Velda Veia on SA EELK Haapsalu perekeskuse juhataja. Jaanuaris 2018 avatud perekeskus pakub 

pere- ja kasvatusnõustamist, hingehoidu ja koolitusi. Kavas on luua leinagrupp. Perekeskus on 

ühenduslüli kiriku ja ühiskonna vahel ning teeb koostööd ka Haapsalu linnavalitsusega.  

Aselinnapea Kaja Rootare ütles, et Velda Veia - rahulik, meeldiv ja toetav naine - väärib kõiki 

autasusid. Haapsalu perekeskuse peale võib loota, sest neil on tugev kontseptsioon ja usaldusväärsed 

töötajad. 

Rootare sõnul ei ole sotsiaaltöö ainult rahavaesusega tegelemine. „On ajavaesus, enegilisuse vaesus, 

kättevõtmise puudus jpm. Lein võib olla seotud ka abielulahutuse, tüli või sõbra kaotusega. 

„Perekeskus on koht, kuhu meie inimestel on mure korral pöörduda,” sõnas Rootare.  

Kui tavaliselt antakse autasud pidulikult üle tänujumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus, 

siis  tänavu, koroona-aastal tunnustatakse teenekaid kiriku töötegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke 

abilisi nende kodukohale asuvates kirikutes. Haapsalu toomkirikus on tänujumalateenistus 

lõikustänupühal, 11. oktoobril. 
 

Lehte Ilves 

 

KOGUDUSE JUHATUSE KOOSOLEKUST SEPTEMBRIS. 
 

Pühapäeval 6. septembril kell 17 sai koguduse juhatus kokku. Piiskop Tiit Salumäe pidas alguspalve  

ning seejärel vaadati üle eelmise koosoleku protokoll ning vaadati tagasi laiemalt sellele aastale.  

Esimene päevakorra teema puudutas taotlusi, lepingud ja otsuseid. Koopa talu on pikemat aega olnud 

müügis ja nüüd on ostja. Müügileping on sõlmimisel. Juhatus otsustas esitada taotluse 

Muinsuskaitseametile Jaani kiriku torni renoveerimiseks.  

Koguduse majanduslik olukord on hea. Suvel oli Haapsalus turiste palju ja see on oma mõju 

avaldanud lisaks kiriku külastamistele ka koguduse annetustele. Vaatamata eriolukorrale kevadel on 

koguduseliikmed omalt poolt kogudust stabiilselt toetanud ning selle eest suur tänu kõigile headele 

abilistele ja annetajatele.  

Informatsiooni ja kohapeal algatatud asjade teema osas olid arutluse all järgmised teemad:  

Piiskop Tiit Salumäe ülevaade Balti piiskoppide kogu tööst. Piiskopid lubasid Haapsalusse tagasi 

tulla. Avaldada tänu Haapsalu linnale ja Piiskopilinnuse muuseumile abi ja toetuse eest. 

Pidulik leeriaastapäev neile, kel möödub 25 ja 30 aastat leeriõnnistamisest toimub 6. detsembril.  

Koguduse nõukogu koosolek toimub 1.11.2010. 

Piiskop Tiit Salumäe preestriordinatsiooni 45. aasapäeva ja organist Lia Salumäe 45. 

teenimisaastapäeva tänujumalateenistus toimub 4.10.2020. 

Missio 2021 toimub Lääne praostkonnas 16. – 22. augustil 2021. Peaüritused Haapsalus toimuvas 19-

22. augustil 32021.  

Juhatuse koosolek lõppes palvega. Peale koosolekut külastas juhatus Koopa talu ning toimus selle 

paiga väljapühitsemine. Järgmine juhatuse koosolek toimub laupäeval 18. oktoobril kell 17. 
 

Kristo Hüdsi 

 

SÜGISENE LEERIKURSUS. 
 

Hea teeline, 27. septembril alustasime koguduse leerikursusega. Hea meel on selle üle, et oleme 

saanud kursust alustada tublide noorte inimestega. Leerikursuse jooksul saame kokku seitsmel korral 

ja sel sügisel toimuvad kokkusaamised nii interneti teel kui ka Jaani majas. Leerikursuse ajal tutvume 

Piibliga, kiriku õpetuslike alustega, liturgiaga, kirikuaasta ringiga, kiriku talitustega, kristliku 

kultuurilooga, ristiusuga maailmas ja Eestis ning koguduse igapäevase eluga. Leerikursuse juurde 

kuulub lisaks vähemalt kolmel jumalateenistusel osalemine. Leeripüha toimub 6. detsembril kell 11 

toomkirikus. Leeripühale on oodatud ka konfirmeeritavate pered, sõbrad ja lähedased.  

Tunnid toimuvad: 

 5. oktoobril kell 18 – 19.30 (Skype) 

 18. oktoobril kell 9 – 10.30 (Jaani maja) 
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 19. oktoobril kell 18 – 19.30 (Skype) 

 26. oktoobril kell 18 – 19.30 (Skype) 

 2. novembril kell 18 – 19.30 (Skype) 

 15. novembril kell 9 – 10.30 (Jaani maja) 

Kui sa ei ole leerikursusel käinud, siis on sul veel hea võimalus liituda ja saada osa toredast ning 

huvitavast kursusest.  

Kirjuta või helista mulle: kristo.hüdsi@eelk.ee, haapsalu@eelk.ee, tel: 56952758 

Kohtumiseni leerikoolis! 
 

Kristo Hüdsi 
 

PÄRT, KREEK JA TULVE TOOMKIRIKUS. 

 

 
 

Tänavused Pärdi päevad tõid ilusa elamuse ka Haapsallu. 03.09.2020 esines Haapsalu Toomkirikus 

ansambel Vox Clamantis Jaan-Eik Tulve juhatusel. Esitati ülalnimetatud autorite loomingut. Publik 

võis nautida võrratut vokaalmeisterlikkust ja süveneda tekstide sõnumi sügavusse. Oli ju enamus 

esitatust loodud evangeeliumi ja psalmide tekstidele. Helena Tulve oli lisaks kasutanud ka Pärsia 

poeedi ja müstiku Jalaladdin Rumi luulet. Huvitav oli mõelda, kuidas muusika loob sillad erinevate 

aegade vahel. Kuuluvad ju need kolm autoritki väga erinevatesse generatsioonidesse. Ometi on neid 

kõnetanud ja kõnetavad samad igavikulised teemad. Võime olla tänulikud, et meil on võimalik nende 

loomingust osa saada. 
 

Tiia Laar 

 

LOODUS ON JUMALA KINGITUS INIMKONNALE. 
 

Praegu räägitakse palju jätkusuutlikust looduskasutusest, kestlikust loodusvarade tarbimisest, 

igapäevase toidu kokkuhoiust. See näitab seda, et oleme kaugenenud nendest põhimõtetest, mis meie 

esiisadel veel kolm-neli inimpõlve tagasi olid eluviisiks.  

Oleme harjunud toiduküllusega. Kokkuhoidlik tarbimine pole enamikule meie rahvast enam 

igapäevase ellujäämise küsimus. Raadio- ja telesaadetes on uute maitsete otsimine ja toidunautimine 

seatud esikohale. Mitte alati pole see nii olnud. Igapäevane leib on suurema osa meie ajaloo kestel 

tulnud lauale raske tööga ja kokkuhoidliku suhtumisega Looja poolt meile mõistlikuks kasutamiseks 

antud loodusvaradesse. Põhilisteks elatusallikateks olid koduloomad ja viljakasvatus talupõldudel.  
 

mailto:kristo.hüdsi@eelk.ee
mailto:haapsalu@eelk.ee
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Seda, kui palju vaeva nõudis loomadele talvesööda varumine, laseme rääkida oma mälestustes 

sadakond aastat tagasi sündinud ja  elanud inimestel:  
  

Kodulähedane heinamaa algas kohe sepikoja tagant. Meil ei riisutud metsaheinamaad kunagi, sest 

peale heinategu karjatati samas loomi hilissügiseni välja,  puju lehed tambiti puruks või sõid lambad 

need ära. Mõnikord viidi lehmad maikuus rohelist otsima. Lambaid ei tohtinud kevadel sinna lasta, 

need kiskusid rohutuustid juurtega välja ja purustasid kamara oma teravate sõrgadega. 

Metsaheinamaa niitmise algus oli meil alati pärast seitsmevennapäeva – 10. juulit. Esimesel päeval 

niideti maha paari vakamaa jagu – ei teadnud ju kunagi, millised heinailmad tulevad. Metsaheina 

kuivatamine oli aeganõudev töö. Paar päeva seda kehutati rehadega, siis riisuti varjulisematest 

kohtadest kokku ja viidi rehasületäitega valgematesse, avaramatesse kohtadesse, kus puude varju 

vähem. Hangu metsaheinamaal ei kasutatud, ka mitte saadude tegemisel ja küüni panekul, hang oli 

ainult põlluheina tõstmiseks. Lagendikel heina kehutati veel ja rulliti rehadega ikka ja jälle alumist 

poolt üle 3-4 päeva, vahel rohkemgi. Enne nädalast heina kuivatamist ja rullimist ei pandudki heina 

kokku. Vihmahoog loo vahele oli vajalik, muidu tulid lammastele ussid. Varem kui 

seitsmevennapäeval aga ei tohtinudki  metsaheinamaale niitma minna: leheline, s.t. lambahein pidi 

varase niitmisega ära kaduma. Niimoodi kulus metsaheinamaa niitmiseks ja heina kuivatamiseks igal 

aastal oma kolm-neli nädalat.  

(Ilse Tarangu (1908-2008) ja Linda Kirsi (1912-1988) meenutustest.) 

 

Vähestest esivanematelt päritud traditsioonidest on praegugi rohkem levinud metsasaaduste 

korjamine. Väga laialdane oli mahla kasutamine: värskelt, kaljana, taarina, siirupina, isegi õllena. 

Kase- ja vahtramahla kõrval lasti ka pihlakamahla. 

Kullamaa koguduse pastori kirjas konsistooriumile 17. saj keskel kurdetakse, et inimesed käivad 

vähe kirikus. Eriti hull on olukord pähklite, humalate ja marjade valmimise ajal, mil inimesed 

lähevad kaugetesse metsadesse ega tule sealt enne ära, kui viimane pähkel korjatud. 

Veel 20. sajandi algul peeti paljudes peredes kinni keelust, et metsaheinamaadelt erilise vajaduseta 

viljapuid raiuda ei tohi. Oli säilinud mälestus näljaaegadest, kus metsaviljad aitasid leiba pikendada. 

Viljapuudeks loeti peale õuna- ja pirnipuude ka pihlakat, kibuvitsu, lodjapuud, kadakat, kukerpuud, 

toomingat. 

Kohanimedesse on loodusviljelus jätnud siiski küllalt vähe jälgi. Vaid püsivates või väga 

pikaajalistes korjekohtades võime leida nimesid Marjasoo, Marimetsa, Joovika, Mustassaare, 

Mahlamäe, Maasikmäe, Pähkküla, Nuustaku (sks Nuβtag –  pähklipäev), Linnumetsa, Porsiku 

(korjati porssa õlle sisse). Ilmselt oma laialdase ja hajutatud leviku tõttu ei ole üks meie  suuremaid 

korjamisobjekte – seened – pea üldse “oma kohanimesid” pälvinud. 
 

Üks ürgsemaid tegevusi toidu hankimisel on olnud metsamesindus.  

Koriluse ajajärgul otsiti puuõõnsustes pesitsevaid mesilasi ja rüüstati pesa. Hiljem hakati vanades 

puudes olevaid õõnsusi laiendama nn tarutuuraga. Õõnestatud puud varustati peremärgiga ja koos 

sissetulnud sülemiga muutusid nad eraomandiks, olenemata sellest, kellele mets kuulus. Sellist puud 

kutsuti mesipuuks, ja mesipuudega metsa mesilaste karjamaaks. 13.-16. sajandi rendilepingutes on 

tihti viiteid mesipuudele, sest nende eest maksti maaomanikule renti. Ühel Alutaguse talupojal olevat 

16. sajandil olnud 1600 mesipuud, ka Kuramaal oli inimestel kuni 1000 mesipuud. Vastseliina ja 

Pihkva vahel olnud talupoegadel sadu mesipuid, mille eest nad maksid Pihkva vürstile andamit. 

Õõnsus raiuti mesipuusse 3-4 m kõrgusele, tüvesse taoti naelu, et takistada karudel üles ronimist. 

Lõuna-Eestis kasutati karude vastu talba, puupakku köie otsas, mis sätiti mesipuu suuava kohale. 

Mida kõvemini karu seda eemale lükkas, seda kõvema obaduse ta pakuga sai. Võõraste mesipuude 

rüüstajaid karistati isegi surmanuhtlusega. Mesipuude majandamine hakkas hääbuma 16. sajandil 

pidevate sõdade ja rüüstamiste tõttu. Siiski ei kadunud metsamesindus täielikult. Nii oli 19. saj. 

Veriora vallas kaheksal peremehel suurem kogus mesipuid,  “teistel neid väega veidi ja ei massa 

nimetamist,” nagu tollases kõnepruugis valla põllumajanduse loendusandmetes kirjas. 
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Meie tuntuim mesinduse uurija F. Linnus on 1930tel aastatel leidnud tarupedajaid (mesipuid) Rõuge, 

Karula, Vana-Antsla kandis ja veel mõnes kohas Võru- ja Setumaal. Uuemad neist olid õõnestatud 

1918. aastal.  
 

Puidusaaduste kasutamine oli laialdane, piirdume ainult mõne perekesksema tegevusega.  
Kõik tarbeesemed olid ju tehtud puidust, sööginõudest ja mööblist alates tööriistade ja vankrite-

regedeni. 

Põhiline küttematerjal oli aga hagu. Tihti läks sobivate haotegemisekohtade otsimine nii kaugele 

rappa, et haokoormad sai hobustega välja vedada alles esimeste külmade ja reeteega. Marjade 

korjamise ajal aga tuli mõisast lunastada luba korjamiseks. Juhan käis siis ühe naise juurest teise 

juurde küsimusega: “A kas sool (sul) ikke sekku (tsekki) ka on?”   
 

Kasutati ära nii oksad, juured kui ka koor, rääkimata peenmetsast. 

Suured kogused peenmetsa – latte, kaikapuid ja hagusid, viimaseid peamiselt kadakate ja jämedate 

kuuseokste näol, kulus talus roigas- ja hirssaedade tegemiseks. Parim roigasaed saadi kuuselattidest, 

mis olid kokkuhoiu tarvis pikuti pooleks  aetud.  

Praegusel ajal veidi ootamatu metsa kõrvalkasutuse viis on minevikus olnud pajukoore varumine 

viiskudeks. Igal mehel ei olnud pastelde tegemiseks nahka, kehvikutel olid pastlad ainult kirikus 

käimiseks. Kuna pärnasid, mille niinest sai häid viiske, jäi üha vähemaks, lepiti pajukoorega. 

Pajukoorest viiske kulus aga raskemal tööl ja kivisel maal 2–3 paari päevas. Nii olevatki teeservad ja 

põlluääred katkisi, äravisatud viiske täis olnud. Karjalapse töö olevat olnud punuda paar või kaks 

viiske päevas.  

Üks mahukamaid, kuid ka tähtsamaid töid oli linakasvatus 

Tuletame meelde seda nüüd meie põllumajandusest peaaegu kadunud tegevusala 1893. aastal Tartus 

trükitud Põllumehe käsiraamatu õpetuste järgi:   

Külviaega sättides on väga hää, kui ära oodatakse kuni toomingas õied lahti lööb. Kui põld lahja on, 

siis anna toiduseks kondijahu. Liivi- ja Kuramaa seemnest kasvab lina üle harjunud nähtavuse 

pikaks, aga Ameerikamaa seemnega on paljud petetud saanud. 

Lina on küps, kui lehed poolest varrest maha langevad. Mehe söömavahe töö on 800 peotäit lina 

seemnest ilusti puhtaks harida. Siis  pannakse lina likku, oksad peale ja kivid kõige peale. Viiendal, 

hilisemalt kuuendal päeval on linaluu kiu küljest lahti ja lina tuleb kiirelt välja võtta. Hea on 

kuivama ja pleekima panna kõrrepõllu peale, kas pikali või püsti. Siis sünnib linade kolkimine 

ropsipinkides. See on tarvilik linakiudude pundist varrejäägiste eemaldamiseks.  

Ilse Tarangu mälestustest: Virgal naisperel pidid linased kangad paastumaarjapäevaks valmis olema, 

sest siis tuli need päikeselistel päevadel laotada lumehangedele pleekima. Kevadpäikese käes 

muutusid hallid linased kangad paari nädala jooksul helevalgeteks. See oli naiste talviste tööde lõpp 

ja siis võisid naised kõrtsi minna maarjapuna maitsma. Eelmise, 20. sajandi algul naiste 

kõrtsiskäimise kommet küll enam polnud, kuid peremees pidi pudeli või kaks peent punaviina siiski 

naistele välja tegema. Ega siis ta isegi ilma jäänud! Halvasti vaadati pere peale, kus 

kangakudumisega õigeks ajaks valmis ei saadud ja linad jäid pleegitamata.  

See oli vaid väike valik kodustest töödest ja oskustest, millega iga talupere veel 150 aastat ja vähemgi 

tagasi oma pere jõuga pidi hakkama saama. 

Üks mälestuskild ajast umbes sada aastat tagasi minu emalt:  

Olin siis 4-5-aastane, kui hakkasin mäletama neid töid ja toimetamisi lossiaias, mida mu isa 

korraldas  (jutt on Koluvere lossi aiast, kus ta isa pidas aednikuametit). Suve läbi ja eriti sügisel oli 

aeda vaja palju abitööjõudu. Peenarde rohimisele ja kastmisele, marjade ja õunte korjamisele ning 

pakkimisele, igasugusteks muudeks korrastustöödeks nagu niitmisele, pargi- ja aiateede pühkimisele. 

Suure osa nendest töödest tegid ära ümberkaudu metsaäärsetes popsisaunades elavad üksikud vanad 

naised. Nende mehed olid enamasti surnud, lapsed mööda ilma laiali ning lossiaiast saadavad 

kopikad enamasti ainus raha, millega tuli ka talv üle elada. Paljud neist olid poolpimedad, 

silmahaigusi oli sel ajal maal palju. Käisid küürus ja tihti kepi najal. Lõikustänupüha paiku küpsetas 
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mu ema, lossiaedniku naine, paar ahjutäit uudseviljast jahvatatud saia. Ütles mulle: “Nüüd läheme 

tänu tegema!” Võttis alati ka minu kaasa ja käisime läbi siis kõigi nende vanade lesknaiste hütid, 

igaühele viis ta pool pätsi värsket kollast saia. See võis mõnele olla ainus kord aastas, kui ta saia 

süüa sai. 

 Meenutagem siis igal  hommikul ja õhtul, mitte ainult Lõikustänupühal, Jeesuse õpetatud “Meie Isa” 

palvet öeldes ka Martin Lutheri selgitusi. “...Anna meile meie igapäevane leib...” ei tähenda mitte 

üksnes leiba, vaid kõike loodut, mille Jumal on meile andnud viisipäraseks, inimväärseks eluks! 

 

Lembitu Twerdjanski 

MEIE ISA PALVE VIII. 
 

Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! 

Issanda õpetatud palves on see ainus palve, millele on seatud tingimus. See on Jeesuse jaoks niivõrd 

oluline tingimus, et vahetult pärast Meie Isa palvet kordab Ta veelkord (Mt 6:14-15): „Sest kui te 

annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks, kui te aga ei 

anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.“ Jeesus seob andeksandmise 

nõude koguni meie palvete kuulda võtmisega (Mk 11:24-25): „Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida 

te iganes palves endale palute – uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile! Ja kui te olete 

palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile 

andeks teie eksimused.“ 

Kui me ei anna andeks oma võlglastele – mis siis saab? Siis ei anta ka meile meie patte andeks. Siis 

ei kuule Jumal meie palveid. Siis ei olegi meil mitte mingit osadust Jumalaga. Oleme Jumalale 

võõrad nagu uskmatud.  

Mitmelgi siiral jumalalapsel võib nüüd tekkida ahastus: ma ju tahan andeks anda, aga lihtsalt ei 

suuda. Olen Jumalalt abi palunud, aga ikka ei suuda. Kas Jumal jätab mu nüüd maha? 

Kogenud hingehoidjad teavad, et andestamist mõistetakse sageli valesti. Inimene arvab, et on juba 

andestanud, kuid siis kerkib temas taas üles viha, solvumine, tekivad isegi kättemaksumõtted, 

küsimus „kus on õiglus?“. Ta tunneb, et nii ei peaks olema ja teeb järelduse, et ta ei suudagi 

andestada. Tegelikult on andestamine otsus. Me tahame andestada ja otsustame andestada. Pärast 

selle otsuse tegemist võib veel pikka aega üles kerkida negatiivseid tundeid ja mõtteid – see on täiesti 

loomulik, sest hingehaavad pole veel paranenud. Sel juhul tuleb lihtsalt jääda oma otsusele kindlaks, 

emotsioonidele vaatamata. Kuigi tunded möllavad, on meie kindel otsus andeks anda ja seetõttu 

olemegi andeks andnud. Ja sedamööda, kuidas laseme Jumalal oma hingehaavad ravida, muutuvad 
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ajapikku ka meie tunded ja mõtted. Juba see, et inimene üldse muretseb ja küsib, kas ta ikka tõeliselt 

on andeks andnud, näitab tema tahet andestada. 

Evangeeliumides tegeleb Jeesus andestamise teemaga päris palju. Sageli küsivad noored kristlased, 

miks peaksin andestama inimesele, kes on teinud mulle nii palju haiget, nii palju kahju, kas iga asja 

peabki üldse andestama ja saabki andestada? Tavaliselt viidatakse siis sellele, et Jeesus on meile 

endile andestanud KÕIK patud – kõik kurja ja halva, mis me iganes oma elu jooksul oleme teinud ja 

mida võib-olla veel edaspidi teeme. Kas meie siis ei peaks andestama meile tehtud kurja, mis on ju 

kaunis tühine meie enda patukoorma kõrval? Seda näidet kasutab ka Jeesus ise tähendamissõnas 

südametust sulasest (Mt 18:21-35): isand kustutas oma sulase tohutu suure võla, too sulane aga lasi 

vangi heita oma kaassulase, kes võlgnes talle tühise summa. Selle peale isand vihastas ja andis 

südametu sulase piinajate kätte. 

Ent vahel on inimesed teinud tõeliselt hirmsaid asju oma kaasinimestele. On inimesi, kes võivad 

õigusega öelda: nii palju või niisugust kurja, nagu mulle on tehtud, ei suudaks mina ka kümne eluaja 

jooksul teha. Kas ka nii suurt kurja saab andestada ja peab andestama? 

Jeesuse sõnad kehtivad kõigile, alati ja igavesti, igas situatsioonis. „Sest kui te annate inimestele 

andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks, kui te aga ei anna inimestele 

andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.“ Suuremat kuritegu maailmaajaloos ei ole olnud, 

kui süütu Jumala Poja, suurima Armastaja ristilöömine. „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis 

nad teevad!“ palus Ta ristil rippudes. „Kuid see, kes minule kurja tegi, teadis väga hästi, mis ta teeb!“ 

võidakse öelda. Tegelikult ei või me seda teada, sest me ei saa teada kurjuse põhjust. Kui me tõesti 

Jeesust armastame ja teame, et Ta kannatas ja suri ka selle kuriteo tõttu, mis meile tehti, armastusest 

kurja tegija vastu – siis sellest peaks meile piisama. Jeesus tahab talle andestada. Armastusest Jeesuse 

vastu peaksime ka meie tahtma. 

Andestamise vajadus tekib siis, kui meile on haiget tehtud. Valu põhjustab alati kannatust. 

Kannatusega aitab toime tulla see, kui õnnestub kannatust kuidagi mõtestada, leida selles midagi 

positiivset. Selleks on välja pakutud peamiselt kaks võimalust: kannatus kui õppetund ja kannatus kui 

iseloomu treening. Kuid need mõlemad on peamiselt kannatusega kaasnev „boonus“, need ei anna 

kannatusele mõtet. Kristlase jaoks on kannatusel mõte ainult siis, kui see on kannatamine koos 

Kristusega või kannatamine Kristuse pärast.  

Kannatamist Kristuse pärast mõistetakse tavaliselt üsna kitsalt: see on jumalatu maailma tagakius 

Kristuse kuulutamise või Temasse uskumise pärast. Kuid seda on võimalik mõista ka väga avaralt: 

absoluutselt iga kannatus on kannatamine Kristuse pärast või koos Kristusega, kui selle 

leevendamiseks ei kasutata Jumala poolt keelatud, jumalavastaseid vahendeid. Mis on need keelatud 

vahendid: kättemaks, vihkamine, vaenlase hävitamine, kibestumine, oma viha ja sisepingete 

maandamine kaasinimeste peal, ennastkahjustav käitumine, alkohol, uimastid, ravimite 

kuritarvitamine, liigsöömine, mistahes muu sõltuvuskäitumine – kõik, millega püüame leevendada 

seda valu, mis meile tekitati. Kristus ise pakub meile valu leevendamiseks teisi vahendeid: eelkõige 

andestamine, Temalt endalt lohutuse otsimine, Tema usaldamine, palve, vaenlase armastamine, 

kaaskristlaste tugi ja abi. Raskematel juhtudel nõustajad, hingehoidjad, ravimid, teraapiad – kõik see, 

mille Isa ise on inimkonna käsutusse andnud. Ja kui nendest otsekohe ei peaks abi olema, siis 

kannatatakse lihtsalt ära see valu, kuid ei leevendata seda valel viisil.  

Püha Johannes ütleb (1Jh 5:3): „See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske ja tema 

käsud ei ole rasked.“ Ka kõige kurjemale vaenlasele kogu südamest andestamine on üks raskemaid 

Jumala käskudest. Kui me suudame kõige suuremaski valus, mida põhjustas meile mõne kaasinimese 

kuri tegu, vältida viha, kättemaksu, kibestumist ja andestamatust ning leida kergendust sellest, et 

kannatame koos Kristusega (mitte niipalju meie koos Temaga, kui Tema koos meiega) ja andestame, 

nagu Tema meile on andestanud – siis hakkame juba vähehaaval mõistma, mida tähendab Jumala 

armastamine. 

Ida religioonidest on jõudnud meiegi peaaegu igapäevasesse kõnepruuki mõiste „karma“. Selle all 

mõeldakse universumis kehtivat absoluutse õigluse printsiipi: kes on teinud kurja, peab selle pärast 

kannatama, kes on teinud head, saab tasu. Kurja inimese kohta öeldakse: „Küll tema karma ta 

ükskord kätte saab!“ Karma all mõeldakse sageli ka Jumalat, silmas pidades, et Jumal on õiglane 

Kohtumõistja. Karma ei tunne mingit halastust ega andestust: mida oled teinud, selle tagajärjed pead 
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ise kandma! Kuivõrd erinev karmast on meie Jumal, meie Isa! Iga kuriteo, ka kõige kohutavama, 

võime andeks saada, kui vaid seda kahetseme ja andeksandmist palume. Samas on Jumal ka õiglane: 

Tema Poeg ise kandis karistuse meie eest. Jeesus kannatas, et andestada meile ja et meie saaksime 

andestada neile, kes meile on kurja teinud.  

Suurema armastuseni Jumala vastu polegi vist võimalik selles maailmas jõuda, kui oleme valmis 

rõõmuga kannatama kurja, et saaksime osa Kristuse kannatustest ja seeläbi Tema andeksandvast 

meelest ja armastusest. Püha Franciscus Assisist kirjutab oma kuulsas „Päikeselaulus“: „Kiidetud ole 

Sina, mu Issand, nende kaudu, kes andeks annavad armastusest Sinu vastu ning kannatlikult taluvad 

haigust ja raskusi.“ Üks teine tõlkija on väljendanud selle laulu sama mõtet järgnevalt: „Kõik, kellel 

andeksandev meel, koos toogem Talle tänu veel!“ Andeksandev meel on üks suurimaid tänu põhjusi. 

Ainult andeksandev meel saab tuua Talle tõeliselt siirast tänu.  
 

Karin Teder 
 

ÕPETAJA TIIT SALUMÄE JUTLUS ORDINATSIOONI 

JUMALATEENISTUSEL 5. OKTOOBRIL 1975. 
 

 
 

Mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud, seda me ei 

taha salata nende laste eest; me jutustame tulevasele põlvele Issanda kiituseväärt tegudest, tema 

vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud. Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse 

Seaduse, mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele, et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, 

kes sünnivad, et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele, ja et nad paneksid oma lootuse 

Jumala pealeega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske ega oleks nagu nende 

esivanemad, kangekaelne ja tõrges sugu, sugu, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav 

Jumalale. ( Ps. 78: 3-8) 
 

Salmid laulust, mida kuulsime, pärinevad ajast enne Kristust: tõenäoliselt kolm tuhat aastat või 

rohkem tagasi. Need on kirja pandud inimese poolt, kes on elanud Jumala igaviku tunnetatud ajas. 

Samas ajas, kus meiegi, ja need aastatuhanded, mis meid kronoloogiliselt lahutavad, ei ole siiski 

sisuliseks lahutajaks. Meid ühendab selle laulikuga üks, keda tema tundis ja keda meie tunneme ja 

see üks kaotab ajalise barjääri meie vahelt. Selleks on Jumal, meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse Isa. 

Ajaline vahe kaob, sest me mõtleme ühte moodi ja meie elul on üks siht. 

Auväärne Kristuse Kirik, sa võid teada seda: iga üksik, kes sa kuulud sellesse aegu ja ajastuid, 

rahvaid ja rasse, mehi ja naisi, noori ja vanu ühendavasse Pühasse Ihusse, sa võid teada seda, et meile 

on alus pandud ajastute alguses ja me oleme kantud tõotusest, et ükski võim ei suuda Kirikut kaotada. 

Me kuulume kõige vanemasse maisesse ühendusse, mis Kristuse ohvrisurma ja lepituse järel on 

elanud juba ligi kaks tuhat aastat. Meie käes on igavene, Jumalalt ilmutatud traditsioon. See on nii-
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öelda objektiivne suurus, mis on meie kätte antud tingimusel, et seda väärikalt edasi kannaksime. 

Armas kirikuline, kas sina mõistad, millise vastutuse sa oled endale võtnud või õieti – milline 

vastutus sul on? Sinu vanemad – kellest võib-olla osa on mullas – sinu esivanemad on andnud sulle 

edasi katkematu traditsiooni. Sa oled kindlasti kuulnud, et igal korral, kui peetakse olümpiamänge, 

süüdatakse tuli Olümpose mäel ja viiakse see läbi riikide sellesse paika, kus mängud toimuvad. Kui 

aga tuli teel kustub, siis tuleb minna seda uuesti tooma. Ka meie käes on selline tuli, ka meie peame 

hirmu ja värinaga seda tuld kandma, et see meie käes ei kustuks. Kirik kannab endas Jeesuse vahetut 

pühitsust. Sa võid küsida: mis tagab selle ja kuidas on see võimalik? Algkogudus sai pühitsuse 

Issandalt, kes ütles: Võtke Püha Vaimu. Ja seda pühitsust on käte peale panemise teel edasi antud 

ajast-aega. See traditsioon on mõnelgi korral ähvardanud katkeda, aga Jumala abiga on seda siiski 

edasi kantud ja ta on katkematu joonena meie käes. Ka täna oleme seda jälle näinud, kuidas meie 

kõrgeauline peapiiskop oma meelevalla ja apostliku suktsessiooni on nähtavalt meie ette asetanud, 

kui ta on selle ürgse apostelliku pühitsuse edasi andnud. Kas sa mõistad, millise suure Jumala ime 

tunnistajaks sa oled olnud, millist suurt jumalikku saladust sa oled oma lihalike silmadega näinud? 

Meie ei mõista seda, mida Jumal on teinud, aga me oleme seda Pühast Kirjast lugenud. Issand on 

lubanud meie vanematel meile jutustada Jumala kiiduväärsetest tegudest ja tema imedest. Mis on 

need Jumala kiiduväärsed teod meie jaoks? Armas kogudus, Jumala kiiduväärne tegu on see, et meil 

on armastav Isa taevas ja et me kõik siin oleme tema lapsed, kes tohime üksteist armastada ja 

usaldada. Me ei tarvitse tunda hirmu oma ligimese ees, sest Kristus on surnud kogu maailma pattude 

eest ja kõik loodu lunastanud. Kas sa mõistad, millist armastuse sõnumit sa oled kutsutud edasi 

kandma ja millist selguse sõnumit põlvkonnalt põlvkonnale edasi ulatama? Sa seisad ühe lülina selles 

miljard kolmkümmend kaks miljonit hõlmavas kristlaste peres. Kristlaste ülisuur arv ja osa maailma 

rahvastikuga võrreldes ei tohi aga ära võtta sinu vastutust. Ka see, kui sina enda kõrval ei näe mitte 

tuhandeid, kes on Issanda valitud ja kui sa teinekord pead üksinda seisma keset pimedust, ei tohi sind 

täita hirmuga. Kui sa mõtled vahipostile piiril, siis ka seal ei näe üks vahisõdur teist, aga ta teab, et 

teine seisab oma kohal, ja ta on julge. Nii ka sina, kes sa vahel arvad, et vähe on jäänud neid, kes 

seisavad müüril, jäta muretsemine Jumala hooleks; sinu ülesandeks on kaitsta oma lõiku. Ja sinu 

ülesandeks on anda edasi püha kuulutust armastusest. Jumal on meie kätte andnud ülesande 

peegeldada tema armastust, et seda tunneks tulevane põlv, lapsed, kes sünnivad, et nemadki tõuseksid 

seda jutustama oma lastele. Vaata, millise ülesande on Issand meile andnud. Aga kui levinud on 

arusaam, et laps ei mõista, mida tehakse kirikus ja teda ei saa kaasa võtta jumalateenistusele; et laps 

ei mõista sõnumit Jeesusest. Armas kogudus! Laps mõistab seda paremini, kui sina seda tihti mõistad. 

Jumala sõna ei luba sul alahinnata lapsi. Kas sa oled ka kuulanud, millise tõotuse sa oled last ristides 

andnud – sa oled tõotanud teda kristlikult kasvatada. Meie riigi põhiseadus ja ÜRO inimõiguste 

deklaratsioon annavad selleks täieliku õiguse. Milliseid vabandusi on sul tuua Jumala ees, et sa ei ole 

täie häälega ja kõigist soodsatest võimalustest hoolimata seda teinud? Kas ei ole tõesti tihti nõnda, 

nagu lugesime tekstist, et olid esivanemad, kangekaelne ja tõrges sugu, sugu, kelle süda ei olnud 

kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale. Kas ei ole see vahest nõnda ka meie vanematega ja meie 

noorematega. Kui tihti vanemad imestavad, miks tema laps ei tule leeri, kui nad ometi ise ei ole 

varem edasi andnud sõna Jeesusest. Tänane sõna annab meile ülesande juba lastele, kes sünnivad, see 

tähendab imikutele, anda edasi sõna armastusest. 

Armas ordinatsioonipäeva kogudus! Täna on suur rõõmupäev. Jumal on tõeks teinud oma sõna meie 

silmade ees. Ta on ilmutanud jällegi, nii nagu tuhandeid kordi varem ja nii nagu võib-olla tuhandeid 

kordi hiljem, et sõnum saab edasi antud. Käesolev aasta on eriline aasta. Varsti astub Keenias 

Nairobis kokku Kirikute Maailmaliidu täiskogu viies üldkoosolek, millest ka meie kirik, kui Jumal 

lubab, saab osa võtma. Selle koosoleku teemaks on: Jeesus Kristus vabastab ja ühendab. Suurem osa 

kristlasi on selle aasta nimetanud pühaks aastaks ja pöörduvad Rooma apostlite pühadele haudadele, 

et ülistada sellega Jumalat. Käesoleval aastal tohime tõsta käed tänus taeva poole, et Jumal on 

kinkinud 30 aastat rahupõlve suuremale osale maailmast. See aasta on suur tänu ja kiituse aasta. On 

rõõm ja au astuda sellel aastal – Issanda aastal 1975 – tema püha riigi teenistusse. See on suur 

vastutus, aga sellel lasub ka suur Jumala tõotus. Ka meie, Jumala riigi töötegijad, seisame nagu 

vahimehed üksteisest kaugel. Aga me tohime teada, et teatava maa taga seisab keegi teine, et me 

oleme ümbritsetud kaasvõitlejatest, kellel on ülesanne ja vastutus kanda edasi püha tunnistust Issanda 
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kiidetavatest tegudest. Aga ka sinul, kogudus, on ülesanne seista ustavalt oma töölõigus, oma 

perekonnas, oma töökohas, oma koolis ja oma lasteaias, sest töötegijalt ei nõuta muud kui ustavust. 

Sinult ei nõuta midagi ületamatut, sul tuleb edasi anda see sõna, mille oled oma vanematelt saanud, 

kui nad on sulle Jeesusest tunnistanud, seda edasi anda. Aga kui sinu vanemad ei ole seda edasi 

andnud, siis oled sa täna seda kuulnud ja lähed siit tagasi seda kuulutama. Meie aega nimetatakse 

informatsiooniuputuse ajastuks. See tähendab seda, et me ei oska enam orienteeruda oma teadmistes. 

See ei tulene millestki muust kui üksnes sellest, et meil puudub tõeline informatsioon, sõnum 

Lunastajast, mille kandjaks meid on siia maailma asetatud. 

Aidaku meid Jumal, et ikka ustavamalt võiksime oma kohust ja ülesannet Issanda ja inimeste ees 

täita! 

Aamen+++ 

 

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Ja Mooses kuulas oma äia sõna ning tegi kõik, mis see oli öelnud. (2Ms 18:24) 

Jumal andis Moosese kaudu inimkonnale ühe suurima ilmutuse iseenda kohta ning usaldas 

Moosesele suure missiooni: viia iisraeli rahvas välja Egiptusest Tõotatud Maale. Jumal tõotas, et 

paneb ise oma sõnad Moosesele suhu, nii et rahvas jääb teda uskuma. Jumal tegi Moosese läbi 

tohutult imetegusid, mis tõid egiptlastele palju kannatusi, nii et Egiptuse vaarao lõpuks otse ajas 

iisraellased oma maalt välja. Jälle Moosest ja tema keppi kasutades lõhestas Jumal Punase mere, nii 

et iisraeli rahvas pääses jälitajate käest ning läks kuiva jalaga merest läbi. Kõik korraldused, mida 

teha ja mida tegemata jätta, sai Mooses Jumala enda suust. 

Siis aga, kui rahvahulgad olid juba kõrbes, tekkis vajadus nende omavaheliste tüli- ja 

vaidlusküsimuste asjus kohut mõista. Ja ainus jumalik kohtumõistja oli Mooses, sest temale oli Jumal 

avaldanud oma määrused ja Seaduse. Mooses istus rahvale kohut mõistma ja rahvas seisis ta juures 

varahommikust hilise õhtuni, sest vaidlusasju oli palju. 

Moosesele külla tulnud äi vangutas pead ja soovitas Moosesel otsida ausaid ja tublisid mehi ja panna 

nad rahvaile pealikuiks iga tuhande, saja, viiekümne ja kümne üle. Mooses õpetagu neile Jumala 

Seadust ja pealikud mõistku ise kohut väiksemates ja kergemates küsimustes. Ainult kõige suuremad 

vaidlusküsimused toogu nad Moosese ette. Vastasel korral Mooses lihtsalt nõrkeb ära, sest ta ei suuda 

üksi kogu sellele tohutu suurele rahvahulgale kohut mõista. 

Mida tegi Mooses? Seni oli ta järginud üksnes Jumalalt endalt tulevaid korraldusi. Jumal ise ütles ja 

Mooses tegi, sest Mooses oli äravalitu. Jumal ainuisikuliselt juhtis teda ja seepärast läkski kõik korda. 

Aga äi? Tore mees küll, kuid ainult mingi kõrbepreester, kes teenis üht teist jumalat. Sellele 

vaatamata „Mooses kuulas oma äia sõna ning tegi kõik, mis see oli öelnud.“ 

Me oleme enamasti valmis vastu võtma oma kaaskristlaste ja isegi mittekristlaste nõuannet, kui see 

meie enda plaanide ja arusaamadega kokku sobib. Ent kui mõni kaasinimene või kogudusekaaslane 

või isegi oma koguduse vaimulik juhiks meie tähelepanu meie vigadele või puudustele? Sellistele 

„armsakssaanud“ vigadele või puudustele, mis on saanud nagu üheks osaks meist endist ja millest 

vabanemine nõuaks oma mõtteviisi päris põhjalikku muutmist ning samuti märkimisväärset 

elumuutust? „Jumal ei ole mulle midagi sellist öelnud!“ on tüüpiline reaktsioon. „Kui see minu viga 

või puudus või valearusaam Jumalale ei meeldiks, siis Ta ise ütleks seda mulle! Jumal armastab mind 

sellisena, nagu ma olen.“ 

Igas uuestisündinud kristlases elab Püha Vaim, iga kaaskristlasega kohtudes kohtume Kristuse 

endaga. Palju sellest, mis me üksteisele ütleme, pärineb tõesti meie enda inimlikest arusaamadest, 

kuid väga paljudel juhtudel räägib Kristus ise meie läbi, kuigi me ise ei pruugi sellest arugi saada. 

Kristus on seadnud ka oma kogudusele manitsemisameti ja julgustab ise kristlasi üksteist manitsema, 

mida loomulikult tuleks teha armastuses ja tasase vaimuga. 

Väga palju kasutatakse seda võrdpilti: ristipuu vertikaalne osa sümboliseerib meie suhet Jumalaga, 

horisontaalne osa – kaasinimestega. Risti keskmes saavad need kokku ja toestavad teineteist. Kõike 

seda, mida ootame Jumalalt, võib Ta anda meile otse, aga ka kaasinimeste läbi: abi, lohutust, juhatust, 

tarkust, nõuannet, armu, halastust, andestust, kaitset, julgust, rahu, rõõmu, tervenemist ja palju palju 



   13 

 

muud. Kuid ka manitsust, hoiatust, noomitust, piiranguid, keeldu, pahameelt. Miks me seda siis 

sageli keeldume vastu võtmast, kui see tuleb meile inimeste kaudu ja mitte otse Temalt endalt? See 

on meile ülim alandlikkuse õppetund, kui meile, enda arvates tublidele ja toredatele Jumala lastele, 

ütleb kibedat tõtt näkku ja veel üsna kurjalt keegi, keda peame endast palju alamaks: mingi asotsiaal 

või prükkar või koguni kriminaal või prostituut, kelle elukombed ei kannata välja mingit võrdlust 

meie omadega. Või meie õelaim vaenlane. Kas oleme valmis tõde tunnistama vaatamata sellele, kelle 

suust see tuleb? – „See sõim ei saa ju ometi pärineda Jumalalt, Jumal ütleks seda mulle 

armastusega…“ Aga kas oleme kõiki Jumala armastusega ja õrnalt öeldud sõnu alati kuulda võtnud? 

Moosesele tähendas äia nõuande kuulda võtmine üsna suurt enesetähtsusest loobumist. Siiski ei 

hakanud ta kaaluma, miks Jumal ise seda talle ei öelnud. See näitab, kui hea valiku oli Jumal teinud 

Moosest iisraeli rahva juhiks valides. 

Armuline, hea ja halastaja Isa! 

Me täname Sind kõigi oma kaasinimeste eest, 

olgu nad head või kurjad, sõbrad või vaenlased. 

Aita meil mõista, et me kõik kuulume kokku, 

sest Sina austad, armastad ja hindad meist igaüht piiritult. 

Palume, aita meid, et meie omavahelised vastuolud 

ei takistaks kuulmast ja vastu võtmast Sinu sõna, 

mille Sa võid meile anda ükskõik kelle kaudu. 

Aita, et meie ise suudaksime rääkida Sinu sõnu 

armastuses, tasaduses ja tõelises hoolimises, 

et need ei teeks haiget, vaid ärataksid usaldust Sinu vastu. 

Luba meil kahaneda, et Kristus meie sees võiks kasvada 

ja näidata maailmale Sinu armastust. 

 

Karin Teder 
PIIBLIVIKTORIIN. 

 

1. Millest valmistas Issand Jumal esimese inimese? 

2. Vanas Testamendis nimetatakse 2 inimest, kes ei lahkunud siit maailmast surma läbi, vaid kelle 

Jumal võttis elavalt enda juurde. Kes olid need inimesed? 

3. Iisraeli rahva templi eelkäijaks oli kogudusetelk, mille Mooses Jumala käsul lasi ehitada 40-aastase 

kõrberännaku ajal. Ka pärast Tõotatud Maa vallutamist teenis iisraeli rahvas Jumalat veel pikki 

aastaid kogudusetelgis. Iisraeli kuulsaim kuningas Taavet, kellest põlvneb ka Jeesus, tahtis ehitada 

Jumalale templi, kuid Jumal ütles Taavetile, et templi ehitab tema poeg, kes pärast teda asub 

kuningatroonile. Kes oli see Iisraeli kuningas, kes lasi ehitada esimese templi Jumala austamiseks ja 

teenimiseks? 

4. 1. sajandil, kui Rooma riigis kurjategijaid ristil hukati, kinnitati ristilöödu pea kohale väike tahvel 

ehk titulus, millele oli kirjutatud kurjategija süü. Jeesuse ristil olevale titulusele oli kirjutatud „Jeesus 

Naatsaretlane, juutide kuningas“ kolmes erinevas keeles. Mis olid need 3 keelt? 

5. Vanas Testamendis on kokku 17 erinevat prohvetiraamatut. Missugune raamat on Uue Testamendi 

ainus prohvetiraamat? 
Vastused 

1. Mullast (1Ms 2:7). 

2. Eenok ja prohvet Eelija (1Ms 5:18-24; 2Kn 2:1-12). 

3. Saalomon (2Sm 7:1-13; 1Kn 5:19). 

4. Heebrea, ladina ja kreeka keel (Jh 19:20; heebrea – Palestiina rahva emakeel, ladina – Rooma impeeriumi 

riigikeel, kreeka – tolleaegne rahvastevahelise suhtlemise keel). 

5. Johannese ilmutus. 
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SÜNNIPÄEVAD OKTOOBRIS. 
 

2. oktoober Koit Latik    74    

3. oktoober Laine Rand    93  

 Ingrid Arro 

 Kristel Saal-Engman 

5. oktoober Harriet Lämmergas  

 Martin Evert 

7. oktoober Helju Elmik    71 

 Krisbert Kaareste    10  

 Helve Undo 

9. oktoober Salme Pajunurm 

10. oktoober Karin Teder 

 Kädi Jõgi  

11. oktoober Lehti Padu    65 

 Mark Pavlovski 

13. oktoober Henry Madi    55  

 Claudia Parbus 

14. oktoober Sirje Viiret  

 Marko Olenko 

 Kairi Jets 

16. oktoober Ingrid Laasi    65  

 Marie Helene Vichterpal  10 

17. oktoober Leida-Lisette Viinapuu    92 

 Endel Jets    73 

 Mary-Liis Kaabel 

 Saara Mikli    10  

19. oktoober Inna Kaareste               

 Uku Emil Engman 

20. oktoober Hugo Oliver Kruusel 

 Jaanika Kallas 

22. oktoober Kirke Kalamats 

23. oktoober Õie Treve    81 

 Malle Allmere    80 

 Tiina Brock 

 Rebeka Strauss  

24. oktoober Alfred Kivimurd    88  

 Gregor Särel  

 Greete Viita    10  

27. oktoober Eva Luure 

28. oktoober Siiri Mikk  

29. oktoober Lia Salumäe    65  

 Ronald Benni Vunk  

30. oktoober Hugo Vihmann    10  

 Rihanna Möll 

 

 
 
 

PALJU ÕNNE JA ROHKET ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE 
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MEENUTUSI SEPTEMBRI KUUST. 

 

 

    
 
      

11. septembril toimus Haapsalu uue põhikooli avamine ja õnnistamine. 

 

        

19. septembril toimus Puises paadipõgenike mälestusmärgi avamine ja õnnistamine. 
    

    
 

30. septembril allkirjastasime Tallinnas Eesti Piibliseltsi, Eesti Kirikute Nõukogu ja EV 

rahvastikuministri üleskutsel pöördumise Eesti rahva poole ja Juubelipiibli koostöökogu 

moodustamise kokkuleppe.  
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KA NII VÕIB JUHTUDA. 
 

Jesuiit ja luteri õpetaja vaidlevad, kumma usutunnistus on õigem. 

Mõne aja pärast ütleb jesuiit: "Jätame selle mõttetu vaidluse. Töötame ju mõlemad ühe 

Issanda heaks, teie omal viisil ja mina Tema viisil." 

 

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS. 
 

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

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

Kohtumine koguduse abiõpetaja Kristo Hüdsiga palutakse kokku leppida telefon 56952758. 
 

Telefon 473 7166, 473 7167.  

E-post haapsalu@eelk.ee 

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

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  IBAN EE811010602003965006 (SEB);  

 IBAN EE442200001120274032 (SWEDBANK).  

Registrikood  80210533 

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

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

Diakoonia annetusmüük on avatud K ja R kell 10-13. 

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

Jaani kirik on avatud teelistele vastavalt kokkuleppele. 

Toomkirik on avatud piletiga K – P 11 – 18. Koguduste gruppidele on külastuseks ja palvuseks 

kirik avatud ettetellimisel. 

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

 

TOIMETUS. 

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

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

Kristel Engman E-post: kengman@hotmail.com  

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

Lia Salumäe E-post: liasalumae@hot.ee  53039 835.  

Lehte Ilves E-post: lehte.ilves@gmail.com 

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

Maria Strauss E-post: mariastrauss@gmx.de 

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

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

Koguduse häälekandja ilmub alates septembrist 2008. Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja soove, 

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

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