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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

VEEBRUAR 2015 

 
Tervitan Sind, hea lugeja, veebruari – küünlakuu – juhtsalmiga Rooma kirjast 1:16: „Ma ei häbene 

evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub.“  

Eks ole ilus kinnitus veebruariks – ainult evangeeliumis on Jumala vägi. Küllap mõnigi vaidleb sellele 

vastu ja väidab, et ikka käsus on vägi. Pauluse kogemus oli aga teistsugune. Teda käsk ei aidanud ja see 

Jeesus, keda ta oli taga kiusanud käsu tõttu ja käsu nimel, avas talle ennast hoopis evangeeliumis. 

Häbeneda evangeeliumi, häbeneda seda, et sa oled kristlane, oled usklik inimene võib ähvardada igaüht. 

Seal, kus tuntakse ennast kõige kindlamana, on langemine kõige lähemal. Püha Peetrus oma 

kolmekordse salgamisega on selleks piisavalt tõsine meeldetuletus.   

Veebruar kutsub meid üles mitte häbenema evangeeliumi, mitte häbenema tõde, mitte häbenema oma 

poliitilisi vaateid ja Eesti kodanikuks olemist. Kuigi veebruar on kõige lühem kuu, mahub sellesse siiski 

nii kirikule kui ka kogu rahvale tähelepanuväärseid tähtpäevi. Teisel veebruaril täname Jumalat 

Vabadussõjas saavutatud võidu ja Tartu rahu eest. Seda päeva on nimetatud ka Eesti iseseisvuse 

sünnitunnistuseks. Samal päeval pühitsetakse ametisse EELK peapiiskop Urmas Viilma. See on meie 

kirikurahva tänu ja palvepäev. 

 24. veebruaril täname Jumalat imelise kingituse eest – ligi sada aastat tagasi kuulutati välja Eesti 

Vabariik. Oli inimesi, kes oskasid näha kaugemale ja kellel oli tarkust ellu viia oma nägemus tulevikust. 

Veebruar on valmistumine riigikogu valimisteks. Kutsun üles palju mõtlema ja lugema, aga eriti palju 

palvetama. Tahan toonitada – võtkem väga tõsiselt riigikogu valimisi 1. märtsil. Kristlastena ei peaks me 

küsima mitte seda, mida mina riigilt saan, vaid mida mina oma riigile, oma kodumaale annan. Meil 

kõigil on võimalus ja kohustus muuta oma maa paremaks. Kristlastena teeme seda nii palvetades kui ka 

valimistel osaledes.  

Demokraatlikus õigusriigis, kus parlamendi on valinud kodanikud avalike ja ausate valimiste kaudu, 

esindab parlament ja valitsus valijaid ning vastutab nende ees. Kui kodanik ei ole rahul ei oma volitatud 

poliitikuga, tema tegude ja saavutustega ning on kaotanud usalduse temasse, ei vali kodanik teda 

parlamenti tagasi. Ta valib kedagi teist, keda usaldab.  

Kui ka sina, hea lugeja, oled tundnud end poliitikute petetuna ja oled kaotanud usalduse nendesse, on 

lubamatu lüüa käega ja hääletada n-ö jalgadega. Kui kardad, et valed inimesed  osutuvad valituks 

riigikokku, aga ise oled loobunud valimast, siis toetad just neid poliitikuid ja erakondi, keda sa ei taha 

näha valimiste võitjana. Kui sa ei leia ühtegi inimest, kelle poolt hääletada, siis oled ilmselt hiljaks 



2 

 

jäänud. Sa oleksid võinud ise kandideerida. Mina lähen valima, muidu kaotan mina ja kaotab ka riik.  
 

Head sõbrad, soovin õnnistatud veebruarikuud, selle argipäevi, pühapäevi ja pühi! Talvehari on murtud, 

ööd jäävad lühemaks ja päevad muutuvad pikemaks. Soovin ka vaimuliku valguse ja 

kodanikuteadlikkuse suurenemist         .  

Tiit Salumäe 

Koguduse õpetaja  
    

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA VEEBRUARIS. 

P, 1. veebruar kl 11.00 jumalateenistus armulauaga. Teenimatu arm. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe, 

diakon Küllike Valk ja organist Lia Salumäe (Jaani kirikus).  

E, 2. veebruar kl 18.00 Tartu Rahu 95. aastapäev. Mälestushetk Vabadussamba juures. Järgneb 

kontsertpalvus Jaani kirikus. Esineb Haapsalu Põhikooli ansambel Ilona Aasvere juhatusel. 

T, 3. veebruar kl 19.00 toomkoori proov (Jaanisaalis). 

K, 4. veebruar kl 16.30  Jaanimardikad (Jaanisaalis). 

R, 6. veebruar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). 

P, 8. veebruar kell 11.00 jumalateenistus armulauaga. Teema: Jumala sõna külv. Teenivad õpetaja 

Tiit Salumäe, Teno Ilves ja organist Lia Salumäe (Jaani kirikus).  

E, 9. veebruar kl 18.00 segakoori proov (Jaanisaalis). 

T, 10. veebruar kl 19.00 toomkoori proov (Jaanisaalis). 

K, 11. veebruar kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaalis). Kl 18.00 kogudusekool. 

R, 13. veebruar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). Kl  13.30 teetund (Jaanisaalis). Külas on 

õpetaja Jaan Jaani ja Riigikogu valimistel kandideeriv Raivo Aeg. 

P, 15. veebruar kl 11.00 jumalateenistus armulauaga. Lastekirik. Teema: Jumala armastuse ohvritee. 

Teenivad õpetaja Tiit Salumäe, diakon Küllike Valk ja organist Lia Salumäe (Jaani kirikus). 

E, 16. veebruar kl 18.00 segakoori proov (Jaanisaalis). 

T, 17. veebruar kl 18.45 toomkoori proov (Jaanisaalis). 

K, 18. veebruar kl 15.00 Eesti Vabariigi 97. aastapäeva palvus. Esinevad Viigi kooli lapsed;  

kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaalis). 

R, 20. veebruar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). 

P, 22. veebruar kl 11.00 paastuaja 1. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Teema: Jeesus – 

kiusatuste võitja. Teenivad õpetaja Kristel Engman, Teno Ilves ja organist Lia Salumäe (Jaani kirikus). 

Kl 11.00 Saksa keelne jumalateenistus. Teenib õpetaja Matthias Burghardt (Kreegi majas Väike-Viigi 

10). Kl 15.30 segakoori proov (Jaanisaalis). Kl 18.00 jumalateenistus armulauaga De la Gardie 

hooldekodus. 

T, 24. veebruar kl 11.00 Eesti Vabariigi 97. aastapäeva kontsert-jumalateenistus. Laulab toomkoor 

(Toomkirik). Kl 12.00 Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamine Vabadussamba juures.  

K, 25. veebruar kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaalis). 

R, 27. veebruar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). 

 
 

TERE TULEMAST LEERI! 

 

Kevadine leerikool algab pühapäeval, 1. märtsil 2015 kl 10.00 enne jumalateenistust Jaani kirikus. 

Saame tuttvaks, tutvume leerikooli kavaga, lepime kokku leeritundide ajad ning tutvume 

õppematerjalidega.  
  

Leer ehk vana nimega „peakool“ on koguduse kool. Leerikoolis tutvutakse põhjalikumalt ristiusuga, 

Piibli, kiriku õpetuse ja ajalooga, kristliku eetika ning koguduse eluga. Leeritunnid toimuvad vastavalt 

kokku lepitavale kavale. Tunde viivad läbi koguduse vaimulikud ja teised kaastöölised. Lisaks 

eelnimetatule on leerikoolis osalemine hea võimalus arutleda elu ja igavikuliste küsimuste üle. 
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Leerikursus lõpeb leeripühaga ehk konfirmatsiooniga 31. mail. Leerikooli lõpetanu saab koguduse 

täisõiguslikuks liikmeks, võib tulla armulauale, saada ristivanemaks, lasta abielu laulatada ja 

kandideerida koguduse juhtorganitesse. 

Leerikursuse tasu on 30 eurot.  

 

Täpsemat teavet leerikooli kohta saab õpetajate Tiit Salumäe (tsalumae@yahoo.com; 5280635)  

või Kristel Engmani (kristel.engman@eelk.ee; 5289527) käest. 
  

KIRIKUKOGU VALIS UUE KIRIKUVALITSUSE. 

 

EELK XXIX Kirikukogu erakorraline 4. Istungjärk valis 13. jaanuaril konsistooriumi liikmed. 
Kirikukogu sügisistungjärgul valitud peapiiskop electus Urmas Viilma esitas viieliikmelise 

konsistooriumi kandidaadid: assessorid vaimulikud Ove Sander, Marko Tiitus ja Tauno Toompuu ning 

ilmik Kadri Eliisabet Põder, kantsleriks Ülle Keel. 

Viilma tutvustas assessorite töövaldkondi. Usuteaduse instituudi rektori, Nõmme Rahu koguduse õpetaja 

Sandri vastutusala hõlmab diakoonia-, hoolekande- ja peretööd. Viljandi Jaani koguduse õpetaja praost 

Tiitus hakkab tegelema hariduse, jumalateenistuselu ja kirikumuusikaga seonduvaga. Rakvere Kolmainu 

koguduse õpetaja Toompuu hooleks jääb misjon ning kiriklik laste- ja noorsootöö. Konsistooriumi 

välissuhete referent Põder tegeleb rahvusvaheliste suhetega. 

Seni teenistuses olevale kahele piiskopile Einar Soonele ja Andres Taulile lisandub uue peapiiskopi 

ettepanekul veel kaks. Kahele loodavale piiskopi ametikohale esitas ta Joel Luhametsa ja Tiit Salumäe. 

Piiskoppidel on oma tööala ja asukoht, need kinnitab konsistoorium. Einar Soone on peapiiskopi alaline 

asetäitja ja abiline EELK juhtimisel Tallinna, Ida-Harju, Järva ja Viru praostkonnas; asukoht Tallinnas. 

Andres Taul jätkab Välis-Eesti piiskopkonna juhtimist ja kirikutöö korraldamist Kanadas, USAs ja 

Austraalias asukohaga Torontos. 

Joel Luhamets teenib peapiiskopi abilisena Tartu, Viljandi, Võru, Valga, Pärnu ja Saarte praostkonda, 

asukoht Tartus. Tiit Salumäe tööala hõlmab meediat ja kommunikatsiooni, avalikke ja oikumeenilisi 

suhteid, autasustamist, muinsusalast ja kunstiväärtuste ning arhitektuuriga seonduvat. Teenimispiirkond 

peapiiskopi abilisena Lääne- ja Lääne-Harju praostkond, Euroopa ja Venemaa diasporaa; tema asukoht 

on Haapsalus. 

Tiiu Pikkur – Eesti Kirik 
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ÕPETAJA URMAS VIILMA PÜHITSEMINE 

PEAPIISKOPIKS. 
Issanda templissetoomise pühal, 2. veebruaril kell 12 algab Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplikus 

Toomkirikus jumalateenistus, kus osaleb üle kolmekümne kõrge vaimuliku Eestist ja välismaalt, ligi 800 

kutsutud külalist ning EELK vaimulikku. 

Kui kirikukellad helisevad ja protsessioon kirikusse liigub, on vaimulikud spaleeris vahekäigus koha 

sisse võtnud. 

Protsessioonis liiguvad kirikute juhid: peapiiskop electus Dietrich Brauer (Evangeelne Luterlik Kirik 

Venemaal), peapiiskop emeeritus Anders Wejryd (Rootsi Kirik), piiskop Aarre Kuukauppi (Ingeri 

Evangeelne Luterlik Kirik Venemaal), piiskop Vsevolod Lõtkin (Siberi Evangeelne Luterlik Kirik), 

piiskop David Hamid (Inglismaa Kirik, Euroopa piiskopkond), piiskop dr Miloš Klįtik (Augsburgi 

Usutunnistuse Evangeelne Kirik Slovakkias), piiskop dr Simo Peura (Soome Evangeelne Luterlik Kirik, 

Lapua piiskopkond), juhtivpiiskop Helga Haugland Byfuglien (Norra Kirik), peapiiskop Elmārs Ernsts 

Rozītis (Läti Evangeelne Luterlik Kirik Välismaal), peapiiskop dr Antje Jackelén (Rootsi Kirik), 

peapiiskop dr Kari Mäkinen (Soome Evangeelne Luterlik Kirik), piiskop dr Brian Castle (Inglismaa 

Kirik, Rochesteri piiskopkond), piiskop dr Tamįs Fabiny (Evangeelne Luterlik Kirik Ungaris, Põhja 

piiskopkond), piiskop dr h.c. Mindaugas Sabutis (Leedu Evangeelne Luterlik Kirik), piiskop Wolfgang 

D. Herz-Lane (Evangeelne Luterlik Kirik Ameerikas, Delaware-Marylandi sinod), piiskop dr Martin 

Hein (Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik), peapiiskop Jānis Vanags (Läti Evangeelne Luterlik 

Kirik). Protsessioonis liikudes on assessor dr Ove Sandri käes Piibel, assessor Marko Tiitusel mitra, 

assessor Tauno Toompuul mantel, piiskop electus Tiit Salumäel rist ja piiskop electus Joel Luhametsal 

sau. 

Jumalateenistusel jutlustab peapiiskop electus Urmas Viilma. Usutunnistuse järel algab ametisse 

pühitsemine. Urmas Viilma pühitseb ametisse piiskop Einar Soone, kes oli ka tema diakoniks pühitseja 

1993. aastal. Kaaspühitsejad on peapiiskop emeeritus Andres Põder ja piiskop Andres Taul. Assistendid: 

peapiiskop dr Michael Jackson (Iirimaa Kirik), piiskop Steen Skovsgaard (Evangeelne Luterlik Kirik 

Taanis), piiskop dr Munib A. Younan (Evangeelne Luterlik Kirik Jordaanias ja Pühal Maal, Luterliku 

Maailmaliidu president), piiskop dr Michael Bünker (Augsburgi Usutunnistuse Evangeelne Kirik 

Austrias, Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas peasekretär).  

Vastpühitsetud peapiiskop saab kaela ametiristi, ta riietatakse piiskopimantlisse, pähe asetatakse mitra ja 

antakse üle ametisau ning läkitatakse tööle Issanda viinamäel. Kirikulised saavad ühiselt osa Kristuse 

ihust ja verest. Õnnistamise järel kõlab lõpulauluna kiriku hümn «Üks kindel linn ja varjupaik». 

Jumalateenistusel on organistiks Kadri Ploompuu. Laulab seitsmest koorist moodustunud ühendkoor, 

kus on sadakond lauljat, lisaks väikesed lauljad Toomkooli lastekoorist ning pasunakoorid paarikümne 

muusikuga. Kaasa teenivad muusikud Eivin Toodo, Ella Maidre, Andreas Lend, Maret Alango, Mart 

Siimer, Hans Christian Aavik ja Robert Jürjendal. Lektsioone loevad Mati Maanas ja Sigrid Põld. 

Pidulikust jumalateenistusest teeb ülekande Eesti Rahvusringhääling ja see on jälgitav ETVs kell 11.55–

14. Ülekannet kommenteerib õpetaja Tauno Teder. 

Kutsutud külalistel palutakse Toomkirikus kohal olla hiljemalt 11.45. Mobiiltelefonid palutakse välja 

lülitada. Pildistamine jumalateenistuse ajal on keelatud. 

Ajaleht Eesti Kirik 

HAAPSALU LINNAVOLIKOGU OTSUSTAS. 
 

Haapsalu linnavolikogu nimetas 30. jaanuaril 2015 ühel häälel Haapsalu aukodanikuks piiskop electus 

Tiit Salumäe ja andis vapimärgi Vivian Hallikule, Villu Baumanile ning Ergart Männikule. 

Tiit Salumäe on Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja 1975. aasta sügisest. Lääne praost on ta 

1992. aastast ja assessor ehk kirikuvalitsuse liige on ta 1994. aastast. Kirikuvalitsuses on tema peal muu 

hulgas kiriku välissuhtlus ja meediatöö. Tänavu jaanuaris valis EELK kirikukogu ta piiskopiks. Muude 

autasude hulgas on tal 2002. aastast ka Haapsalu linna vapimärk. 
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Vikerkaare lasteaia kauane juht Vivian Hallik on lasteaias töötanud üle 40 aasta, sellest 30 direktorina. 

Ta on tunnustatud ja lugupeetud inimene, ta otsib ja loob uusi lahendusi, õpib ise ja oskab vaadata 

kaugemale ette. 

Ergart Männik on maadlustreener, kelle oskused ja teadmised kajastuvad tänapäeval Heiki Nabi 

saavutustes. Nabi treener on Männiku õpilane Henn Põlluste. Ajal, mil Männik treenis Haapsalu 

maadlejaid, sai Haapsalust arvestatav maadluskeskus. 

Villu Bauman on 1968. aastast Haapsalu sanatoorse, nüüdse Viigi kooli poiste käsitööõpetaja. Otsiva ja 

loomingulise inimesena on tema juhendatud õpilaste käsitöö kuulus Eestis ja kaugemalgi, India ja 

Hongkongini välja. 

Lehte Ilves – Lääne Elu 

 

KREEGI –MAJAS KUULEB SAKSAKEELSET 

JUMALASÕNA. 
 

Alates möödunud aasta septembrist toimuvad Haapsalus kord kuus saksa koguduse 

jumalateenistused.  
Kuna praegu on saksa koguduse Haapsalu filiaalis lapsed võrreldes täiskasvanutega ülekaalus, toimuvad 

ka jumalateenistused sellele vastavalt lastekiriku korra järgi. Õpetaja Matthias Burghardt suudab lapsi 

imehästi köita, neid kaasa rääkima ja mõtlema panna.  

25. jaanuaril kehastus õpetaja Matthias Burghardt tähetark Melhioriks ja jutustas lastele, kuidas ta käis 

Jeesust kummardamas. Lapsed tegid jutu sees kaasa liigutusi, peitsid end kõrbes tõusnud liivatormi eest, 

said katsuda ehedat kulda, tunda mürri ja viiruki lõhna. Hiljem sai igaüks meisterdada endale 

kuldpaberist tähekese või krooni. 

Järgmine saksakeelne pereteenistus toimub Haapsalus 22. veebruaril k.a. algusega kell 11 Kreegi-majas, 

Väikse Viigi kaldal. Lisaks lastega peredele on oodatud ka kõik teised, kes on huvitatud saksakeelsest 

jumalasõnast või lihtsalt saksa keeles suhtlemisest. Keeleoskuse tase ei ole oluline. Pärast 

jumalateenistust on kaetud kohvilaud. 

 

Tere tulemast! Herzlich willkommen! 

 

Maria Strauss 

 

ALLIANSSPALVENÄDAL HAAPSALUS. 
 

      

11-18.01 toimus alliansspalvenädal Haapsalu pühakodades. Sellel korral oli läbivaks teemaks Meie Isa 

palve. Igal õhtul keskenduti ühele osale palve tekstist.  Palvenädal algas EAÕK Maarja Magdaleena 

kirikus, kus jutlustas meie koguduse õpetaja Tiit Salumäe. Kahel korral toimusid palvused Jaani kirikus.  
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Esmaspäeva õhtul jutlustas Haapsalu Metodisti kiriku pastor Urmas Rahuvarm, laulis meie koguduse 

segakoor Lia Salumäe juhatusel. Laupäeval jutlustas Haapsalu Baptisti koguduse pastor Eenok Palm, 

laulu ja viiulimänguga teenis Merilin Kisant, organist Lia Salumäe.  Palvustel vahendati Aafrika 

Evangeelse Alliansi presidendi pastor Samuel Yameogo tervitust. Tema sõnul on Meie Isa palve 

„täielikult kokkuvõetud näide, mis hõlmab endas kõik meie igatsused.“ Oli hea võimalus süüvida teksti, 

mida ilmselt kõik peast teame, aga mille üksikosade peale võib-olla pole väga sageli mõelnud.  

Tiia Laar 

 

KÕIK HEA, MIDA ELUS ÕPIME, AITAB MEID TEHA 

ÕIGEID VALIKUID. 
  

Haapsalu Toomkirikus võis jõuluõhtu perejumalateenistusel ja kolmekuningapäeval näha lastekiriku 

näidendit   Jõulukingiks punased saapad.  Lugu rääkis ühest kingsepast, kellele ei meeldinud jõulud ja 

kinkide tegemine. Aga siis pisut enne jõule külastasid kingseppa inglid ja lubasid, et ta saab jõuludeks 

erilise kingituse Jumalalt. Mees oli selle sõnumi üle nii rõõmus, et otsustas ka ise Jumalale kingi teha. 

Ta valmistas imekenad punased saapad. Jõuluõhtul ootas kingsepp Jumalat külla, aga tulid jälle hoopis 

inglid. Nad rääkisid pettunud ja pahurale mehele, et eriline kingitus Jumalalt on Jumala poeg Jeesus, kes 

sündis siia maailma selleks, et meil oleks igavene elu. Nüüd sai kingsepp aru, et kingitus Jumalalt oli 

tema jaoks juba olemas, tal oli vaja see ainult vastu võtta: eriline kingitus – Jumala poeg! Pahurast ja 

torisevast kingsepast  sai rõõmus ja heatahtlik mees. Ta võttis valmistatud punased saapad ja kinkis need 

linna ühele vaesele tüdrukule, kes siiani oli pidanud läbi ajama vaid katkiste talvesaabastega. Ja heategu 

sünnitab ju alati head! Kinkimist nägi pealt rikka linnapea tütar ja temagi otsustas oma kena jõulukingi - 

laulva mängutoosi - kinkida vaesele tüdrukule. 
 

Usun, et etenduse sõnum jõudis ka kõikide kirikulisteni. Seda näidendit lavastades muutus sõnum ka 

minu südames eriliselt säravaks. Lapsed pidid etendust õppides seda mitu korda läbi mängima ja 

kindlasti jääb näidend neile aastateks meelde. Kõik hea, mida õpime, aitab meil teha õigemaid valikuid. 
  

Olen lastega seotud ka oma igapäevase töö kaudu ning olen ka lasteaias lavastanud mitmeid etendusi. 

Ikka ja alati on nendes üks sõnum: hea võidab kurja. 
 

Läbi mängimise jääb sõnum lastele paremini meelde ja ka täiskasvanud saavad laste edastatud lihtsast ja 

siirast sõnumist aru. Lapsed unustavad tihti asju mida oleme neile rääkinud, aga kui midagi mitu korda 

korrata, jääb see paremini meelde. Sama jutu korduv kuulamine tüütab lapsi, kuid olen näinud 

proovides, kui innustunult lapsed alati mängivad. Iga proov on nende jaoks tore mäng. Usun, et sõnum 

headusest õpetab lapsi nägema elus võimalusi heategudeks ja neid võimalusi rõõmsalt ka kasutama. 

 

Sirje Jätsa 

Lastekiriku õpetaja. Jõulunäidendi lavastaja. 

  

RETSEPTE RAAMATUTE RAAMATUST. 
 

Armas kokakunsti austaja! 
 

Piibel ei kuuluta meile mitte ainult Jumala Sõna, vaid sealt saame lugeda ka paljudest söömaaegadest, 

nii rikkalikest kui ka kasinatest. Võime endale ette kujutada, kui rikkalik oli Paradiisiaia toidulaud, 

samas aga pidi Iisraeli rahvas oma kõrbeteekonnal läbi ajama palju kasinamalt. Piiblis on kirjas rohkelt 

sündmusi, kus toidupoolis mängib suuremat või väiksemat rolli. Olgu mõne näitena mainitud Jaakobi 

läätseleem, mis purustas traditsioonid ja kirjutas ümber ühe perekonna kroonika, või leivad ja kalad, 

millest imekombel said söönud tuhanded Jeesuse juurde kogunenud inimesed.  

Järgmistes “Johannese Sõnumites  saad tutvuda selle põneva toidumaailmaga, mida võisid nautida 

Piiblis mainitud inimesed. Retseptid ei ole loomulikult otse Piiblist pärit, vaid nende koostamisel on 
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appi võetud fantaasia. Haapsalu kogudusse jõudsid need retseptid Schmalkaldenist, meie Saksa 

sõpruspraostkonnast.  

Toredat lugemist ja järeleproovimist! 

 

Paradiisiaias 
 

“Ja naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see 

pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele, ja tema sõi.  1Ms 3:6  

Võib öelda, et see oli üleüldse üks esimesi “söömaaegu , millel oli pöördeline tähendus. Kui seda poleks 

toimunud, oleks me võibolla veel praegu Paradiisis. 

Arvata on, et Eeva, leidlik nagu ta oli, kasutas seda maitsvat vilja hiljem sageli perekonna toidulaual. 

 

Paradiisi õunakook 

 

Põhi: 

150 g võid 

100 g suhkrut 

2 tl vanillisuhkrut 

4 muna 

300 g jahu 

3 tl küpsetuspulbrit 

1 sidruni riivitud koor 

näpuotsaga soola 

40 ml piima 

Täidis: 

1 kg õunu 

50 g pähkleid 

50 g rosinaid 

1 tl kaneeli 

1 sidruni mahl 

10 ml rummi 

Kate: 

2 sl suhkrut 

2 tl kaneeli 

50 g võid 

 

Õunad koorida, puhastada ja lõigata tükkideks. Pähklid hakkida. Segada kõik täidise ained kokku ja 

jätta pooleks tunniks seisma. Vahustada suhkru ja vanillisuhkruga, lisada ükshaaval munad ning 

omavahel segatud jahu, küpsetuspulber, sidrunikoor ja sool. Segada ühtlaseks taignaks.  

Määrida lahtikäiv koogivorm võiga Laotada 2/3 taignast koogivormi, katta õunaseguga. Ülejäänud 

taignale segada hulka piim ja kallata segu ühtlaselt õuntele. Puistada koogile kaneeli-suhkru segu ja 

võitükikesed. 

Küpsetada ahjus 180 kraadi juures umbes 60 minutit. 
 

Tõlkinud ja kohandanud Maria Strauss 

 

 

ÜLESKUTSE MÄNGUASJADE ANNETAMISEKS. 
 

Jaanuaris seadsime vabatahtlike abiga Jaaniamajas sisse Jaanimardikate mängupesa, kus koguduse 

mudilased ja kõik teised lapsed saavad mängida ning mõnusalt aega veeta.  
 

Kahjuks ei ole mängupesas veel piisavalt mänguasju. Seetõttu kutsume koguduse liikmeid, kellel on 

kodus kasutusest kõrvale jäänud mänguasju, neid mängutoale annetama. Annetatavad mänguasjad 
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peaksid olema naturaalsetest materjalidest, töökorras ja puhtad. Eriti oodatud on laste muusikariistad, 

mida saaksime Jaanimardikate mängu- ja laulutundides kasutada.  
 

Kui soovid mänguasju annetada, võta palun ühendust õpetaja Kristel Engmaniga, tel 5289527 või 

kristel.engman@eelk.ee.  
 

Mängupesa on avatud Jaanimardikate laulu- ja mängutunni ajal (kolmapäeviti 16.30-17.30), 

jumalateenistuste ajal ning muul ajal vastavalt kokkuleppele. Lapsed viibivad mängupesas vanemate 

vastutusel. Tere tulemast! 

 

 

LUTERLIKU KIRIKU VAIMULIKUD PIDASID ROOSTAL 

IGA-AASTAST KONVERENTSI. 

 

Eesti luterliku kiriku vaimulike tänavuse konverentsi peateema keskendus vaimuliku ametile, mida 

käsitleti nii vaimulike endi vaatekohast kui ka kõrvaltvaataja pilgu läbi. 

Konverentsi avapäeval, teisipäeval, 20. jaanuaril kõneles dr Kadri Ugur vaimuliku suhtlusest meediaga, 

prof Tõnu Lehtsaare ettekanne käsitles inimese ja vaimuliku teenimise vorme. 

Kolmapäeval tegi ettekande tulevane peapiiskop Urmas Viilma, kes arutles teemal, kuidas korraldada 

välismaale tööle läinud eestlaste vaimulikku teenimist. 

„Rahvastikuränne sunnib ka EELKd kiiremini mobiliseeruma,  tunnistas peapiiskop electus. „See ränne 

on üllatus ka riigile, kes pole samuti suutnud piisavalt kiiresti reageerida.  

Viilma sõnul on näiteks Soomes paiku, kus on juba koos 10 000 eestlast. Eestlaste uuskogukondi on 

Ameerikas, Austraalias, Euraasias. Palju eestlasi elab ja töötab Brüsselis. Seal peab kord kvartalis 

jumalateenistusi ja talitusi kodu-Eesti vaimulik. 

Porvoo oikumeenilise lepinguga liitunud anglikaani ja Põhjamaade kiriku, sh ka Eesti luteri kiriku 

vaimulikud võivad teenida üksteise kogudusi ja ilmalikud inimesed võivad liituda nende kogudustega. 

Keerulisem on olukord paigus, kus Porvoo leping ei kehti ja kus pole olnud ka eksiil-eestlaste kogudusi. 

Professor Margit Sutrop Tartu ülikooli eetikakeskusest pidas kuulajate seas palju elevust tekitanud 

ettekande eetikakoodeksist ja selle tegemisest. 

Luteri kirik hakkas tegema oma vaimulikele eetikakoodeksit, kuid see langes meedia kriitika alla. 

Sutropi sõnul peaks mis tahes eetikakoodeksi tegemist alustama küsimusest, mida ühiskond sellelt – 

antud juhul siis vaimulikult ja vaimuliku – ametilt ootab; mis on selle elukutse missioon, millistest 

väärtustest ta lähtub, milliseid käitumisprintsiipe tunnistab. 

Palvele nimetada hea vaimuliku kolm kõige tähtsamat omadust tuli kuulajailt igasuguseid vastuseid. 

Nimetati ausust, armastust, empaatiat, usaldusväärsust, huumorimeelt, korrektsust, siirust. 

„Aga kuidas on sallivusega,  küsis Sutrop. „Kas keegi nimetas töökust? Aga hoolivust?  

„Kõigepealt peab vaimulik usklik olema,  lisas kuulaja saalist. 

Iga sõna juurest hargnes omakorda hulga küsimusi. Kui lojaalsus, siis kellele? Kas kogudusele, EELKle, 

iseendale? Vaimulike eetikakoodeksi eelnõus oli näiteks säte, et vaimulik ei kasuta meediat ega kohut 

kolleegidevaheliste erimeelsuste lahendamiseks. 

Aususe puhul võiks arvestada ka ausust iseenda vastu, arutles Sutrop. See tähendab muu hulgas ausust 

teiste inimeste tekstidega ümber käimisel – plagiaadiküsimus on aktuaalne nii üliõpilaste kui ka 

kõrgemale jõudnud inimeste puhul. Kas teise teksti kasutamisel viidatakse sellele? 

Sutrop lisas, et koodeksis võib olla üksteisele vastukäivaid ja konfliktseid kohti. Näiteks kas olla 

lojaalne iseendale või oma ametile. Need valikud tuleb igal inimesel endal teha. 

„Koodeks pole retseptiraamat, ta ei anna kõiki vastuseid,  hoiatas Sutrop. 

Viimastel aastatel on kahepäevast vaimulike konverentsi peetud Roostal. Konverentsi ühe korraldaja, 

Lääne praostkonna vikaarõpetaja Kristel Engmani sõnul osales konverentsil üle saja luteri kiriku 

vaimuliku Eestist ja välismaalt. 

„Tõstaksin esile konverentsi mitmekülgset programmi, head kollegiaalset õhkkonda ja rohket 

osalejaskonda,“ sõnas Engman.  

 

mailto:kristel.engman@eelk.ee
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Vaimulike konverentsil selgusid ka 2014. aasta vaimulikud. 

Aasta vaimuliku tiitli said Räpina Miikaeli koguduse õpetaja ja Võru praostkonna praost Urmas Nagel 

ning Keila koguduse õpetaja Marek Roots. 

EELK aasta vaimulikke on valitud 2007. aastast, siis sai selle tiitli Kullamaa koguduse toonane õpetaja 

Ants Leedjärv. EELK tunnustab aasta vaimuliku valimisega kaht vaimulikku nende panuse eest kiriku ja 

kogukonna arengusse. Aasta vaimulik saab SA ELK Toetusfondi toel võimaluse sõita palverännakule. 

Kristel Engman: Vaimuliku amet muutub koos muutuva ühiskonnaga  

Vaimulike konverentsi ettevalmistustoimkonda kuulub ka  Lääne praostkonna vikaarõpetaja 

Kristel Engman. Kristel Engman, miks valis konverentsi juhatus just vaimuliku ameti teema? Mis 

on selles ametis aktuaalsed küsimused ja kas saite neile vastused?  
Konverentsi teema oli tänavu „Vaimulik amet – perspektiive seest ja väljast“ ning keskendus teemadele, 

mis on seotud vaimuliku ameti kandmisega, nagu me seda ametit vaimulikena mõistame, aga ka seda, 

millised on meie kaasaegsete ootused selle ameti kandjate suhtes.  

Milline oli sinu roll konverentsil ja selle ettevalmistamisel?  

Konverentsi valmistab ette ja korraldab 5liikmeline juhatus, mida juhib Võru praost Urmas Nagel ja 

kuhu kuuluvad Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus, Tartu Jaani koguduse aseõpetaja Triin Käpp, 

Tartu praostkonna vikaarõpetaja Kaido Soom ja mina.  

Juhatus valitakse viieks aastaks. Selle aasta konverents oli sellele juhatusele esimene. Meie roll ja 

vastutus oli seista selle eest, et konverents oleks sisukas, kulgeks ladusalt ja et valitseks meeldiv 

õhkkond.  

Miks valisite just vaimuliku ameti teema? Mis on selles ametis aktuaalne ja kas saite oma 

küsimustele vastused?  

Vaimuliku ametiga seonduvat on mitmesugusest vaatenurgast käsitletud ka varem, aga et teema on väga 

lai ja keskkond, milles vaimulikud tegutsevad, on pidevas muutumises, tuleb seda teemat ikka ja jälle 

käsitleda.  

Keskne küsimus on, kuidas täita kirikuna oma põhifunktsioone – Jumala Sõna kuulutamist ja 

sakramentide jagamist – nii, et see läheks korda nüüdisaja inimesele ja oleks talle oluline.  

Et vaimulike konverents on luterliku kiriku vaimulike aasta suurim kokkusaamine, püüdis juhatus 

lähtuda sellest, et konverents täidaks praktilis-enesetäienduslikku ja osaduslikku funktsiooni. Seetõttu 

oli väga suur osa ühistel töötubadel ja vestlustel ametikaaslastega, aga ka ühistel palvustel ja 

jumalateenistustel.  

Mida sa ise konverentsilt esile tõstad?  
Toonitan akadeemiliste ettekannete kõrget taset (prof Margit Sutrop, prof Tõnu Lehtsaar, assessor 

electus Marko Tiitus jt). Sisukad, praktilised ja tulevikku vaatavad olid ka paneeldiskussioonid, millest 

võtsid osa oma ala spetsialistid nii kirikust kui ka väljastpoolt. Loodetavasti said kõik osalejad mõne 

värske mõtte või impulsi.   

Lehte Ilves 

 

SEE EI OLEGI NALI! 

 

Baariomanik ja kirikutegelased 
 

Ühes Ameerika väikelinnas otsustas ettevõtja avada baari. Kuna sealsamas peatänaval asus ka linnakese 

kirik, siis usumeestele selline naabrus muidugi ei meeldinud ja igal jumalateenistusel palusid nad 

Jumalal ettevõtjat karistada. Just enne baari avamist puhkes linna kohal tugev äike, mis lõigi baari sisse. 

Baar põles maani maha. Ettevõtja kaebas kiriku selle eest kohtusse. Kirikutegelased muidugi eitasid 

kõike. Kohtunik vaatas asja läbi ja ütles: "Ma ei teagi, millist otsust teha, sest ma näen enda ees lihtsat 

baariomanikku, kes usub Jumala poole saadetud palvete jõudu, ja kirikumehi, kes sellesse mitte ei usu." 
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SÜNNIPÄEVAD VEEBRUARIS. 
 

1. veebruar Pille Talvar-Heckmann 

 Hannes Randpere 

2. veebruar Erna Alt 83 

 Asta-Marie Teder 75 

3. veebruar Linda Pahk 91 

 Tiiu-Helge Lehis 71 

4. veebruar Õnneli Lindal 

 Regita Põldver 

5. veebruar Anne-Eve Salumets 72 

 Evi Mihkelson 

 Tiit Salumäe junior 

6. veebruar Triin Toompuu 40 

7. veebruar Toivo Inslermann   

 Anu Mutso 60 

 Triin Palk 

 Kristel Engman 

7. veebruar Elvis Rüütel 

8. veebruar Katrin Kask 

 Viko Kõva 30 

9. veebruar Kari Tynkkynen 

10. veebruar Anneli Kollom 

11. veebruar Erich Tohver 83 

12. veebruar Michael Heckmann 60 

 Argo Raudsepp 

13. veebruar Maarja Kõuts 

 Micha Strauss 

16. veebruar Anneli Mõisa 

17. veebruar Lilja Beniusiene 40 

18. veebruar Lehte Teder 80 

 Vilve Virro 55 

 Darja Voog 

20. veebruar Robert Soostar 88 

 Elisabeth Teppor 80 

21. veebruar Heino Kahem   

 Signe Saviir   

 Viivika Niineorg   

23. veebruar Aide Leit-Lepmets   

 Rain Gontmacher   

24. veebruar Ellen-Velanie Jaks 81  

 Tiina Hein 55  

 Ülla Paras   

 Johannes Alliku   

25. veebruar Juta Kerves 70  

 Toivo Lobjakas 76  

 Andres Ammas   

 Maarja-Liis Priske   

 Erki Arti Adamson 10  

 Lisete Särel   

26. veebruar Nora Reiljan   

28. veebruar Marika Räst 
   

Palju  õnne  sünnipäevaks  ja  õnnistust  uueks  eluaastaks! 
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JUTLUS EESTI VABARIIGI 22. AASTAPÄEVAL. 

 

Ma tahan kuulda mida Jumal räägib! 
 

Ma tahan kuulda! – Ilma et mul selleks oleks erilist tahtmist, kuuleme meie tänapäeval väga palju! Palju 

sarnast, mida me ei taha ise kuulda ega ka teistele kuulutada, kuid siiski seisab see ikka ja jälle meie 

juures, meie ees ja meie sees. Kuuleme juba varahommikul, kuidas lendavad parved teraslinde. Juba 

nende põrin on sarnane, mis käib läbi hinge, mille kuulmine ei kuuluta head. Ja me kuuleme ka seda, et 

nad ei tee head... 

... Sealpool kirjutatakse... 

On kummaline, et need linnud toovad surma!... Need väikesed mustad punktid, mis lähenevad 

surmvaiksele linnale. On kummaline, et need õhus hõljuvad „linnud“ ei saa teha vahet, kas pommid 

langevad naistele, lastele, kaitseta raukadele või haigetele... 

Rong, mis sõitis, peatati kiirelt. Reisijad põgenevad jääkülma metsa, et varju otsida. Sageli tunde 

kestvad katkestused, kus tuleb külma käes lõdisedes oodata, kuuluvad reisi juurde. ... Ja linn ise... 

Leegid kerkivad ja näitavad sõja jälgi, eelmise pommitamise jälgi. Tõsiselt, mõtlikult seiravad inimesed 

hävitust, kodude hävingut. Ühtki karjatust ei kosta nende huultelt, pisaraid ei veere nende silmist. Õhtu 

langeb suitsevale linnale... 

Hommikul vara häire... All pommikindlas keldris. See on saand nagu inimeste teiseks koduks. Juba on 

lennukid meie kohal. Kuuleme, kuidas langevad pommid... Igakord väriseb maa. Paljudest silmadest 

loen küsimust: Millal tabavad meid? – Millal on minu tund? Sama küsimust kuuleme vaimus küsivat 

julget ja vaprat, kes pikka aega on oma kodu kaitsnud. Külmas ja tormis. Tähtis pole elada, ei pea 

tingimata elama, kuid peame tingimata võitma. Kuuleme ikka uutest ja uutest kavatsustest ja plaanidest, 

mis meid rahutusega täidab. Paljudki riikidest, kes on arvanud, et suudavad pingutusi tehes hoida eemal 

oma rahvast koledaist sõja tapatalguist, kuid ikka enam ja enam tõusevad ähvardavad kõuepilved, mis 

näitavad, et pole pääsu... 

Kuula appihüüdeid meredelt... Meri on saanud kohutavaks inimestele, julgete ja vaprate meremeeste 

neelajaks! Tuhanded meremehed on lühikese ajaga leidnud külma haua. Halastamatu hävitamine 

kestab... Torpedeeriti mõni päev tagasi Eesti aurik. Ka seal peale auriku pooleksmurdumist olid jõudnud 

osa meremehi ujuvast laeval olevast parvest kinni haarata. Üks oli aga plahvatuse silmapilgul pesnud. 

Väheste riietega jooksis ta välja. Aidake, ma ei suuda enam! kostis teisteni. Igaüks võitles oma elu eest, 

polnud aitajat. Ta päästeti juba suremas... Noormees oli pärit Tallinnast, kus ta vana ema elutseb. Ühes 

viimases kirjas emale kõneleb kavatsusest lähemal ajal kodumaale puhkusele sõita. Ema ootaski poega 

koju... Surm jõudis ette ja viis oma koju... 

Aidake, meie ei suuda enam! – kostab nii mõnestki maailma kaarest. Aga siiski kuuleme ainult uutest 

kavadest ja plaani: parema tuleviku nimel! Rahu nimel! Igaüks on oma kasu peal väljas. Rahutuvikene 

põgeneb! 

Täna pühitseme oma armsa kodu – Eesti – 22. aastapäeva. Meie pisikene Eesti on pidanud ka värisema 

tugevajõuliste suurriikide heitluse keerises. Ähvardavad hädaohud on igale eestlasele südames selgeks 

teinud: kui armas on oma kodu. Tänasel päeval kuuleme veel iga eestlase suust (ka sarnase eestlase, kes 

muidu enda jõule loodab): Tänu Jumalale, kes on imelisel viisil meie Eesti rahvast juhtinud läbi selle 

aasta! See tänu tuleb südamest, sest meie teame küllalt hästi igaüks, et me pole sugugi paremad ja enam 

teeninud seda, kui need, kes heitlesid ja heitlevad praegu oma kodu pärast. 

Enam kui kunagi enne seisab pime öö meie ees. Meie ei näe homse päeva sündmusi. Meie ei tea, mis 

ootab meid. On aga siiski keegi, kes teab ja näeb käesolevat ja tulevat, keegi, kellel need mõisted ei ole 

vajalised. Aastapäeval tahame kuulda, mis Jumal meile räägib. 

Oli pilt. Pildil valges riides naine. Käes kannab valgust. Koletised. Ta ei näe muud kui seda valgust, mis 

temal kanda tuleb. Imelik. Ei oma mõju need koletised. Kanname armastust südames oma kodu vastu. 

Jumal ütleb meile täna, et me omad pilgud ära pööraks kõigilt sellelt, mis kole ja jõle. „Ärge aga 

pöörduge ka ise jõleduse poole. Laske maailm läheb oma rada, teie aga kartke Jumalat.“  Mis maailm 

säärane on? Tänapäeval öeldakse, et see on vaimu suurus. Sisu on mäda. Varem või hiljem see tuleb 
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ilmsiks. Torm tabab ja näitab, milline on maailm tõeliselt. Aga meie ei küsi oma riigi aastapäeval seda, 

kuidas on lugu teistega, vaid püüame leida õiged vead eneste juures ja sealt parandada. 

Tagasivaates näeme, et oleme olnud kui usinad ja virgad mesilased oma pesa ehitamas. On ehitatud 

armastuses sellele alusmüürile, mis rajati 22 aastat tagasi. Kui palju on toonud armastust ja iseennast 

meie rahva heaks meie armas president ja meie rahva juhid. Aga ka paljud ja paljud kodanikud on annud 

ise enesest suure osa oma kodule. See on, mis meid seob ja meie kodu aitab hoida. On ju muidugi olnud 

nurisejaid kõikidel aegadel, kes leiavad põhjust alati laita ja näitavad sellega üles tänamatust Jumala 

vastu. Hea on ja paremat tahetakse. Nii mõnegi nende seast elu on juba parandanud möödunud aasta 

olukord. Kas pole meie riik õitsele läinud 22 aasta jooksul ja kas pole ka möödunud aasta näitanud, et 

meie riigi ees seisavad juhid, kes targalt meie riigilaeva juhivad? Torm ei kohuta neid. Meil on 

arenenud, kindel ja otstarbe kohane kord riigis; meil on igasuguseid vabadusi; meil on korralikud 

haridusolud ja haridusasutused; meie sood ja rabad on muudetud viljakandvaiks maadeks, põldudeks. 

Porised maanteed laudsiledaiks. Järjest enam, ikka enam ja enam kogemusi. Igaüks meist võib lahedalt 

elada, mis ka liiki ta ei kuuluks. Nüüd aga oleme sattunud ka tuule ja tormi lähedale. Need on raskused. 

Eestlastele pole raskused kunagi saanud kohutavaks. Meie omame juba elukogemusi raskustega 

võideldes. Teame väga hästi, et sarnasel puhul rahutus võib hävingut tuua. Tarvis ühismeelt ja ühist 

meelekindlust. Mitte teoreetilist, vaid sarnast, mis põhjeneb kogemustel. Laev tormis. Peame ühiselt 

pingutusi tegema. Sellest oleneb laeva saatus. Ainult niikaua, kui meie teame, mis tähendab meile see 

maakamar, niikaua kuulub see meile. Otsigem sellele vastust ja võtame igaüks jõukatsumisele oma 

kohusetunde kodu vastu. Jumala pääste on ligi neile, kes teda kardavad. Et meie maal Tema au elaks, 

selleks peavad meie iga eestlase südamest kaaseestlase vastu heldus ja tõde välja kasvama. Õigus ja rahu 

andku teineteisele suud. Tõde tulgu maast ja õigus taevane, mis meid ühendab üheks tervikuks. 

Mõtelgem kui üks süda ja meel. Unustagem pisitülid ja arusaamatused. Säädkem kõrgemale kodu ja 

kasvame kohusetundes tema vastu. Saagem seesmiselt tugevamateks. Torm ei tee tugevale puule kahju. 

Vastupidi – tormi tõttu sirutab ta juured sügavamale... Eluraskused annavad jõudu ja energiat. Elu ilma 

raskusteta pole elu. Igaüks loob oma maailma ja õnne. Eestlane ja eesti rahvas oma. Et saavutada seda, 

peame kasvama seesmiselt tugevateks, see on jõud. See on püha tuli meie kodutempli altaril. Siht peab 

selge olema. Ärme vaatame sellele, mis ümber sünnib, vaid vaatame ainult sellele, mis meile on antud 

kanda. Sammume läbi tänapäeva koletiste ja kanname oma tuld.  

Tulge Jumala ligi, siis tuleb Jumal teie ligi. Kõik mis aus, õiglane, vaba enesearmastusest, leplik, 

kannatlik – seda tehke, siis on rahu Jumal teiega. 

Tõepoolest, Tema pääste on ligi neile, kes kardavad teda. Andku Jumal, et Tema au meie maal ilmsiks 

tuleks. Aamen. 
 

Pastor Konstantin Küti käsikirjast välja kirjutanud Tiia Laar. Kirjaviis muutmata 24.02.1940 

  

  

VEEBRUARI JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 

Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas. 

(Johannese 14:13) 
 

Jeesus on andnud meile määratu ja peaaegu uskumatu tõotuse: mida iganes me Jumalalt paluksime, me 

saame selle, kui me vaid palume Jeesuse nimel. Tõenäoliselt oleme aga kogenud, et vastuseta on jäänud 

ka mitmed Jeesuse nimel palutud palved. 

Mida tähendab Jeesuse nimel palumine? Kas see tähendab, et palve lõppu tuleb lisada sõnad “palun seda 

Jeesuse nimel ? Kui meie palvete kuuldavõtmine sõltuks ainult mõne kindla vormeli lausumisest, oleks 

tegemist maagiaga, mitte palvega. 

Jeesuse nimel palumine tähendab, et meie palve on täielikult samaväärne Jeesuse enda palvega. Jeesus 

lubab meil kasutada oma nime, lubab meil olla Tema esindajaks, sest Ta teab, et me palume täpselt seda 

ja täpselt sel kombel, nagu seda teeks Ta ise. 

Kuid selleks, et paluda täielikult Jeesuse tahtega kooskõlas, peab kogu meie elu olema Tema tahtega 

kooskõlas. Me ei suuda iialgi õigesti mõista Jumala tahet, kui me Tema tahte järgi ei ela, kui kogu meie 
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elu pole täielikus kuulekuses allutatud Jeesusele. Kui me ignoreerime neid tõesti väga kõrgeid nõudmisi, 

mis meile esitatakse Pühakirjas, või korraldusi, mida Jumal annab meile palve ajal, ei võeta ka meie 

palveid kuulda. Loomulikult ei tähenda see, et peaksime enne saama täiuslikuks, kui tohime üldse 

Jumala poole palvega pöörduda. Ilmselt me ei suudagi olla Jeesusele täiuslikult kuulekad, ent oluline on 

meie soov, tahe ja püüdlus. 

Võib vist öelda, et lisaks püüdele olla kuulekas Jumalale sõltub meie palvete kuuldavõtmine ka sellest, 

kas uurime regulaarselt Pühakirja ja võtame endale aega kuulamiseks, mida Jumal ütleb meile palves 

olles — sest kuidas muidu võiksime teada saada Jumala tahet? Nii seda, mida Ta ootab kõigilt oma 

lastelt, kui ka seda, mis on konkreetselt meie ülesanne. 

 

Minu Jumal, 

kes Sa oled mind armastanud ja enda ligi tõmmanud, 

juhi Sina kõiki minu mõtteid, sõnu ja tegusid. 

 

Vincent Palloti, 1795-1850 

Preester, kristliku ühingu asutaja 

 

Mõtiskluse kirjutas Karin Teder. 

 

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

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

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

Kasutatud riiete annetusmüük on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 10.00-13.00.  

 

Telefon 473 7166, 473 7167, 528 0635.  

E-post haapsalu@eelk.ee 

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

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  IBAN EE811010602003965006 (SEB);  

 IBAN EE442200001120274032 (SWEDBANK).  

Registrikood  80210533 

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

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

Eesti kiriku elust saab lugeda http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/ 

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

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

 

TOIMETUS 

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

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

Lydia Kalda E-post: lydia.kalda@hotmail.com; 53477 633. 

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

Lehte Ilves E-post: lehte@le.ee 

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 septembrist 2008 kord kuus. Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja soove, 

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

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