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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

MAI 2021 
 

Inimestena kulgeme ajavoolus, olenemata sellest, milliste sündmuste järgi oma aega arvestame. 

Kalendriaastas oleme jõudnud lehekuusse, mille kestel, nagu kuu rahvapärane nimigi juba ütleb, lööb 

loodus haljendama ning omandab pikkadeks kuudeks harjumuspärase rohelise värvi. Seda värvi 

seostatakse nii kiriklikus kui ilmalikus maailmas elu, kasvu, arengu ja edenemisega. Kirikuaasta 

kohaselt elame maikuu jooksul veel pühade poolaastas, kus meenutame Jumala suuri tegusid 

inimkonna päästmiseks.  

Maikuusse jääb kaks suurt kiriklikku püha. 13. mail on Kristuse taevaminemispüha, mis oli ka eesti 

rahva suur ja oluline püha – seda kinnitab rikas rahvakombestik. 23. mail tähistame nelipüha, Jumala 

Püha Vaimu väljavalamist ligi 2000 aasta eest, millega alguse saanud ajastut nimetatakse Kiriku 

ajastuks, misjoni ja Püha Vaimu ajastuks. Nelipühaga algab kirikuaastas Kiriku poolaasta. Liturgiline 

värv on roheline, keskendume Jeesuse jüngrite elule, kasvule, arengule ja edenemisele usus ja 

armastuses. 

Mida muutis maailmas kristlik Kirik? Mis tähendus on Kirikul tema enda liikmetele? On Kirik vaid 

puhtinimlik institutsioon kristlaste koondamiseks ja organiseeritud religiooni loomiseks? Või on 

Kirik pigem või ka samaaegselt müstiline Kristuse Ihu, nagu õpetab Pühakiri, mille Peaks on Kristus 

ise ja mille elu, tegevust, kasvu ja arengut vaikselt ja märkamatult juhib ja suunab Kristuse tahtmise 

kohaselt Püha Vaim? 

Käesolevas Johannese Sõnumite numbris avaldame selle kevade leerilaste mõtteid koguduse ja kiriku 

kohta. Pidades silmas, et tegemist on inimeste mõtetega, kes teevad usuteel alles oma esimesi samme, 

on need äärmiselt tähendusrikkad ja huvitavad. Meie, kes oleme olnud koguduse liikmed aastaid ja 

ehk koguni aastakümneid, tunneme neis kindlasti ära oma hoiakud ja arusaamad ajal, kui lasime end 

ristida ja konfirmeerida: mõtted, milles on tunda rõõmu leerikoolis omandatud selgusest ja milles 

siiski on ka kahtlusi ja kõhklusi. Kas meie staažikate koguduseliikmetena oskame ja tahame aidata 

neil usus kasvada ja edasi liikuda ning jõuda otsuseni pühendada iseend ja kogu oma elu Kristuse 

järgimisele? 

Koroonaviirusega seotud piirangud on ilmselt meid kõiki seadnud küsimuse ette, olgu siis teadlikult 

või teadvustamatult: mida tähendab minu jaoks kogudus, mille liige ma olen? Ajal, kus paljud 

koguduse tegevused on peatatud ja jumalateenistusele tulemist peetud pigem ebasoovitatavaks – 

milline on olnud meie sisemise inimese reaktsioon? Kas kogudus on kaasajal üldse enam oluline ja 

vajalik, kui kogu jumalateenistuse saab pidada virtuaalselt, kaasa arvatud armulaud, kui võtame oma 
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leivatüki ja veiniklaasi kaasa arvutiekraani ette ning tõstame korraks üles, kui vaimulik ekraanil ütleb 

seadmissõnu? Et isegi kristlased selliseid mõtteid esitavad, näitab, et ei ole mõistetud, mida tähendab 

kogudus kui Kristuse Ihu. 

Ihus on absoluutselt iga liige oluline ja vajalik, seepärast tahavad Ihu liikmed olla koos nii sageli kui 

võimalik ja kohatu on öelda: ah, mis nüüd mina… Ihul on siin maailmas täita oma ülesanne, millesse 

peavad panustama kõik Ihu liikmed – muidu ei ole võimalik seda ülesannet täita. Kui üks Ihu liige on 

haige, siis kannatab terve Ihu – kui meie ei hooli pühitsusest ja keeldume loobumast armsakssaanud 

pattudest, siis kahjustame me sellega kõiki teisi koguduseliikmeid ja muudame nad vastuvõtlikuks 

kiusatustele, sest me kõik oleme vaimsete ja vaimulike sidemetega omavahel seotud. Kristuse Kiriku 

liikmeks olek on suur vastutus. Nii nagu tavaelus vastutab iga pereliige omal kombel oma perekonna 

ja selle hea nime ja kõigi pereliikmete heaolu eest, samamoodi on ka meie vaimuliku perekonnaga. 

Leerilaste mõtteavaldustes on tunda kõhklusi iseenda suhtes: kas ma ikka oskan, jaksan ja tahan? 

Meie ülesanne ja kohus on neid julgustada: mitte meie ise, vaid Kristus meis! Kuid et julgustamine 

oleks veenev, peame ka ise selles kindlalt veendunud olema. Jeesus ütleb Jh 15:5: „Mina olen 

viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust 

lahus ei suuda te midagi teha.“ Ükski Ihu liige ei saa ellu jääda Ihust lahus, sest kuni oleme Ihus, seni 

oleme ka Kristuses. 
 

Karin Teder 

Koguduse kooli õpetaja 
 

KOGUDUSE  TEGEVUSKAVA  MAIS. 
 

P, 2. mai kl 11 Ülestõusmisaja 5. pühapäeva palvus. Cantate. Teema: Laulge Issandale uus laul. 

Teenivad õpetaja Kristo Hüdsi ja Kalle Jätsa. Organist Lia Salumäe. (Toomkirik).  

R, 7. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirikus). 

P, 9. mai kl 11 Ülestõusmisaja 6. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Rogate. Emadepäev. 

Lastekirik. Teema: Südame kõne. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Teno Ilves. Organist Lia 

Salumäe.  (Toomkirik). 

N, 13. mai kl 18 Taevaminemispüha jumalateenistus. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja organist 

Lia Salumäe. (Toomkirik).  

R, 14. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).  

P, 16. mai kl 11 Ülestõusmisaja 7. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Exaudi Teema: Püha 

Vaimu ootus. Teenivad õpetaja Kristo Hüdsi ja Kalle Jätsa. Organist Lia Salumäe (Toomkirik).  

Kl 12.45 jumalateenistus De la Gardie hooldekodus. Teenib õpetaja Kristo Hüdsi. 

R, 21. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Kl 13.30 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 23. mai kl 11 Nelipüha jumalateenistus armulauaga. Teema: Püha Vaimu väljavalamine. 

Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Teno Ilves. Laulab koguduse koor. Organist Lia Salumäe 

(Toomkirik).  

N. 27. mai kl 17.30 Kogudusekool 31. tund Vaimuannid (Jaanimaja). 

R, 28. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).  

L, 29. mai kl 19 Kreegi päevade kontsert. C. Kreek - Requem. Filharmoonia kammerkoor ja 

puhkpilli kvintett. Dirigent Tõnu Kaljuste (Piletiga) (Toomkirik).  

P, 30. mai kl 11 Kolmainupüha jumalateenistus armulauaga. Teema: Varjatud Jumal. Teenivad 

piiskop Tiit Salumäe ja Kalle Jätsa. Organist Lia Salumäe (Toomkirik).  

Kl 19 Kreegi päevade kontsert. Ansambel Vox Clamantis. Anna-Liisa Eller (kannel), Marco ja 

Angela Ambrosius (Nyckelharpa). Dirigent Jaan Eik Tulve. (Piletiga) (Toomkirik). 

 

EELTEADE: XXVIII Haapsalu vanamuusikafestival toimub 22.–25. juuli 2021. 

 

https://www.studiovocale.ee 

 

https://www.studiovocale.ee/
https://www.studiovocale.ee/
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EESTI PIIBLISELTSI LÄKITUS KOGUDUSTELE: 
 

Armsad vennad ja õed! 

Maikuu esimesel pühapäeval tähistame koos Ühinenud Piibliseltside, Eesti Kirikute Nõukogu 

liikmeskirikute ja kõigi kristlastega piiblipüha. Täna ja alanud nädalal palvetatakse piiblitöö eest üle 

kogu maailma. 75 aastat tagasi asutati Ühinenud Piibliseltsid, 30 aastat tagasi taastati Eesti Piibliselts. 

1946 aastal loodi organisatsioon rahvuslike piibliseltside poolt, et ühendada oma jõud Piibli 

tõlkimisel ja levitamisel kogu maailmas. Kolmveerandsajandi pikkune ühine teenime on kandnud 

vilja. 

Tänaseks on Piibel tõlgitud 704 keelde, Uus Testament 1571 keelde, piibliosad veel 1160 keelde. 

Piibliseltsid levitasid möödunud aastal üle 400 miljoni piibli või piibliosa. Kogu maailma 

piiblitõlkimise tööst on 70% Ühinenud Piibliseltside töö. Ühinenud Piibliseltsidesse kuulub ligi 150 

rahvuslikku piibliseltsi, kes tegutsevad 240 maal. 

Piiblipüha tähistamisega jätkame traditsiooni, mida alustasid meie esivanemad juba 19. sajandil. 

Nõukogu okupatsiooni ajal traditsioon katkes. Alates 1994 aastast oleme Piiblipüha taas tähistanud. 

Piiblipüha on meie kõigi võimalus piiblitööle kaasa aidata ning toetada seda tööd nii oma  palvete kui 

annetustega. Meie ühine soov on, et emakeelne Pühakiri oleks kättesaadav igale inimesele Eestimaal. 

Oleme Jumalale tänulikud, et võime lugeda Piiblit nii trükitud raamatuna, internetis kui ka 

audioversioonina. Täna,  olles pandeemia tõttu eriolukorras, mõistame, kuivõrd  need erinevad 

võimalused on Jumala and ja õnnistus meie rahvale! 

Möödunud aastal  Püha Hieronymuse mälestuspäeval, 30. septembril kirjutati Eesti Kirikute 

Nõukogu, Eesti Piibliseltsi ja rahvastikuministri algatusel alla ühispöördumisele Eesti rahva poole 

seoses Piibli uue tõlke ettevalmistamise ja väljaandmisega. Töö toetuseks moodustati koostöökogu. 

 Kutsume kõiki Eestimaa kogudusi toetama Piibli uue tõlke valmimist. Samuti vajame toetust, et 

Pühakiri oleks jätkuvalt kättesaadav internetis, äppides ja mujal.  

Aidakem kaasa, et Jumala Sõna oleks iga Eestimaa inimese käeulatuses! 
 

Tallinn, 27. aprill 2021 

 

Piiskop Tiit Salumäe                                                                                        Jaan Bärenson  

EPSi esimees                                                                                                    EPSi peasekretär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Palvetagem  
 

Armastav Isa, täname sind, et sinu Sõna on jõudunud valdava enamikuni inimkonnast. Läbi heade ja 

halbade aegade, rõõmu ja kurbuse oled Sa olnud ustav, juhtides piibliseltside ja koguduste tööd, et 

teha Su elumuutev Sõna kättesaadavaks ja ligipääsetavaks igaühele.  

Täna, kui kogu maailm on väsinud koroona vaevadest, täname Sind, et me võime kaose keskel 

kindlana seista, sest Sinu armastus on vankumatu. Tänu Sulle, et võime rasketel aegadel pöörduda 

Sinu Sõna juurde. Vajame Sinu tarka nõu, kui püüame tuua lootust oma rahvale, kirikutele ja 

kogudustele. Palume Sind, võia meie kirikute, koguduste ja piibliseltside juhte, et nad oskaksid 

tõhusalt reageerida levivale kriisile ja selle tagajärgedele.  

Hoia ja edenda piiblitõlketööd, kirjastamist, levitamist ja teiste teenimist, et igaüks saaks osa 

Pühakirja ajatust rikkusest. Me palume Sinult juhtimist, et muuta Piibel kõikide lähedaseks sõbraks. 

Too julgustust ja lohutust neile, kes end halvasti tunnevad, kes on murtud meelega, kartuses, 

üksinduses, lootusetuses.  

Ustav Jumal, meie Varustaja, toome sinu ette paljud ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud, kes 

on saanud kannatada koroonaviiruse põhjustatud majandusliku allakäigu tõttu. Me paneme oma 

lootuse Sinu peale ja palume, et see aeg võiks olla elumuutev armastuses, lahkuses ja üksmeeles. Me 

täname Sind kõikide nende eest, kes on aastaid toetanud ustavalt piibliseltsi tööd ning palume: vala 

nende ja nende perede üle oma õnnistus. Ole meie kõigi ligi. Aamen. 
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KOGUDUSE JUHTORGANITE VALIMISED, JUHATUSE JA 

NÕUKOGU KOOSOLEKUD APRILLIS 2021. 
 

Nõukogu valimised. 

2021. aasta alguses toimuvad korralised koguduste juhtorganite valimised kogu Eesti Evangeelses 

Luterlikus Kirikus, nii ka EELK Haapsalu koguduses. Valimised algasid 1. ülestõusmispühal 

04.04.2021 täiskogu koosolekuga kell 12.00 ja lõppesid 10.04.2021 kell 14.00. Juhtorganite 

tööperioodiks on 4 aastat, seega sai meie kogudus nendel valimistel uue nõukogu aastani 2025. 

Kogudus on juriidiliselt sarnane mittetulundusühinguga – see  tähendab, et koguduse liikmed valisid 

endi hulgast nõukogu ja nõukogu omakorda juhatuse, revisjoni ja sinodisaadikud. Nende kõigi 

ülesandeks on koguduse igapäevaelu juhtimine ja korraldamine. 

Koguduse juhtimisorgani või ametiisiku valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud 

koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal 

käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu. Valimas käis 82 koguduse liiget ja peame seda 

praeguses piirangute olukorras väga heaks tulemuseks. Kõik kandidaadid said täiskogu toetuse. Igal 

täiskogu liikmel oli valimistel seitse häält. 

Nõukogu liikmed on: Kristi Ainjärv; Eva Cramer; Harsel Holm; Indrek Huul; Jane Hüdsi; 

Teno Ilves; Kalle Jätsa; Sirje Jätsa; Lydia Kalda; Kaire Klaos; Madis Kütt; Ingrid Laasi; Koit 

Latik; Lauri Luik; Jane Madi; Liina Põld; Jaanus Rankla; Tõnis Sahk; Signe Saviir; Angeliina 

Schwindt; Mihkel Sims; Maria Strauss; Matti Talbonen; Raul Tammet; Karin Teder; Mare 

Tereping; Triin Toompuu; Eve Trei; Leini Vahtras ja Sigrid Veske. 

Auliikmed: Evi Süsi, Ülo Niin, Arnold Korjus, Sulev Saareväli, Lia Salumäe, Ülla Paras, 

Kristel Engman, Sirje Kaasik ja Malle Allmere.  

Valimiskomisjoni liikmed olid Tiina Kütt, Aita Kaur, Tiia Laar ja Lia Salumäe.  

Juhatuse koosolek.  

Koguduse juhatus kogunes 18. aprillil Jaanimajja. Tegemist oli selle koosseisu viimase koosolekuga. 

Vaadati läbi täiskogu protokoll ning määrati uue nõukogu koosolekuks 25. aprill kell 12.  

Koguduse tööplaanid on vaatamata praegusele olukorrale siiski tihedad. Suve suurim sündmus on 

Missio Läänemaa 2021 augustis.  
 

       
 

Nõukogu koosolek. 

Koguduse uus nõukogu kogunes 25. aprillil toomkirikus. Piiskop Tiit Salumäe õnnistas ametisse uue 

nõukogu. Koosoleku alguses tutvustati kõiki nõukogu liikmeid, seejärel andis Tiit Salumäe ülevaate 

koguduse ülesannetest EELK Põhikirja ja EELK Kirikuseadustiku alusel.  

Jeesus andis oma õpilastele ülesande: “Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu 

loodule!” Mk 13,10. Issanda käsu täitmiseks rajatud Kiriku lahutamatu osana on EELK eesmärgiks 

juhtida inimesi pääsemisele ja tõe tundmisele. Meie ülesanne on: “Jumala sõna kuulutamine ja 

sakramentide jagamine ning sellest tulenevalt haridus-, diakoonia- ja misjonitöö tegemine ja muul 

viisil kristliku usu ja armastuse levitamine, edendamine ja süvendamine. Oma ülesannet täites seisab 
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EELK Jumala loodud elu pühaduse eest ning teenib kõlblust, õiglust ja rahu ühiskonnas ning 

üksikinimeste elus.” (EELK põhikirja § 3). 

Tiit Salumäe esitas juhatuse esimehe kandidaadiks Madis Küti, kes sai kõigi kohalolnud nõukogu 

liikmete hääled. Madis Kütt esitas juhatuse aseesimeheks Kristi Ainjärve, kes valiti  samuti 

üksmeelselt ametisse.  

Juhatuse liikmeteks valiti üksmeelselt Lydia Kalda, Kalle Jätsa, Leini Vahtras ja Tõnis Sahk. 

Revidentideks valiti Koit Latik ja Signe Saviir. Praostkonna sinodisaadikuteks valiti Madis Kütt ja 

Maria Strauss, asemikeks Tõnis Sahk ja Lydia Kalda.  

Õpetaja Salumäe kõneles koguduse tegevusest ja töövaldkondadest. 

• Jumalateenistus ja muusikatöö - Jumalateenistustel kaasa aitamine. Osalemine 

muusikatöös. Kooritöö. Kirikuvalve jumalateenistustel. Teeliste kiriku raames Jaani kiriku 

valvamine. 

• Laste- ja noortetöö - Lastekirik. Lastetöö toetamine ja läbiviimine. Leeritöö, noortetöö. 

• Haridus ja koolitus - Haridusküsimused, koolituste korraldamine, vaimuliku kirjanduse 

levitamine, koguduse raamatukogu arendamine, laenutustegevus. 

• Diakooniatöö - Diakooniatöö, eakate teetund, kodukülastused, annetusmüügi korraldamine. 

• Peretöö ja huviringid - Ringide tegevuse planeerimine ja kaasa löömine. Kogudusekool, 

piibel köögis, meesring, perekeskus. 

• Arendus ja planeerimine - Eelarve planeerimine, varade kasutamise kavandamine. 

• Majandus ja talgutöö - Talgute organiseerimine ja osalemine talgutöös, toitlustamises. 

• Toitlustoimkond - Kirikukohvi korraldamine, külaliste vastuvõtmine ja toitlustamise 

korraldamine. 

• Raamatukogu ja arhiivitöö - Koguduse raamatukogu korrastamine ja täiendamine, arhiivi ja 

fotokogu korrastamine. 

• Missio töörühm - Missio ’21 „Rõõm vabadusest“ 15. - 22. august 2021. 

• Rahvusvahelised suhted - Sõpruskogudustega suhtlemine, külaliste majutamine, 

sõpruspäevade ettevalmistamine. 

• Info- ja avalikud suhted - Koguduse töö kajastamine meedias, koguduse häälekandja 

„Johannese Sõnumid“, FB, uute infoallikate loomine,  kodulehekülg. 

Küsitluslehed koguduse tegevusvaldkondadega said kõik nõukogu liikmed. Õpetaja kutsub üles 

kõiki koguduse liikmeid andma oma panus ja teatama töölõigust, milles ollakse valmis osalema. 

Uue juhatuse esimene koosolek toimub 16. mail 2021.  
 

Kristo Hüdsi 
 

KOGUDUSE JALGRATTAMATK VORMSISSE. 
 

Armas kaasteeline, kutsun sind taas jalgrattamatkale. Sel korral sõidame 22. mail Vormsisse. 

Retke pikkuseks on ligikaudu 30-35 km.  Väljume hommikul Haapsalust. 
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Ära unusta kaasa võtta head tuju ning seljakotti retkeeinega. Matkale tulles kanname kõik kiivreid! 

Kui sul puudub ratas, kiiver või vajad mõnes muus asjas abi ja nõu, siis kindlasti küsi. Matka 

alustame Jaani kiriku hoovist. Kirikus annan kõigile osavõtjatele lühikese ülevaate matkast, peame 

palve ja alustame teekonda. EELK Vormsi Püha Olavi kiriku juurde jõuame orienteeruvalt kell 12. 

Vormsis tutvume Püha Olavi kirikuga ja kogukonna eluga. Seejärel kinnitame keha, puhkame ning 

tutvume saarega. Kell 16:00 alustame tagasisõitu Svibysse. Matk kulgeb mööda raudteetammi 

Haapsalust Rohukülla. Vormsis sõidame peamiselt mööda maanteid - teeolud on head.  

Päevakava 

Kogunemine kell 9:00. 

Start kell 9:15 Jaani kiriku juurest 

Laevasõit 10:15-11:00 (Rohuküla - Sviby). 

Sõit Hullosse ja külastame Vormsi kogust.  

12:00 Peame palvuse Vormis Püha Olavi kirikus. Koguduse õpetaja Ants Rajando tutvustab kirikut ja 

koguduse elu Vormsis. 

13:00 Lõuna. 

Peale lõunatamist tutvume Vormsiga.  

Sadamasse alustame sõitu kell 16:00. 

Laevasõit tagasi kell 17:05-17:50 (Sviby - Rohuküla). 

Haapsalusse jõuame tagasi kell 18:35.  

Retkele minekuks on oluline eelregistreerimine, et saaksime laevapiletid aegsasti broneerida. Samuti 

on retkel osalejate arv piiratud.  

Laevapiletite hinnad on järgmised: 

Täiskasvanu: 3,20 (reisijapilet) + 1 (rattapilet) + 3,20 + 1 = 8,40 €. 

Õpilane: 1,60 + 1 + 1,60 + 1 = 5,20 €. 

Eelkooliealised lapsed: Tasuta. 

Juhul, kui sajab vihma ja tundub, et ilm meid matkapäeval ei soosi, lükkub matk edasi. 

Registreerimine toimub kuni 17. maini. Registreerimiseks palun kirjuta või helista. 
 

Kristo Hüdsi  

Tel: 56952758 E-post: kristo.hudsi@eelk.ee 
 

HAAPSALU JA SOOME SÕPRUSKOGUDUSTE 

VEEBIKOOSOLEK. 
  

Ühine veebikoosolek toimus 14. aprillil. Koosoleku kutsus kokku Helsingi Haaga koguduse õpetaja 

Heikki Nenonen. Osalesid: Haapsalu kogudusest Tiit Salumäe, Lia Salumäe, Kalle Jätsa, Kristo 

Hüdsi ja Madis Kütt, Soome Haaga kogudusest Heikki Nenonen, Agricola kogudusest Mikko Alava 

ja Jaana Huovila, Korsnäsi kogudusest Janne Heikkilä ja Guy Kronqvist, Turu Miikaeli kogudusest 

Jaakko Pakkanen ja Helsingi Toomkiriku kogudusest Maija Kuoppala. 

Kogudused andsid ülevaate oma tööst praegustes  tingimustes. Loodetakse, et ajad paranevad ja 

koostööd saab suurendada. Oluliselt on tõusnud koroonapiirangute ajal sotsiaalmeedia roll. 

Piiskop Tiit Salumäe andis ülevaate Haapsalu koguduse tööst. Kiriku uksed on olnud avatud ka 

koroonapiirangute ajal, on olnud ristimised ja konfirmatsioon. Möödunud suvel toimus XXVII 

Vanamuusika festival, mis oli Euroopa mastaabis harukordne. Aasta 2021 on Eesti kirikutes 

valimisaasta, valitakse koguduste nõukogud, juhatused ja kirikukogu esindajad. Kirikukogu uus 

koosseis valib 23.-24. novembril kirikuvalitsuse. 

Saabuva suve tähtsaim sündmus on Rõõm vabadusest 30 aasta pikkuse vabaduse tähistamiseks. 

Põhisündmusele, mis toimub laupäeval 21. augustil, kutsutakse ka sõpruskoguduste esindajad. 

Kaaluti ka võimalust, kas ja kuidas saaks läbi viia ühise jumalateenistuse. 

Järgmine kohtumine Soome sõpruskogudustega toimub Korsnäsis 4. mail 2022. 
 

Kalle Jätsa 

Soome sõprussuhete koordinaator 
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ALGAS JAANI KIRIKU TORNI REMONT. 
 

Esmaspäeval, 26. aprillil algas Jaani kiriku torni remont, piiskop Tiit Salumäe pidas sel puhul 

avapalvuse. Remont on kavandatud poole aasta peale ja läheb maksma üle 100 000 €.  

„Kõige viletsamas seisukorras on torni tugikonstruktsioon, see on täielikult mäda,” selgitas koguduse 

juhatuse esimees Madis Kütt. „Mäda on ka roovitus, mille külge plekk kinnitub. Kiivri seisukord on 

samuti halb.”  

Remondiprojekti koostas Juhan Kilumets Rändmeistri OÜst. Kilumets täpsustab projektis, et 

kandekonstruktsioonidel on seen- ja puidumardikakahjustusi paiguti kogu ristlõike ulatuses. Teine 

suur probleem on tuule lahti rebitud katuseplekk, mis tuule käes loperdades praguneb. Paiguti ei pea 

tornikiivri kate vett. Tipuosa detailid on välisel vaatlusel rahuldavas seisukorras, leiab Kilumets.   

Madis Küti sõnul on esimene töö tugikonstruktsioonide restaureerimine, teiseks roovituse 

uuendamine ja vana katusepleki asendamine uuega. Projekti kohaselt kaetakse kiiver käsitsi valtsitud 

kuumtsingitud terasplekiga. 

Kogudus sai omandireformi reservfondist 100 000 €, Haapsalu linnavalitsus toetab 8000 €. Annetuse 

on teinud koguduse liikmed. Jätkuvalt on oodatud annetused torni remondi heaks. 

Ehitab restaureerimisfirma Resteh OÜ, ehitusjärelevalvet teeb Covenant OÜ.  

„Kui torni hädapärased tööd on tehtud, võib hiljem mõelda torni iluravile – lupjamisele,” sõnas Kütt. 

„Praegu on peamine, et torn tormiga ümber ei kukuks.” 

Järgmine suurem töö on Jaani kiriku oreli remondi jätkamine. Praeguseks on kogudus jõudnud oreli 

remondiga poole peale. 

   
 

Jaani kiriku torn 

❖ 1513. aasta. Haapsalu linnakiriku kirjalik esmamainimine. 

❖ 1690. Suurem ümberehitus, mida tähistab aastaarv 1690 tuulelipul (eksponeeritud Jaani 

kirikus). 

❖ 1855. Valmis massiivne paekivist seintega kõrge gootipärase telkkiivriga kellatorn. Hiljem on 

tornikiivrit mitmel korral remonditud.  

❖ 1993. Remondi käigus kullati uuesti rist ja kuul.  

❖ Kõrgus tipuni m 38,0 m. 

 

Lehte Ilves 

MEIE ISA PALVE XII (lõpp). 
 

 

Meie koguduse liikmete vastuseid küsimusele: Mida tähendab Meie Isa palve sulle isiklikult? 

Kalle Jätsa: See palve on õpetanud mind vabanema isekusest, usaldama Jumalat igal päeval ja 

kõiges. 

Mari Kuli: Meie Isa palve on minu jaoks justkui meeldetuletus Jumala väest nii taevas kui maa peal. 

Samas annab selle palvetamine alati rahu ja teadmise, et ma ei pea muretsema, sest Tema tahmine 

sünnib ja Ta hoolitseb selle eest, et mul oleks kõik, mida ma vajan. 
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Heli-Ann Seervald: Usun, et selle palve läbi loon ühenduse Jumalaga. Palve on mulle toeks raskel 

ajal ja rõõmuhetkedel tänan selle kaudu Loojat.  

Jane Hüdsi: Minu jaoks on Meie Isa palves kõik olulised palveteemad kokku võetud. 

Kristo Hüdsi: Meie Isa palve on minu jaoks isiklik alandlik pöördumine Jumala poole, milles ei 

esita ma Jumalale oma soove, vaid usaldan end Jeesuse sõnade läbi Kõigeväelise hoolde. Palun nii 

isiklikult kui ka laiemalt Tema tahte sündimist ja Tema õnnistust meile. Meie Isa palve lugemisel 

järgneb sellele Aaroni õnnistamissõnade lugemine (4Ms 6:22–26). 

Lehte Ilves: Meie Isa palve on mulle universaalne abiline igaks elujuhtumiks – "üks kindel linn ja 

varjupaik". Aitab rahuneda ja mõelda, kas kõik on ikka nii halvasti kui tundub. Õpetab tänulikkust ja 

alandlikkust, leevendab hirmu tuleva ees, sest "Sinu tahtmine sündigu".  

Lydia Kalda: Meie Isa palve on mulle nagu baasturvalisus ja emapiimaga kaasa antud kaitse. 

Lühidalt ja esiisade keeles lihtsalt "Issa Meie". Ja sellega ongi juba palve teele läinud. Vanaisa 

Herbert oli usuteel eeskujuks, et Meie Isa palvet kirikus lugedes olgu hääl tasane, kuid laulud ja 

usutunnistus kõlagu valjult. Selle palve lugemine pole suuline eksam, Jumal teab ise neid sõnu, kuid 

paluja mõtted jõuavad üles. 

Mai-Ellen Koop: See on minu igaõhtuse palve osa, minu jaoks kui igapäevane leib. Alguse on see 

saanud Jaani kirikust, kus käisin vanaema käekõrval 1940. aastatel. Kui koolis kästi laulda, siis 

oleksin võinud laulda mõne kirikulaulu või lugeda Meie Isa palve. 

Tiia Laar: Minu jaoks on Meie Isa palve raampalve, minu usu kinnitus. Lõpetan sellega ka kõik 

teised oma palved. 

Aita Kaur: Tihti tuleb kogeda muret ja hirmu. Meie Isa palve aitab koondada mõtteid ja lubab 

uskudes loota Looja armule! 

 

MÕTTEID LEERILASTE ESSEEDEST.  
 

Nagu nii mitmete varasemategi leerikursuste raames kirjutasid ka selle aasta ülestõusmispühade 

eelõhtul ristitud leerilapsed essee teemal „Mina koguduse liikmena ja minu ootused kiriku suhtes“. 

Kuna leerilastega oli kokkulepe, et me nende nimesid ei avalda, siis on käesolevas ülevaates kõik 

nimed muudetud. 

Mõned leerilastest tunnistavad, et varasemaid kokkupuuteid kirikuga on nende elus olnud üsna vähe.  

„Minu perekond pole isegi see nö tavaline Eesti perekond, kes käib jõuludel kirikus ja kõik. Oleme 

ainult välismaal reisides tutvunud väga paljude erinevate pühakodadega. Olen osalenud korra 

jumalateenistusel. Häbi küll tunnistada, aga tol hetkel mingit huvi ega austust kiriku suhtes polnud ja 

võisin ju füüsiliselt kohal olla, kuid vaimselt sellest osa ei võtnud.“  

„Enne leerikooli tulekut ei ole mul kirikuga eriti suuri kokkupuuteid olnud. Olen ise ristimata, samuti 

on ristimata vanemad, vanavanemad ja ka sugulased, sõbrad. Kirikus käimised on varasemalt olnud 

seotud pulmade, kontsertide või erinevate reiside raames uhkete ehitiste arhitektuuri ja kultuuriga 

tutvumisega. Algkoolis olen ühe korra ka jõulude ajal kirikus käinud. Arvatavasti käisime 

jumalateenistusel, kuid midagi täpsemat kahjuks ei mäleta.“  

Siiski on Kristina juba 4 aastat olnud Riia kiriku liige ja Andreas kirjutab: „Kogudus ning sellega 

seonduv ei olnud minu jaoks enne leerikursust täiesti võõras. Olen sellega kokku puutunud ning 

gümnaasiumi uurimustöö teemal isegi pisut teoreetilist osa kirjutanud ja uurinud. Lisaks sellele olen 

mänginud 8 aastat koguduste vahel jalgpalli ning trennide kõrvalt oleme lugenud piiblit ning 

arutanud teemasid. Kahjuks olen viimased aastad sinna vähe jõudnud.“ 

Mis tekitas leerilastes huvi kiriku vastu?  

„Olles ise vaadanud palju USA tõsieluseriaale, siis olen alati imetlenud seda, kuidas usk aitab 

inimestel eluraskustest lihtsamini üle saada. See on ka tekitanud minus suurema huvi usu vastu, et 

kuidas see siis täpselt on ja toimib jms. /.../ Läbisin just hiljuti autoõnnetuse, mis pani mind ikka 

totaalselt mõtlema, et mis asja ma siin elus nüüd täpselt siis ajan.“  

„Minu ootused kiriku suhtes alguses ei olnud mitte midagi tarka. Ma ei mõistnud seda teemat algul, 

ei saanud aru, mis selle mõte üleüldsegi on ja miks seda tehakse. Kuid nüüd ma olen hakanud 

vaikselt aru saama, miks ja kuidas seda tehakse. Paljud inimesed hakkavad kirikus käima, kui nende 

elus juhtub midagi traagilist või järgivad traditsioone.“  
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„Algul liitusin Riia kirikuga peamiselt õe tõttu – ta käis ristimiskursustel ja andis mulle väga head 

tagasisidet, ta tundus õnnelik ja leidis palju uusi sõpru.“  

„Minu tee leerikooli sai alguse sellest, kui eelmise aasta novembris Kristinaga kihlusime. Vaikselt 

pulmaplaane pidades jõudsime sinnamaani, et Kristinale väga meeldiks, kui peaksime laulatuse 

kirikus. Teadsin, et Kristina jaoks on see oluline ning nii hakkasimegi uurima, kuidas seda 

korraldada.“  

„Saades koguduse liikmeks, on mul hea võimalus uskliku elu, kirikut ja kogudust paremini tundma 

õppida ja enda jaoks lahti mõtestada. Seetõttu tahakski ajapikku teada saada rohkem kiriku 

kommetest ning tavadest. Tulevikus, olles juba koguduse liige, tahan kindlasti osa võtta armulauast. 

Mäletan, et kui noorena sai jõulude ajal kirikus käidud, siis mõtlesin alati, et miks mina ei saa 

proovida „jumalaverd“. See hetk ma muidugi ei mõistnud, mis see üldse olla võiks, tundus minu 

jaoks nii uus ja huvitav.“ 

Leerikool sai läbi. Mis edasi? 

„Olles nüüd läbinud leerikooli, võin julgelt väita, et olen asjadest rohkem aru saanud. Küll aga leian, 

et ei oleks minu enda suhtes aus astuda kohe koguduse liikmeks, sest ma ei ole neid asju oma peas 

suutnud veel päris lahti mõtestada. Hetkel on ka isiklikus elus väga palju tegemisi. Tean, et koguduse 

liige olles tuleb ka täita kohustusi jms, mis nõuavad ka oma aega. Olen juba paljusid asju elus 

hakanud teise nurga alt vaatama. Nüüd juba olen mõtestatud nii, et kui midagi juhtub, tekib kohe 

pähe mõte, et äkki see on märk kuskilt kõrgemalt, et tuleb teha teisiti?“ 

„Hoolimata sellest, et siin Haapsalu kirikus kuulsin uuesti kõiki kristluse teemasid, oli see kindlasti 

huvitav ja kasulik. Mulle meeldis end tunda taas “algajana”. Mul on väga hea meel, et Hendrik 

nõustus osalema: tahtsin rohkem mõista, kuidas tema näeb neid asju ja mis küsimused tal on ja kas 

saan talle mõned vastused anda või on asju (kindlasti on), millele ma ei oska vastata.“ 

„Koolis olin ma hea reaalainetes, matemaatikas ja füüsikas, väga kindlad ja üheselt mõistetavad 

teemad. Rasked olid kirjanduslikud ja jutustavad teemad. Seoses sellega on minu jaoks tihti raske aru 

saada, mis on mingi jutu tagamõte, kui see ei ole otseselt mõistetav. Jutlust kuulates oli mul väga 

raske teksti jälgida ja sellest aru saada. Kui räägiti nurgakividest ja veiniaiast, siis pärast aitas kristina 

mul aru saada, mida sellega tegelikult mõeldi. Ma ei tunne, et mu maailmavaade oleks pärast 

leerikooli kuidagi oluliselt muutunud, kuid mul on väga hea meel, et olen kogu selle maailma ja 

kirikuga ja Kristina mõttemaailmaga oluliselt rohkem kursis. Kuigi ma ei usu, et oleksin tulevikus 

väga aktiivne kirikus käija, ei tunneks ma ennast kindlasti võõrana, kui Kristina koos minuga 

kirikusse minna tahab.“ 

„Lõplik huvi ja seos kirikuga selgub muidugi aja möödudes, sest hetkel on väga raske veel mõtestada 

lahti, kuidas näen ma ennast kiriku liikmena, kui varasemalt elu jooksul ma seda olnud ei ole. 

Seetõttu võikski ehk välja tuua mõningad ootused kiriku suhtes, mis aitaksid konkreetselt leida mul 

seda õiget kohta või rolli kirikus või siis kiriku rolli minu elus. Näiteks teadmiste kogumise vanade 

traditsioonide, kiriku arhitektuuri ning kommete vastu. Lisaks arvan, et kirik on tore ja rahulik 

vaheldus kiirele igapäevaelule, kus koos lähedaste inimestega käia, olla ja kuulata. Juba praegu 

pakub näiteks jumalateenistustel käimine mulle natuke ka hingerahu, säilitab kohusetunnet ning 

keskendumisvõimet. Loodan lähimas tulevikus ka abielu saada laulatatud kirikus. Kindlasti 

mängivad koguduse liikmena olulist rolli ka teised koguduseliikmed ja nendega läbisaamine. Nende 

maailmavaated ja tõekspidamised. Kas me sarnaneme või erineme? Tean, et koguduse liikmena on 

mul ka kindlad kohustused, mida täita tuleb. Nii et võiks öelda, et kui midagi teha, siis teha südame 

ja siira huviga.“ 

„Üks suurim ootus ja soov on kindlasti ka see, et koroonaviiruse levik väheneks ning inimesed 

saaksid oma vanade tavade juurde naasta. Ma usun, et siis saaksime pühenduda rohkem kiriku ning 

koguduse elu mõistmisele ning tundmaõppimisele. Sest näost-näkku suhtlemine ning koosviibimine 

on oluline meie kõigi jaoks, et saada rohkem üksteisest aimu. Ootan väga juba uusi ja huvitavaid 

teadmisi kiriku elust ning olen avatud kõigele.“ 

„Olles nüüd käinud leerikoolis need paar nädalakest, sain ma sealt väga palju uut ja huvitavat 

informatsiooni kiriku kohta. Jah, see tekitas minus mõtlemisainet: ehk peaks hakkama rohkem 

kirikus käima ning selle asjaga tegelema. See ei tee mitte midagi halba elule, vaid ainult head. Sa 

hakkad rohkem mõtlema mingitele otsustele, mis on valesti läinud, ehk see otsus tuli üldse ülevalt 
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poolt ning ta kaitses sind just selle eest. Kindlasti ma olen nüüd hakanud rohkem mõtlema asjadele ja 

tegudele, enne kui ma hakkan neid tegema. Kuid kahjuks mina hetkel ennast veel koguduse liikmena 

ei näe, kuna meie elutempo on elukaaslasega väga kiire hetkel ning lihtsalt me rebiksime ennast lõhki 

ja tekiksid vaimsed probleemid. Nüüdseks oleme rääkinud elukaaslasega, et kui meil tekib vaba aega, 

siis pühendame selle Kirikule, et käia jumalateenistustel jne. Jumalateenistustest ma alguses ei 

teadnudki, et need toimuvad siin väikses Haapsalus iga pühapäev. See oli minu jaoks suur uudis.“ 
 

ÜKS LAPSEPÕLVEMÄLESTUS. 
 

Elasin lapsena korrusmajas, millel oli paksu liivakihiga kaetud põrandaga pööning. Ühel meie maja 

lastest ei lubanud vanemad kodus kassi pidada ja seetõttu pidas ta kassi pööningul. Kassi nimi oli 

Pontšik ja tal olid igal aastal pojad. Kõik maja lapsed olid kassidest teadlikud ning käisime pea iga 

päev neile süüa viimas või nendega mängimas. 

Olin selle loo toimumise ajal kas 8- või 9-aastane. Lugesin raamatust, et kassid jäävad alati ellu, 

ükskõik kui kõrgelt nad kukuksid, sest nad maanduvad alati jalgadele. Otsustasin seda praktiliselt 

järele proovida ja ühe kassipoja pööningu pisikesest aknaavast välja visata. Miskipärast olin täiesti 

kindel, et kassipoeg ei jää nii kõrgelt kukkudes ellu, seega oma plaani teoks tegema minnes läksin 

tegelikult kassipoega tapma. 

Varem olin alati kasse külastamas käinud kellegagi koos. Kuna seekord läksin kurja tegema, siis 

vaatasin hoolikalt, et keegi mind ei näeks. Mõtlesin juba sellegi valmis, mida ja kuidas ma valetan, 

kui keegi leiab surnud kassipoja ja peaks hakkama mind kahtlustama. Kurjade plaanide tõttu olin 

veendunud, et seekord kass end mulle kätte ei anna ja ma pean teda ja kassipoegi mööda pööningut 

taga ajama. 

Ronisin pööningule ja hüüdsin nagu tavaliselt: „Pontšik! Pontšik!“ Kass tuli otsekohe suure jooksuga 

mu juurde ja vähe sellest, tassis otsekohe ka kõik oma pojad ükshaaval mu jalge ette. Juba see rabas 

mind mõnevõrra. Poegi oli viis. Hakkasin valima, millist alla visata. Kui oleks olnud kaks ühesugust, 

oleksin ühe neist alla visanud, kuid kõik olid erinevad: ühtlaselt hall, hall triibik, punane, must ja 

laiguline. Mõtlesin, et kui ühe aknaavast välja viskan, siis teist samasugust järele ei jää, seetõttu ei 

suutnud otsustada.  

Valisin ja kõhklesin ja korraga tekkis väga imelik tunne, mida ei oskagi kirjeldada. Kõige rohkem oli 

see nagu jahmatus iseenda pärast. Mäletan, et küsisin endalt: Mida ma siin praegu üldse teen? 

Jahmatus oli nii suur, et unustasin kassid täiesti, läksin natuke eemale ja istusin maha. Millest 

mõtlesin, seda ei mäleta, kuid istusin seal päris kaua. Siis tõusin püsti ja ronisin pööningult alla. 

Lugu toimus sügaval nõukaajal, olin siis innukas oktoobrilaps ja hiljem tubli pioneer, Jumalast ei 

teadnud midagi ega tahtnudki teada. Praegu tagantjärele mõistan, et see oli Jumal,  kes selle kassi 

vahendusel pani mind endalt küsima: Mida ma siin praegu üldse teen? Väga suur osa oli ka kassil 

endal, kes mind täielikult usaldas ning oli kindel, et ma talle kurja ei tee. Arvan, et kui oleksin 

pidanud kasse mööda pööningut taga ajama, oleksin ühe neist ikkagi alla visanud.  
 

Anonüümseks jääda soovinud koguduseliige 
  

KA NII VÕIB JUHTUDA. 
 

Iirlased on teatavasti tuntud oma äärmise kokkuhoidlikkuse poolest. 

Kord veavad kaks iirlasest sõpra kihla, kumb kirikus korjanduse ajal vähem 

annetab. 

Kirikus paneb üks neist korjanduskaussi kõige väiksema käibeloleva mündi ja 

vaatab võidurõõmsalt sõbra poole. 

Too aga lööb risti ette ja ütleb kirikuteenrile: "See on meie mõlema eest!" 
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PIIBLIVIKTORIIN. 
  

1. Jumal andis pärast inimese loomist talle toiduks kõik seemet kandvad taimed kogu maal ja kõik 

puuviljad, milles on nende seeme. Millal andis Jumal inimesele loa liha süüa? 
 

2. Ühes Vana Testamendi raamatus ei mainita mitte kordagi Jumalat. See oli üks põhjusi, miks juudi 

teoloogid 1. sajandil pKr Vana Testamendi kaanonit koostades olid lahkarvamusel, kas seda raamatut 

võtta kaanonisse või mitte. Mis raamat see on? 
 

3. Joona raamatust võime lugeda, et suur kala neelas Jumala käsul prohvet Joona alla ning oksendas 

pärast jälle kuivale maale. Kui kaua oli Joona kala kõhus?  
 

4. Apostlite tegude raamatust loeme, et nelipühapäeval valas Jumal välja Püha Vaimu kõigi peale, 

kes uskusid Jeesusesse. See sündis suurte tunnustähtede ja imetegude saatel. Üks Jeesuse kõige 

lähematest jüngritest pidas kokkutulnud rahvahulgale esimese misjonijutluse, mille tulemusena 

pöördus Jeesuse poole ja ristiti ligi 3000 inimest. Kes oli see jünger? 
 

5. Apostel Paulus annab oma kirjades kogudustele rohkesti juhiseid palvetamiseks. Ühes kirjas 

õpetab ta, kui sagedasti tuleks palvetada. See Pauluse õpetus on aidanud väga paljudel kristlastel 

sügavamalt mõista palve olemust ja süvendada oma palveelu. Kui sageli käsib Jumal Pauluse suu ja 

sule läbi meil palvetada? 
1. Pärast veeuputust (1Ms 9:3). 

2. Estri raamat. 

3. Kolm päeva ja kolm ööd (Jn 2:1; vrd Mt 12:40). 

4. Peetrus (Ap 2:14, 41).  

5. Lakkamatult (1Ts 5:17). 

 

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Fl 2:13 
 

Miks ei lähe tihtilugu inimeste, ka Jumala laste kõige paremad püüdlused korda? Teod ja toimingud, 

mis on vaieldamatult kooskõlas Jumala tahtmisega ja mille teostamiseks kasutatakse õigeid ja ausaid 

vahendeid? Paneme tähele, et need on eelkõige püüdlused, mille teostamine sõltub peamiselt meist 

endist ja mis nõuavad suurt tahtepingutust: oma eluviisi muutmine, mõnest sõltuvusest või muust 

armsakssaanud patust loobumine, suutmine andestada, loobumine sõjakast ja süüdistavast 

mõtteviisist või ka lihtsalt kaasinimeste armastamine sel kombel, nagu Jumal seda meilt ootab. 

Püüame, pingutame, aga ikka kukume läbi. Jumalateenistusel tunnistame aastast aastasse ikka 

neidsamu patte ja midagi ei muutu. Miks? 

Üks kristlik lugu räägib pühast mehest, kes enne tõelise pühaduseni jõudmist palvetas aastaid, et 

Jumal vabastaks teda joomarlusest, kuid asjatult. Miks Jumal ei täida palvet, mille sisuks on soov 

patust vabaneda? Lõpuks hakkas tulevane pühamees uurima oma südant ja taipas, et iga kord, kui ta 

palus, et Jumal võtaks talt soovi liigselt veini juua, lisas ta sellele eneselegi märkamatult palve: 

Ainult veel mitte täna! 

Mõned psühholoogiakoolkonnad on jõudnud järeldusele, et inimene kasutab tahtejõudu eelkõige oma 

alateadvuse taltsutamiseks: sundimaks end tegema seda, mida ta sügaval sisimas tegelikult teha ei 

taha. Kuid tahtejõul on piirid, ükskord saab see paratamatult otsa ning meie tohutult võimas sisemine 

loomus haarab ohjad enda kätte ja teeb oma tegeliku tahtmise järgi. Psühholoogide arusaam on 

täielikult kooskõlas Pühakirja väitega, et inimene ei suuda omast jõust Jumala Seadust järgida. Me 

tunnistame mõistusega, et Jumala käsud on head, õiged, ilusad ja vajalikud ning üritame nende järgi 

toimida, kuid see ei õnnestu, sest tahtejõud lõppeb. Ka uue jõuga uuesti alustades ja üritades kukume 

ikkagi läbi. 

Pärispatu tõttu ei ole inimene võimeline oma patusust mõistma ega tunnistama, ainsana saab inimese 

patutundmisele tuua Püha Vaim. Võidakse vastu väita, et teiste religioonide järgijad ning ka lihtsalt 
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jumalatud inimesed mõistavad väga hästi oma vigu ja puudusi ning mõned püüavad neist ka 

vabaneda. Kuid paraku on see vaid puhtmõistuslik arusaam ning kõik püüded end parandada ikka 

seesama alateadvuse taltsutamine tahtejõu abil, mis ei õnnestu. Kui inimese toob patutundmisele 

Püha Vaim, muutub patt nii vastikuks, et kogu meie olemus protesteerib selle vastu – sest ainult 

Jumal ise saab tuua meid arusaamisele, kui räige kontrasti moodustab patt Tema pühaduse ja 

armastusega. Me ei suuda ega taha enam hetkekski selle patu sisse jääda ja sellest hetkest peale ei 

võitle me oma patu vastu enam omaenda piiratud tahtejõuga, vaid piiramatu ja ammendamatu Jumala 

väega: sest Jumal on see, kes meis tegutseb, et me tahame ja toimime Tema hea nõu kohaselt. Ja 

kõik, mis me teeme kooskõlas Jumala tahtmisega Tema enda jõu abil, läheb korda. 
 

Meie hea ja võimas Isa, armastuse Jumal! 

Me täname, et Sina oled tulnud appi 

langenud inimsoole, kes ägab 

oma jõuetuses silmitsi kurjuse ja valega. 

Palume, juhi meid ikka ja uuesti 

oma kalli Poja risti alla, 

et Tema risti vägi saaks ka meie elu 

muutvaks ja kujundavaks jõuks. 

Palume, võta meilt soov 

tahta Sinu kõrval ise midagi olla, 

sest oma Poja ristis andsid Sa meile teada 

midagi määratult kallimat: 

Sina armastad meid nii väga, 

et loobusid meie pärast iseenda olust. 

 

Karin Teder 

PALVETA! 
 

❖ viirushaiguse tõttu hukkunud inimeste hingede pärast  

❖ COVID-19 haigusega nakatunute tervenemise eest 

❖ arstide ja meditsiinipersonali eest, et Jumal annaks tarkust, jõudu ja vastupidavust haigete 

ravimisel ja nende eest hoolitsemisel  

❖ kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks neile tarka meelt  

❖ majandusraskustesse sattunud ettevõtete pärast  

❖ kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast Eestis ja kogu maailmas 

❖ Issand Kristus hinge ja ihu arstina tervendab ja õnnistab.  

 
 

    
 

Suure Reede ristirännak piiskopilinnuses. 
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SÜNNIPÄEVAD MAIS. 
 

 

1. mai Mai-Ellen Koop 79 

 Rutt-Regina Kelviste 

 Saima Lillep 

 Ants Murd 

 Maie Soon 

 Mai Liivamäe 

 Janar Testmann 

2. mai Maret Peikel 86 

 Aase Saareväli 60 

 Mai-Ly Soe 30 

3. mai Lili Klementi 

4. mai Tõnis Teller 55 

5. mai Aet Peterson 

 Kaili Saarkopli-Kõre 

6. mai Tõnis Vare 

 Jane Möll 

7. mai Heli Murik 72 

 Kaido Erik 

9. mai Maie Juur 75 

10. mai Janelin Reimets 

11. mai Aidi Vallik 50 

13. mai Jako Tomingas 

17. mai Hardi Lämmergas 

 Maxwell Konstantin Weyandt  

 Lisandra Leit 

19. mai Valeri Valikov 

 Maximus Parbus 

20.mai Liis Notton  

23. mai Janek Herzmann 45 

 Kaire Marttila 

24. mai Viljar Vunk 

25. mai Sonja Karydi 

26. mai Peeter Paenurm 

 Andres Aviste 

 Katrin Kaasik 

28. mai Milvi Pärn 71 

 Triin Leit 

 Janek Ratas 

 Thomas Sägi 

 Helery Pokk 

29. mai Sirje Ehala 60 

 Keiu Barndõk 

 
 

PALJU ÕNNE JA ROHKET ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE 
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MEENUTUSI APRILLI KUUST. 
 

   

                 
 

Paasaküünla süütamine toomkirikus ülestõusmispüha eelõhtul 3. aprillil.  

 

   
             

4.–10. aprillini toimus koguduse täiskogu ja valiti koguduse nõukogu järgmiseks neljaks aastaks. 
 

    

     
     
 

27.–28. aprillil toimus EELK XXX kirikukogu 7. istungjärk koroonapiirangute tõttu zoomi veebikeskkonnas. 

Piiskop Tiit Salumäe pidas 28. aprillil virtuaalse hommikupalvuse. 
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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 kokkuleppel – 53039835 Lia Salumäe. 

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

Jaani kirik on avatud vastavalt kokkuleppele. 

Toomkirik on avatud Piiskopilinnuse muuseumi kaudu ja ettetellimisel haapsalu@eelk.ee 

Piiskopilinnuses 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: salumae.lia@gmail.com  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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