
 

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

SEPTEMBER 2011  
 
Kristlik elu kätkeb endas pidevat arenemist ja jagamist 

Vabariigi President nimetas uue õppeaasta tervituskõnes 1. septembrit vaimseks pööripäevaks. 

Pööripäevad kuulutavad tavapäraselt vana lõppu ja uue algust. Kui aasta neli  pööripäeva võivad 

meile jääda argiaskelduste keskel märkamatuks, siis teadmistepäevaga see kindlasti nii ei ole. See 

päev puudutab iga eestimaalast kas otse või kaude. Ja kui me ka ise enam kooliealised ei ole, on 

kindlasti meie lähedaste, sõprade ja tuttavate hulgas neid, kes oma lapsi või lapselapsi kooli 

saadavad, ise tarkust taga nõudma lähevad või õpetajate-kasvatajatena uut õppeaastat alustavad. 

Jaksu, innukust ja kannatlikkust kõigile õppeaastat alustavatele õpilastele, nende vanematele ja 

pedagoogidele! 

Lisaks kooliaasta alusele alustavad tegevust huviringid, seltsid, seltsingud ning elu pöördub pärast 

energiast pakatavat ja võib-olla ka mõneti ettevõtmistest ülekuhjatud suve turvalisse argirutiini 

tagasi. Ka seda rutiini on vaja, sest elu on tsükliline, nagu on targasti öelnud koguse auliige ja 

Haapsalu aukodanik dr Heino Noor. Inimene kui osa loodust vajab seesugust tsüklilisust. 

Septembris algustavad tegevust ka koguduse mitmed senised tegevusrühmad (laulukoorid, 

lastekirik, eakate teetund), ent laste lauluringi näol tehakse algust ka ühe uue algatusega. Nagu 

sügiseti ikka, alustab ka uus leerirühm. Eelmainitutega ei ole muidugi koguduse tegevus piiritletud. 

Kui tunned, et tahad ise mõnes tegevusvaldkonnas kaasa lüüa või sootuks mõne uue ettevõtmise 

eestvedajaks olla, oled teretulnud oma ideid koguduse vaimulikega jagama. Koguduse tegevus ei 

pea piirduma olemasolevaga, vaid nii nagu kogudus on elav ja arenev, on seda ka koguduse juures 

toimuvad tegevused. Ühtlasi on kõik huvilised oodatud koguse tegevusvaldkondades kaasa lööma. 

Algav hooaeg koguduses on ka käesoleva Johannese Sõnumite peamine teema. Lisaks vaatame 

tagasi augusti teises pooles Läänemaal toimunud vaimulikule äratusfestivalile Missio 2011. 

Toimunut hindavad mitmed üritustel osalenud, aga ka korraldajad. Kuna tegemist oli 

suursündmusega, mille korraldamisse ja õnnestumisse olid kaasatud sajad ja sajad inimesed, kelle 

tegevus rajanes soovil kuulutada evangeeliumi kaasaja inimesele arusaadavas keeles, ei jää tehtu 

tulemused kindlasti märkamatuks, ehkki muutused ei pruugi olla kohesed. Paljud meist elavad ju 

veel praegugi eelmisel Missiol, 20. aastat tagasi kuulutatud rõõmusõnumiga kokkupuutumise 

armust ning on tegevad koguste juures või on omaks võtnud kristlikud väärtused ja lähtuvad neist 

oma igapäevases elus. Ja ehkki me neid sageli ei pruugi kirikus näha, on nad olemas. On muidugi 

ka neid, kes on sideme kirikuga kaotanud, kuid eks ole ju ka pühakirjas väga kõnekalt kirjeldatud, 

kuidas jumalasõna seeme kukub väga erinevale pinnasele ning vastavalt pinnasele ka toimib. 



Ärgem laskem ennast seejuures liigselt mõjutada juttudest eestlaste usuleigusest! Ühiskonna 

tervikpilt on märksa mitmetahulisem kui statistika endasse kätkeda suudab.  

 

Milline on Missio 2011 tegelik mõju, saame ilmselt aga hinnata aastate pärast. Väga tabavalt tõdeb 

käesolevas lehes Lääne-Nigula koguduse juhatuse esimees Tiina Võsu öeldes: „Missio ei ole läbi, 

see jätkub! Meie igaühe missioon on kristlasena viia rõõmusõnumit oma igapäevaellu läbi oma 

tööde ja tegemiste.“ Missiol osalenud on saanud osa evangeeliumi sädemest, nüüd on nende 

ülesanne seda edasi anda.  

 

Kristlik elu kätkeb endas pidevat arenemist ja Kristuse eeskujul täiuslikumaks muutumist. See aga 

tähendab aja ja eluga mugandumise asemel pidevat valmisolekut õppida ning omandatut jagada 

oma maiseid teadmisi, tarkusi ja vaimseid antusi ning armastust kasutades. Pööripäevast 

pööripäevani, aastast aastasse, ajalikust elust igavikuliseni.  

 

Kristel Engman 

EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA SEPTEMBRIS  

R, 2 september kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik) 

P, 4. september kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Enese läbikatsumine. 

Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Nõva koguduse diakon Peeter Krall. 

R, 9. september kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik) 

L, 10. september kell 20 Haapsalu Suvemuusika kontsert (toomkirik). Eesti Filharmoonia 

Kammerkoori 30. hooaja avakontsert. Dirigent Daniel Reuss. Kavas: Arvo Pärt, Alfred Schnittke, 

Galina Grigorjeva, Rudolf Tobias, Johannes Brahms. Kaastegevad: Iris Oja (alt), Harry Traksmann 

(viiul), Arvo Haasma (viola). Sissepääs: tasuta. 

P, 11. september kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jeesus – meie aitaja. 

Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves. Laulab koguduse lasteansambel, juhatab Sirje Kaasik; 

kl 11 algab lastekirik ehk pühapäevakool (toomkirikus ja toomkiriku käärkambris). Tegevust 

alustab ka lastekiriku lauluring. 

R, 16. september kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik) 

P, 18. september kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Meie ligimene. Teenib 

õpetaja Tiit Salumäe. Peale jumalateenistust alustab uus leerikursus (toomkiriku käärkamber). 

R, 23. september kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik) 

P, 25. september kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Tänulikkus. Teenivad 

õpetaja Kari Tynkkynen ja Teno Ilves. 

R, 30. september kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal) – uue hooaja 

algus. 

VEEL INFOT 

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

Lastekirik. Alustame uut hooaega pühapäeval 11. septembril kell 11 toomkirikus. Lastekiriku 

kogunemised on jätkuvalt iga kuu teisel pühapäeval. 9. oktoobril on lõikustänupüha ning lastekiriku 



tund on toomkiriku käärkambris. 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 

Sügisest alustab tegevust lastekiriku lauluring. Juhendab Lia Salumäe. Soovijatel palume endast 

teada anda Lia Salumäele, 53 039835. Oodatud on lapsed alates 5-st eluaastast. 11. septembril 

lepitakse ühiselt kokku lauluringi toimumise aeg. Kogunetakse kord nädalas Jaani saalis. 

Leerikursus. Sügisene leerikursus algab pühapäeval 18. septembril kl 11 jumalateenistusega 

toomkirikus ja esimene kogunemine on pärast teenistus toomkiriku käärkambris. 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.  

Muusikasõpradele. Septembris on toomkirikus Eesti Filharmoonia Kammerkoori 30. hooaja 

avakontsert, laupäeval, 10. septembril kell 20. Dirigent Daniel Reuss. Kavas: Arvo Pärt, Alfred 

Schnittke, Galina Grigorjeva, Rudolf Tobias, Johannes Brahms. Kaastegevad: Iris Oja (alt), Harry 

Traksmann (viiul), Arvo Haasma (viola). Sissepääs: tasuta. 

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

Laulukoorid. Toomkoor valmistub Maarjalaulude festivaliks Narvas (17.09) ja toimuvad 

lisaproovid. Alates oktoobrist on oodatud ka uued lauljad, teave Lia Salumäe, 53 039835, 

lia.salumae@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. Alustame uut hooaega reedel, 30. septembril kl 15 Jaanisaalis.  

Toomkirik ja muuseum. Alates 1. maist on konvendihoone, toomkirik, muuseum, vahitorn, 

laboratoorium, keskaegne klassituba jm taas avatud iga päev: septembris kl 10-16. Kirik on avatud 

peaukse kaudu jumalateenistuste ja kontsertide ajal, muul ajal sissepääs muuseumi kaudu on 

piletiga. Vaata lisa www.haapsalulinnus.ee  

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 80635. Kohtumine 

koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku (Tel. 52 80635). 

Informatsiooni Eesti kirikus toimuvast saab lugeda  

http://eelk.ee/ 

http://www.eestikirik.ee/ 
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JUTLUS HAAPSALU TOOMKIRIKUS 21.08.2011 
 

USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL 
 

Tähendamissõna talentidest 

Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma 

varanduse nende kätte. Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema 

suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile. Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples 

nendega ning sai teist viis. Nõndasamuti ka kaks talenti saanu sai teist kaks juurde. Aga kes oli 

saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu ning peitis ära oma isanda raha. Pika aja pärast tuli nende 

sulaste isand koju ja nõudis neilt aru. Siis astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas sellele 

teist viis talenti ja ütles: "Isand, sa andsid mulle viis talenti, ennäe, ma olen saanud teist viis 

talenti!" Ta isand lausus talle: "Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma 

panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!" Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes: 

"Isand, sa andsid mulle kaks talenti, ennäe, ma olen saanud teist kaks talenti!"Ta isand lausus talle: 

"Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma 

isanda rõõmupeole!" Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud ühe talendi, ja ütles: "Isand, ma 

tean, et sa oled vali mees, sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole 

puistanud. Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma!" 

Tema isand aga vastas talle: "Sa halb ja laisk sulane! Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole 

külvanud, ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. Siis sa oleksid pidanud mu raha andma 

pankurite kätte, ja tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga. Võtke nüüd tema käest 

talent ära ja andke sellele, kellel on kümme talenti! Sest igaühele, kellel on, antakse, ja tal on 

rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on. Ja kõlbmatu sulane 

heitke välja kaugele pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine!" 

Matteuse 25:14-30 

 

Jeesuse tähendamissõnas said kolm sulast isandalt ülesande tema omandi eest hoolitseda. Kõikide 

kohustused olid erinevad ja erinevad olid ka tulemused.  

Esimese sulase ülesanne oli vastutusrikkaim: viis talenti. Tegemist oli tegudeinimesega, kellest on 

teada, et ta asub tööle otsemaid. Kelle kohta öeldakse: ta haarab härjal sarvist. Endale omaselt 

rügades õnnestus tal isanda äraolekul tema kätte antud vara kahekordistada. Teine sulane sai 

väiksema ülesande: tema hooleks jäi kaks talenti. Ajapikku kandis ka tema töö vilja ja ta saavutas 

hea tulemuse. Seevastu kolmanda sulase ainus talent ei toonud sisse midagi. Sulane tegutses hirmu 

ajel, tal polnud julgust tema kätte usaldatud vara kasutusele võtta. Ta kaevas talendi maasse ja jäi 

ootama. Nii oli ta ülesande täitmisel läbikukkunud. Tähendamissõnas iga sulane sai vastavalt 

võimetele – isand tundis oma sulaseid. Looja tunneb oma looduid, Issand tunneb neid, keda ta on 

kutsunud. Hea Karjane tunneb oma karja. Isanda meelest sai igaüks võimetekohase ülesande.  

Igaühe vastutuse määr oli erinev: viis, kaks ja üks talent. Aga ülesanne ise oli sarnane: hoolitseda 

isanda vara eest. Mille poolest need sulased siis erinesid? Miks oli viis ja kaks talenti saanud sulaste 

saatus teistsugune kui ühe talendi saanul? 

Isand ei oodanud kelleltki üle jõu käivat saavutust. Ta ei oodanud, et kahe ja ühe talendi saanud 

oleksid suutnud saadud kapitaliga viis talenti toota. Seevastu ootas ta, et kõik talendid oleksid 

kasutuses. Rakendust leidvad anded toovad õnnistust, aga mahavaikitud anded jäävad kasutuseta. 

Neist pole rõõmu ei nende omanikele ega teistelegi.  

Jumala riigis on määravaks kuulekus ja ustavus. Igaüks meist on saanud erilaadseid andeid ja 

võimeid. Me võime neid oskusi Jumala koguduse ühiseks hüveks ära kasutada ja edasi arendada, 

aga me võime oma andeid ka varjata või kasutada neid üksnes egoistlikult omakasu silmas pidades.  

Tähendamissõnast nähtub, et nii pole Jumal seda siiski mõelnud. Me oleme loodud ja lunastatud 

ühise hüve eesmärgil. Apostel Paulus kirjutab Rooma kristlastele talentide kohta:  „Otsekui meil on 



ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu 

Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande.“ 

(Rm 12:4-6a) Efesose kristlastele kirjutab ta: „Ent igaühele meist on antud armu Kristuse kingi 

kohaselt.“ (Ef 4:7) 
Jeesuse tähendamissõna kõnetab meid väga ajakohaselt. Kas mul on julgust astuda esile, et oma 

võimeid ja tegusid koguduse ja ühiskonna heaks välja pakkuda? Kas ma olen valmis tegudeks? Või 

peidan kas häbelikkusest, hirmust või isegi uhkusest oma talendi maasse, asetan küünla vaka alla? 
Ustavus Jumala annete kasutamises tähendab kuulekust Jumalale. Oled just see, kelleks Jumal on su 

loonud. Kristuse arm ja andeksandmine on su elu uueks teinud. Nüüd ootab Jumal vaid seda, et me 

kuulekalt teele asuksime. Jaatav vastus Jeesuse kutsele „Tule ja järgi mind“ tähendab alati meie 

soovi täita Jumala tahet oma elus tema juhatuse all.   
Üks Jumala riigi saladusi on see, et meid kutsudes ja läkitades ei oota Jeesus ennekõike mitte 

kordaminekuid, vaid kuulekust ja ustavust. Seda lubab ta õnnistada.  
Tähendamissõna isand ei kiida oma sulaseid mitte kordaminekute, vaid ustavuse eest: „Sa oled 

olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle.“ Ustavuse üks õnnistusi on uued ülesanded ja 

suurenev vastutus. Nendeni aitab Jumal kasvada. Kes pole ustav väheses ustav, pole seda ka siis, 

kui tegu on suuremate asjade ja keerukamate kohustustega.  

Apostel Paulus räägib usu kohasest tegutsemisest: „Olgu prohvetliku kuulutamise and, mida 

kasutatagu usu mõõtu mööda; olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis 

toimigu ta õpetajaametis; olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele 

jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis 

sõbralik.“ (Rm 12:6b-8) Olulisim on, et me võtame Jumalalt saadud andeid ja võimeid tõsiselt ning 

neid aktiivselt kasutame. See toob rõõmu ja õnnistust meie ellu. Kui me usukuulekuses tegutsema 

asume ja vastutada julgeme, on Jumal lubanud meie samme juhatada, anda meile jõudu ja tarkust. 

Jumal ei kutsu ega saada meid kunagi kuhugi, ilma et ta ise meid selleks ei varustaks. Kuhu iganes 

ta meid suunab, seisab ta ise meie kõrval armastuse ja väe allikana. Usukuulekuses saame me siis 

kogeda imet, et andes oleme saajad ja õnnistades saame ise õnnistatud. 

 
Praost Markku Happonen 

 

TAGASIVAATAVALT MISSIO 2011-le 
 

Missio ei ole läbi, missio jätkub! Meie igaühe missioon on kristlasena viia rõõmusõnumit oma 

igapäevaellu läbi oma tööde ja tegemiste. 
 

Kirikukonverents. 

 

Küsimustele vastas kirikukonverentsi toimkonna juht Lääne-Nigula koguduse juhatuse esimees 

Tiina Võsu 
 

Mida pead konverentsi suurimaks väärtuseks? 

Konverentsi ettekanded olid põnevad ja ettekannete pidajad huvitavad ja väga erinevas vanuses. 

Juba esimeses ettekandes, mille pidaja oli Eesti taasiseseisvudes 10-aastane, aga ka õp Peeter 

Paenurme ettekandes koorus välja, kuivõrd oluline on talletada praegune hetk võimalikult kohe 

ajaloo tarvis. Imbi Paju emotsionaalne ettekanne tasakaalustas ajaloosündmuste kesksust rõhutades 

hoolivuse ja ligimesearmastuse olulisust. Tunne Kelam aga kehastas ajaloosünduste keskel olnud 

olulist persooni, kes nii oma faktiliste teadmiste kui mälestuste kaudu elustas ajaloosündmused 

andes samas teeviida tulevikku. 

 



Mis võiks Sinu arvates olla Missio 2011 suurim tulemus? 

Missio tervikuna oli mitmete koguduste jaoks liikmeskonna aktiviseerimine ja kirikumüüride vahelt 

n.ö välja tulemine. Nii peaüritus 20. augustil Haapsalus kui ka terve järgmine nädal oli omal moel 

tulem erinevate kristlike konfessioonide, maakonna, linna ja erinevate ametiasutuste ning 

organisatsioonide heast koostööst. Igaüks andis oma osa - kes panustas vähem, kes rohkem. 

 

Kas Missio täitis Sinu kui korraldaja ja osaleja ootused? 

Missio ei ole läbi! See jätkub, meie igaühe missioon on kristlasena viia rõõmusõnumit oma 

igapäevaellu läbi oma tööde ja tegemiste. Selles suhtes olid Missio 2011 üritused meeldetuletuseks 

ja inspiratsiooniks meile usaldatud ülesande täitmisel. Isiklikel ja minust enesest mitte olenevatel 

põhjustel ei saanud Missio ettevalmitustöödest nii osa võtta nagu oleksin soovinud, kuid need 

ettevõtmised läksid korda, mille eest vastutasin. Tagasiside erineval tasandil on olnud positiivne - 

see teeb rõõmu. Ikka tuleb tõdeda, et Issanda põllul tööd on palju ja vähe töötegijaid, vähesed on 

valmis võtma ning kandma vastutust, Kui mõelda, et selle suure töö tegi ära väike vabatahtlike hulk, 

siis oli see ime. Alati saab teha paremini, kuid need, kes kaasa töötasid, andsid oma parima ja 

mitmed inimesed imetlusväärselt rohkem, kui oleks olnud nende kohustus teha. Suur tänu neile ja 

kõigile, kes kaasa töötasid Missio kordamineku heaks! 

 

Koraalimaraton. 

 

Helilooja ja dirigent Sirje Kaasik: 

 

Osalesin koraalimaratoni alguses ja lõpus. Koraalimaratonil oli minu jaoks huvitav uued (tegelikult 

väga vanad) viisid. Nautisin neid keskaegseid meloodiakäike ja harmoonilist kooskõla. Tavalisele 

kirikuskäijale on need rasked laulda, sest neil on oma loogika. Kuna oli aega istuda ja lihtsalt 

laulda, siis nautisin sõna tähendust, sõna mõju, sõna rikkust. Praegu ei oskagi me nii mõelda, kui on 

öeldud paljudes laulusalmides - see on uus ja sügavam mõtteviis. 

Koraalimaratoni alguses oli hõre tunne - need, kes pidid osalema, ei tulnud. Tundus, et meid on üksi 

jäetud selle üritusega - ise korraldate, saage ise ka hakkama! Lia Salumäe oli esimese päeva päästja 

- ei ole just kerge istuda tunde oreli taga, mängida ja laulda. Teisel päeval vaatasin vahepeal 

pildiraadiot ja nägin, et inimesed naudivad seda, milleks nad on kohale sõitnud. Kolmandal päeval 

kohtusin just laulmise lõpetanud inimestega ja nägin, et nad on rõõmsad ja õnnelikud osaduse üle. 

Ka meie laulsime oma osa naudinguga. Kindlasti ei saa alahinnata vaimulike osavõttu laulda koos 

rahvaga ja kosutada neid sõnaga. Suur tänu eriti Tiit Salumäele! 

Koraalis on esmatähtis sõna ja viis ainult võimendab seda. Mida selgem on viis, seda sügavamalt 

saad süüvida sõnasse ja seda enam see sind puudutab. Laulmine teeb su vabaks ja paneb sinus sõna 

helisema. Seepärast laula teistega koos iseenda jaoks! 

 

Missio 2011 tervikuna. 

 

Küsimustele vastas Lääne Maavalitsuse kultuurinõunik Kristi Erkmann. 

 

Mis kõnetas Sind Missio 2011-l kõige enam? 

Väga huvitav kogemus oli palvushommikusöök, millisel ma enne käinud ei olnud. Asjalikud ja 

huvitavad olid ka kirikukonverentsi ettekanded. Emotsionaalselt ja korralduslikult paelus mind 

koraalimaraton. Kahjuks ei saanud paljudest üritustest osa võtta, kuid need vähesed, kuhu jõudsin, 

kõnetasid igaüks omal moel. 

 

Kuidas hindad ettevalmistusprotsessi ja üritusi tervikuna? 
Huvitav oli näha, milline koostöövõrgustik oli kaasatud ürituste korraldamisse. Ühtepidi muutis see 



ettevalmistused veidi aeglasemaks kui ehk harjunud olin. Samas on tagantjärgi hea tõdeda, et toimis 

"kiirusta aeglaselt" põhimõte - hoolimata pikkadest protsessidest loksus kõik õigel ajal paika ja 

üritused läksid korda. Tore on see, et ürituste organiseerimisest võttis osa väga palju inimesi ning 

erinevaid organisatsioone ja kogudusi/kirikuid. Üheskoos tehtud asjad liidavad inimesi. 

 

LEERIKOOLIST 
 

Leerikool on ristiusu ja luterliku kiriku aluste tundmaõppimise kursus. Leeri tulijast, kel kursus 

läbitud, saab pärast leeriõnnistamist koguduse täieõiguslik liige. 

Leeriõpetuse maht on kuni 40 akadeemilist tundi. Leerikooli lõpus on tehtud väljasõit Lääne 

praostkonna kogudustesse. Võimaluse korral on peetud ka leerilaager. Laagris on õppimist ja õpitu 

üle arutamist, tööd ja mänge, palveid ja laule.  

Leeriaja kestel on vaja osaleda võimalikult palju jumalateenistustel. Leerikursuse lõpuks tuleb 

kirjutada lühike mõtisklus teemal „Mida ma ootan kirikult.“ 

Leeriõnnistamise eelduseks on soov elada kristlasena.  

Leerikooli võib tulla alates 15ndast (erandkorras ka 14ndast) eluaastast. Vanuse ülempiiri ei ole. 

Meie koguduses on leeris käinud nii neljateistkümne kui kaheksakümne aasta vanuseid inimesi.  

Paljud leerilapsed on kõnelnud sellest, et tunnid mööduvad liiga kiiresti aga annavad tarkust, rahu ja 

jõudu teha elus õigeid otsuseid. Leeri lõppedes kurdetakse peamiselt selle üle, et leeriaeg liiga 

kiiresti otsa sai. Ometi pole leerikool vaid ilus episood elus, millest jäävad vaid kaunid mälestused. 

Leerikool juhib kogudusse osadusse, avab tee kirikusse ja kiriklikele talitustele. Juhib ellu, mis on 

elamist väärt.  

Sügisene leerikool algab juba pühapäeval 18. septembril kell 11 hommikuse 

jumalateenistusega. 

 

Tere tulemast leeri! Sind oodatakse! 

Kirik on kodu, kus on ruumi ka Sinule. 

 

TÄNU ANNETUSTE EEST 
 

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

Palume tasuda liikmemaks lähemate kuude jooksul. Juhatus soovitab teha selleks pangas 

püsikorraldus. Igaüks andku oma jõu ja soovi kohaselt.  

Koguduse täiskogu hääleõiguslik liige on konfirmeeritud ja koguduse liikmenimekirja kantud isik, 

kes on aasta jooksul teinud nimelise annetuse ja käinud armulaual. 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.  

 

NATUKE NALJA 

Vaimulik jutlustab naisorganisatsiooni liikmetele. 

"Ärge olge uhked selle üle," ütleb ta, "et Õnnistegija pärast ülestõusmist esmalt naistele ilmus. Ta 

tegi seda ainult selleks, et uudis rahva seas kiiremini leviks." 

 

 



SÜNNIPÄEVAD SEPTEMBRIS 

2. september Agneta Tomingas 93 

 Helena Tammo 

4. september Anne Janson 

 Aina Aasna 50 

 Ragnar Kruusimaa 30 

5. september Kete Erik 

6. september Vilve Kinkust 

 Tony Sepp 

7. september Teno Ilves 

 Tarvo Rahumägi 

 Orlando Oorn 

8. september Lisandra Maide 

9. september Tiia-Mall Meister 

 Galina Silmberk 

10. september Kristo Kaareste 15 

11. september Mari Pennaste 

12. september Valentina Lehtsaar 75 

13. september Robert-Reino Aedmäe 

 Viive Marleen 

 Saara Salumäe 

14. september Ingrid Veske 

 Arho Andor Öövel 5 

16. september Uku Kollom 

17. september Sigrid Onna 

 Virve Nurgamaa 70 

 Madis Kütt jn 15 

18. september Egon Eelvee 25 

20. september Kuldar Särel 

23. september Ene-Reet Kariis 

 Kati Pavlovski 

 Kaarel Kaasik 

 Hugo Barndõk 

24. september Liidia Loodus 

25. september Leida Norberg 95 

 Eduard Vaino 

26. september Eduard Kütt 88 

 Liisi Sukles 

27. september Evi Süsi 

 Sulev Saareväli 

 Siim Parts 

28. september Leida-Miralda Tärk 97 

 Alfred Koorem 89 

 Laine Truuver-Sarrapik 

29. september Kristjan Mihkel Kollom 

 Martin Oliver Kollom 

30. september Olga Salin 

 Svetlana Meister 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 



SEPTEMBRI JUHTSALM JA PALVE 

 

Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki,  

kes tema juures pelgupaika otsib. 

Psalm 34:23 

 

Oo suur Jumal, toeta Sina minu hinge 

omaenda halastuse abiga; 

sel ajal kui ma riietan oma keha villaga, 

kata Sina mu hing oma tiiva varjuga. 

 

Aita mind vältida iga pattu 

ja unustada iga patuallikas; 

nii nagu udu hajub künkaharjult, 

haihtugu ka iga paha hägu minu hingest, 

oo Jumal. 

 

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

Koguduse kantselei Kooli tänav 6 on avatud augusti kuus T 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

