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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

APRILL 2021 
 

Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on 

surma ja surmavalla võtmed! Ilm 1:18 
 

Kristliku kuulutuse tuumaks on sõnum, et Kristus on võitnud kurjuse ja surma. Apostel Paulus 

kirjutab: “Kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on 

ka meie usk.” Jüngritele tähendas Jeesuse ülestõusmine surnuist kinnitust, et Tema on Jumal. See 

andis neile jõu taluda tagakiusamisi ja märtrisurma. Edaspidi ei hoidnud nad kinni enam oma elust, 

vaid Kristusest, sest Temas oli elu. Kristuse ülestõusmine andis jüngritele ja annab ka meile kindluse 

- surmal ei ole viimane sõna, Jumal viib meid läbi surma igavesse ellu. 

Vahel tundub, et seda on võimatu uskuda. Üks minu leeriõpilane tunnistas, et leeripäeval 

usutunnistust lugedes hoidis ta suu kinni sellel ajal, kui loeti: „mina usun surnute ülestõusmist ja 

igavest elu.“ Ta ütles, et ei suutnud siis seda veel uskuda, mida ta aga täna usub. 

Ülestõusmine on palju mõistetavam kui mitmed muud asjad. Prantsuse matemaatik, füüsik ja filosoof 

Blaise Pascal ütles: “Palju kergem on uskuda, et meie, kes oleme elanud, töötanud, rõõme ja muresid 

tundnud, hakkame kord jälle elama. Samal ajal kui me sugugi ei imesta, et igal päeval tulevad siia 

maailma inimesed, keda ei ole kunagi olemas olnud. Kui Jumalal on võimalik teha nii, et uued 

inimesed võivad sündida siia maailma, siis on võimalik ka see, et surnud tõusevad uuele elule.” 

Ülestõusmine annab meie elule igavikulise mõõte ja tähenduse. Samas annab ta meile vastutuse 

igaviku ees. Meie elu muutub avaraks ja suursuguseks. Ülestõusmispühal kinnitame, et kurjuse jõud 

on murtud. Kannatused ja ülekohus võivad võidutseda vaid teatud aja. Viimselt võidab elu ja headus. 

Usk ülestõusmisesse annab jõu olla hea ka ülekohtusel ajal, elada ausalt valede maailmas, armastada 

seal, kus on vihkamine. Ülestõusmine kinnitas seda, et patt ja rikutus ei suutnud murda Jumalat, vaid 

Jumal võitis patu ja surma. Jeesus ütles: “Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub see elab, 

isegi kui ta sureb.” 

Juba teist aastat pühitseme ülestõusmispühi teisiti kui olime harjunud. Avalikud teenistused ja 

pidulikud protsessioonid on keelatud ohtliku viiruse levimise tõttu. Aga see ei takista meid 

rõõmustamast Kristuse ülestõusmise üle. Ka esimesel ülestõusmispühal läksid vaid üksikud naised 

Jeesuse hauda otsima aga leidsid hoopis midagi muud – tühja haua ja olid esimesteks ülestõusmise 

tunnistajateks. Kristuse võit surma üle on lõplik. Koos temaga pärime igavese elu. 

Ülestõusmistervitus ühendab meid üleilmseks ja ajastuid ületavaks usklike pereks ka siis, kui me 

üksteist täna silmast-silma ei näe.  
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Kristus on surnuist üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud  ja neile, kes hauas olid, elu 

kinkinud. 
 

Piiskop Tiit Salumäe 

Koguduse õpetaja 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA APRILLIS. 
 

Eesti Vabariigis kehtivad piirangud koroonaviiruse leviku ennetamiseks ja 

tõkestamiseks  kuni 25. aprillini. Avalikke jumalateenistusi ei toimu. 
 

N, 1. aprill Suur Neljapäev  kell 18-19 on Jaani kirik avatud palvetamiseks. 

R, 2. aprill Suur Reede  kell 11-12 on toomkirik avatud palvetamiseks. 

P, 4. aprill Kristuse ülestõusmise pühal  kell 11-12 on toomkirik avatud palvetamiseks. 

R, 9. aprill kell 9-9.15 on Jaani kirik avatud palvetamiseks. 

P, 11. aprill ülestõusmisaja 2. pühapäeval  kell 11-12 on toomkirik avatud palvetamiseks. 

R, 16. aprill kell 9-9.15 on Jaani kirik avatud palvetamiseks. 

P, 18. aprill ülestõusmisaja 3. pühapäeval  kell 11-12 on toomkirik avatud palvetamiseks. 

R, 23. aprill kell 9-9.15 on Jaani kirik avatud palvetamiseks. 

P, 25. aprillil kell 11 ülestõusmisaja 4. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Teema: Jumala 

rahva koduigatsus. (Toomkirik). Koguduse nõukogu ametisse õnnistamine. Teenivad: piiskop Tiit 

Salumäe, õpetaja Kristo Hüdsi ja Teno Ilves. Organist: Lia Salumäe. 

R, 30. aprill kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik).  
 

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu valimine toimub 4. - 10. aprillini. 

Valida saab 4. aprillil kell 12-14 toomkirikus; 7. aprillil kell 12-14 Jaani kirikus; 

9. aprillil kell 11-13 Jaani kirikus ja 10. aprillil 12-14 Jaani kirikus. 

Soovist valida kodus palutakse teada anda valimistoimkonnale ja leppida kokku aeg. 

Toimkonna kontaktisik Lia Salumäe 53039835. 
 

TULE KIRIKUSSE! 
 

❖ järgi turvalise hajutamise põhimõtet (2+2 reeglit)  

❖ desinfitseeri kirikusse sisenedes käsi ja kanna kaitsemaski või visiiri. 

❖ istu hajutatult üle ühe pingirea (v.a perekonnaliikmed ja kirikutalitusel osalejad)  

❖ tervita ja soovi rahu ilma füüsilise kontaktita  

❖ kui oled haige või puutunud kokku haigega, ära liigu avalikes kohtades ega tule kirikusse  

❖ võta ühendust perearstiga ja järgi juhtnööre ning lase ennast testida  

❖ väldi kuni haiguse möödumiseni kõiki lähikontakte  

❖ võta ühendust oma koguduse õpetajaga, kellelt saad nõu ja tuge  
 

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.  

 

Soovime kannatlikku meelt ja õnnistust! 
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PEAPIISKOPI JUHISED EELOLEVATEKS PÜHADEKS. 
 

Peapiiskop Urmas Viilma saatis Suure Nädala ja ülestõusmispüha puhul vaimulikele juhised 

jumalateenistuselu korraldamiseks. Tänavu kordub möödunud aastaga sarnane olukord, kus ühtegi 

Suure Nädala püha, nagu ka Kristuse ülestõusmise püha, ei ole võimalik pühitseda koos kirikusse 

koguneva kogudusega. 

„Hingekarjastena oleme kutsutud ning seatud teenima ja juhatama meie kätte usaldatud Kristuse 

karja – oma kogudust, kogukonda, ligimesi,“ kirjutas Urmas Viilma. „Samal kombel jätkame oma 

kutsumuse ja läkituse kohast teenimistööd Suurel Nädalal, ülestõusmisajal ja sealt edasi – ennast 

oludele vastavalt kohandades, kuid oma usu, õiguste ja vabaduste eest kindlalt seistes,“ lisas ta. 

Kirikuelu korraldamiseks on EELK Konsistoorium 2. märtsil 2021 antud järgmised põhimõtted: 

• kirikud on soovitav hoida avatud, et inimesed saaksid viibida isiklikus palves, süüdata 

küünlaid ja kõneleda vaimulikuga; 

• teadvustada ja selgitada inimestele, et usuvabaduse põhimõttest lähtuvalt on kõigil õigus oma 

usku praktiseerida, sealhulgas õigus pihile ja armulauale; 

• siseruumides on lubatud mitteavalikud eraviisilised vältimatud ametitalitused, sealhulgas 

matusetalituste läbiviimine koos lähedastega järgides nakkusohu vähendamiseks 2+2 

põhimõtet, desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust; 

• siseruumides ei ole lubatud pidada avalikke jumalateenistusi, kontserte, koosolekuid ning 

muid avalikke usulisi talitusi ja üritusi. Nimetatud piirangud ei puuduta veebiülekandena 

korraldatavaid jumalateenistusi ja muid kiriklikke organiseeritud avalikke üritusi ja tegevusi, 

kus ei osale kedagi teist kui ülekande tegemisega seotud isikud; 

• välitingimustes on kõik eelpool loetletud tegevused lubatud, välja arvatud ajavahemikus 21.00 

kuni 6.00 tingimusel, et osalejate arv ei oleks suurem kui 10 inimest, sealhulgas juhataja. 

Lisaks on avalikus ruumis peetava jumalateenistuse või ristitee jaoks vaja taotleda luba. 

Peapiiskop Urmas Viilma soovib kõigile vaimulikele kannatlikku ja rahulikku palvemeelt 

Jeesuse kannatuste järgimisel ning püsivust Kristuse ülestõusmise rõõmu ja valguse ootuses. 

KOGUDUSE NÕUKOGU VALIMINE.  

Vastavalt EELK kirikukogu otsusele toimuvad 2021. a. korralised valimised Eesti Kirikus.  

Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute 

valimised toimuvad ajavahemikul 1. jaanuar kuni 30. aprill 2021. 

Praostkondade sinoditel ja EELK vaimulike konverentsil tuleb valida EELK XXXI Kirikukogu 

liikmed 30. septembriks 2021.Konsistooriumi valitavate assessorite, kantsleri, kirikukohtu, EELK 

nõukogude ja kirikukogu komisjonide liikmete valimised toimuvad EELK XXXI Kirikukogu 

korralisel sügisistungjärgul 23.-24. novembril 2021. 
 

Mis on kiriku ja koguduse ülesanne? 

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

loodule!” Mk 16:15. Issanda käsu täitmiseks rajatud Kiriku lahutamatu osana on EELK eesmärgiks 

juhtida inimesi pääsemisele ja tõe tundmisele. Selleks aitab kaasa “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 

EELK Jumala loodud elu pühaduse eest ning teenib kõlblust, õiglust ja rahu ühiskonnas ning 

üksikinimeste elus.” (EELK põhikirja § 3). 

Koguduse ülesanne on sama eesmärgi saavutamine kohalikus kihelkonnas või nende inimeste keskel, 

kellele kogudus oma töö on suunanud. 
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Koguduse vaimuliku eesmärgi teenistuses seisavad jumalateenistused ja usulised talitused, 

hoolekande-, laste- ja noorsootöö jt töövaldkonnad. Neile valdkondadele lisanduvad majandusasjade 

korraldamine ja koguduse juhtimine, milles on koguduse vaimulikule abiks juhatus ja nõukogu. 

Kes juhib koguduse elu? 

Koguduse vaimuliku elu juhtimise eest vastutab koguduse õpetaja, kes on koguduse vaimulik juht ja 

karjane. Õpetajale ja abiõpetajale on abiks koguduse nõukogu, juhatus ja revident. 

Mille eest vastutavad koguduse juhtorganid? 

Koguduse täiskogu ülesandeks on nõukogu liikmete ja nende asemike valimine. Täiskogu kutsub 

vähemalt üks kord nelja aasta jooksul kokku koguduse õpetaja. Koguduse täiskogu poolt valitud 

nõukogu ja nõukogu poolt valitud juhatuse ühiseks ülesandeks on olla koguduse vaimulikele toeks 

koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja koguduse tegevuse edendamisel. 

Koguduse nõukogu valvab koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle, võtab vastu 

majandusaruande ja eelarve, annab nõusoleku abiõpetaja või diakoni ametisse määramiseks, valib 

praostkonna sinodi saadikud ning koguduse juhatuse valitavad liikmed, valib revisjonikomisjoni või 

revidendi ja nimetab vajadusel audiitori. Koguduse nõukogu kutsub vähemalt üks kord aastas kokku 

koguduse õpetaja. Koguduse nõukogu ülesandeks on ka koguduse õpetaja valimine. 

Koguduse juhatus viib ellu nõukogu otsuseid, valitseb koguduse vara ning korraldab 

majandustegevust ja raamatupidamist, korraldab koguduse töösuhteid ja esindab kogudust kui 

juriidilist isikut. Juhatus korraldab ka muid asju, mis ei ole koguduse nõukogu või täiskogu 

pädevuses. Koguduse juhatuse kooskäimise tihedus sõltub konkreetsest vajadusest, koosoleku kutsub 

kokku koguduse õpetaja või juhatuse esimees. 

Koguduse revisjonikomisjoni või revidendi ülesandeks on koguduse majandustegevuse, varade, 

raamatupidamise ja kassa revideerimine ning tulude ja kulude aruandele ja eelarvele hinnangu 

andmine. Revisjonikomisjon või revident peab revisjoni teostama vähemalt üks kord aastas. 

Kuidas on kogudus seotud EELK juhtimisega? 

Koguduse nõukogu valib enda hulgast saadikud praostkonna sinodile. Praostkonna sinod valib 

saadikud EELK kõrgeimasse seadusandlikusse organisse – kirikukogusse. Kirikukogu valib 

peapiiskopi, piiskopid ning kantsleri ja assessorid ehk kirikuvalitsuse liikmed. 

Valimised EELK Haapsalu koguduses.  

Juhtorganite valimisperioodiks on 4 aastat ja nendel valimistel saab kogudus nõukogu aastani 2025. 

Kogudus on juriidiline isik ja kantud mittetulundusühinguna riiklikku registrisse.  

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

koguduseliige, kes on käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või liikmeannetuse ja kelle õigusi 

ei ole kirikukari korras piiratud (Kirikuseadustiku § 203.) Igal täiskogu liikmel on valimistel seitse 

häält. 

Eelmised valimised EELK Haapsalu Püha Johannese koguduses toimusid 8. - 15.01.2017. Nõukogu 

liikmete hulgast lahkus surma läbi Andres Ammas (25.02.1962 – 4.04.2018) ja auliige Anneli Ammas 

(29.03.1962 . 27.08.2019). Tänan kõiki nõukogu ja juhatuse liikmeid, revisjoni ja sinodi saadikuid 

õnnistusrikka töö eest meie koguduses, Lääne praostkonnas ja Eesti luterlikus kirikus.  

Koguduse juhatus seadis 14.03.2021 üles nõukogu liikme kandidaadid: 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.  

Valimisperiood algab 4. aprillil 2021 kell 12 peale ülestõusmispüha palvust ja lõpeb laupäeval 10. 

aprillil 2021 kell 14. Valida on võimalik: 

Pühapäeval 4. aprillil kell 12 - 14 (Toomkirik) 

Kolmapäeval, 7. aprillil kell 12 - 14 (Jaani kirik) 

Reedel, 9. aprillil kell 11 - 13 (Jaani kirik) 

Laupäeval, 10. aprillil kell 12 - 14 (Jaani kirik) 
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Juhul kui Sul ei ole võimalik tulla valima kirikusse võta palun ühendust valimiskomisjoni esindaja 

Lia Salumäega (53039835). E-post: haapsalu@eelk.ee  

Kõikide valimistega seonduvate küsimustega palun pöörduda Tiit Salumäe (tel: 5280635) poole.  

E-post: haapsalu@eelk.ee  
 

 

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu kandidaadid 
 

Kristi Ainjärv (48) Koguduse liige 1990. aastast, nõukogu liige aastast 1991 ja juhatuse aseesimees 

aastast 2013. Juhib koguduse välissuhete toimkonda ja koordineerib piibliringi „Piibel Köögis.“ 

Eva Cramer (34) Koguduse liige 2015. aastast, nõukogu liige aastast 2017.  

Harsel Holm (31) Koguduse liige aastast 2020. Tegeleb väikeettevõtlusega. 

Indrek Huul (59) Koguduse liige 1991. aastast, nõukogu liige 1997. aastast. Koguduse 

raamatupidaja. 

Jane Hüdsi (29) Koguduse liige alates 2019 aastast. Õpib Tartu Ülikooli magistratuuris. 

Teno Ilves (46) Koguduse liige 1995. aastast, nõukogu liige 2004. aastast. Koguduse õpetaja abiline 

1998. aastast, infokirja "Johannese Sõnumid" toimetuse liige.  

Kalle Jätsa (59) Koguduse liige 2012. aastast, nõukogu ja juhatuse liige aastast 2017. Koguduse 

õpetaja abiline, laulab koguduse segakooris. Vabatahtlik abiline Jaani kiriku suvisel lahtihoidmisel ja 

jumalateenistuste toimkonnas. Välissuhete toimkonna liige ja soome keele tõlk. 

Sirje Jätsa (63) Koguduse liige 2012. aastast, nõukogu ja juhatuse liige aastast 2017. Lastetöö juht, 

laulab koguduse segakooris ja on piibliringi „Piibel Köögis“ toimkonna liige. Vabatahtlik abiline 

Jaani kiriku suvisel lahtihoidmisel ja jumalateenistuste toimkonnas 

Lydia Kalda (43) Koguduse liige 1977. aastast, nõukogu liige 1992-2009; ja taas aastast 2017,  

juhatuse liige aastast 2017. Infokirja "Johannese Sõnumid" toimetuse liige, koguduse FB toimetaja, 

laulab toomkooris. Välissuhete toimkonna liige, soome ja rootsi keele tõlk. 

Kaire Klaos (49) Koguduse liige alates 2017 aastast. Vabatahtlik abiline Jaani kiriku suvisel 

lahtihoidmisel ja jumalateenistuste toimkonnas. 

Madis Kütt (59) Koguduse liige 1990. aastast, nõukogu liige ja juhatuse esimees 1991. aastast. 

Koguduse majandusjuhataja alates aastast 1994. Laulab toomkooris. Välissuhete toimkonna liige. 

Talgupäevade korraldaja.  

Ingrid Laasi (65) Koguduse liige 1995. aastast, nõukogu liige 2001. aastast, juhatuse liige 2009-

2013. Vabatahtlik abiline Jaani kiriku suvisel lahtihoidmisel ja jumalateenistuste toimkonnas.   

Koit Latik (74) Koguduse liige 2015. aastast, nõukogu liige aastast 2017. Koguduse revident. 

Lauri Luik (38) Koguduse liige 1999. aastast, nõukogu liige 2001. aastast. Ettevõtja. 

Jane Madi (53) Koguduse liige 1991. aastast, nõukogu liige 2009. aastast. Vabatahtlik abiline 

jumalateenistuse toimkonnas, lilleseadja, kunstnik ning kirikuteenija. 

Liina Põld (44) Koguduse liige 1992. aastast, nõukogu liige aastast 2017.  

Jaanus Rankla (44) Koguduse liige 1991. aastast,  nõukogu liige 2001 aastast ja revisjonikomisjoni 

liige 2009-2013. 

Tõnis Sahk (37) Koguduse liige alates 2019 aastast. Välissuhete toimkonna liige. Vabatahtlik abiline 

jumalateenistuste toimkonnas. 

Signe Saviir (60) Koguduse liige 1994. aastast, nõukogu liige 2013. aastast. Revisjonikomisjoni 

esimees 2013-2017. a. Toomkoori laulja ja koorivanem. 

Angeliina Schwindt (51) Koguduse liige 2010 aastast, nõukogu  liige  2013. aastast. Vabatahtlik 

abiline ürituste korraldamisel. „Piibel Köögis“ osaleja. 

Mihkel Sims (27) Koguduse  liige aastast 2016. Koguduse tegevus on talle oluline.  

Maria Strauss (44) Koguduse liige 1976. aastast, nõukogu liige 2013. aastast. Juhatuse liige 2013-

2017. Lastekiriku õpetaja, koguduse infokirja "Johannese Sõnumid" toimetuse liige. Välissuhete 

toimkonna liige ja saksa keele tõlk. Laulab toomkooris. „Piibel Köögis“ korraldaja. 

Matti Talbonen (62) Koguduse liige 1991 aastast, nõukogu liige  2013.aatast. Vabatahtlik abiline 

Jaani kiriku suvisel lahti hoidmisel. 

Raul Tammet (71) Koguduse liige 1999. aastast, nõukogu liige 2001. a. juhatuse liige 2005-2009.  

Karin Teder (53) Koguduse liige 2003 aastast, nõukogu liige aastast 2017. Teoloog, abistab eakate 

mailto:haapsalu@eelk.ee
mailto:haapsalu@eelk.ee
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teetunni läbiviimisel. Infokirja "Johannese Sõnumid" toimetaja. „Piibel Köögis“  piiblitundide 

korraldaja, kogudusekooli kursuse juhataja. 

Mare Tereping (62) Koguduse liige 2012 aastast, nõukogu liige 2013. aastast, juhatuse liige 2013-

2017. Laulab toomkooris.  

Triin Toompuu (46) Koguduse liige 1992. aastast, nõukogu liige 2004-2009; ja taas alates 2017.  

Eve Trei  (67) Koguduse liige 1958. aastast, nõukogu liige aastast 2017. Koguduse välissuhete 

toimkonna liige, soome ja vene keele tõlk. Laulab toomkooris.   

Leini Vahtras (67) Koguduse liige 1994. aastast, nõukogu liige aastast 2001 ja juhatuse liige 2001-

2004; 2017-2021. Vabatahtlik abiline ürituste korraldamisel. 

Sigrid Veske (48) Koguduse liige 1990 aastast, nõukogu liige 2013. aastast.  Laulab toomkooris. 

 

Palun kõikidel valimisõiguslikel koguduse liikmetel osaleda valimisel ja märgistada valimissedelil 

kuni seitse isikut, keda soovid valida koguduse nõukogusse järgmiseks neljaks aastaks! 

Uus nõukogu valib oma esimesel koosolekul 25. aprillil 2021 järgmiseks neljaks aastaks koguduse 

juhatuse, revisjonikomisjoni ja sinodisaadikud.  

 

Õnnistussooviga 

 

Piiskop Tiit Salumäe 

Koguduse õpetaja 

 

HINGEHOIDJA SKYLLA. 

 

 
 

Armastan kasse nende sõltumatuse ja vabameelsuse pärast. Mul on alati olnud mõni kass. Ühel 

päeval, kui tundus, et elujõud kipub päeva jooksul liiga ruttu otsa saama, siis, kui peale tööpäeva ei 

jätkunud jõudu muuks kui tugitoolis klaasistunud pilgul teleri vaatamiseks, sain aru, et tuleb leida see 

keegi, kelle pärast oleks vaja tõusta tugitoolist üles ja minna värskesse õhku, saada pea klaariks ning 

koguda ennast ja mõtteid. 
 

Küsisin healt peretuttavalt, kes aretab labradore, nõu ja siis ta andis mulle koera – Skylla. Selles 

pesakonnas algasid kõigi kutsikate nimed s-tähega ja pidid olema kreeka mütoloogilised jumalad. 

Skylla on üks kaljudest Messina väina ääres, kuulu järgi meenutab koerakoonu. Skylla, kes minuga 

kaasa tuli, on omasuguste seas üks kaunimaid (vähemasti minu silmis). Ainus puudus, mis tal on, 

selgus peale esimese aasta koertenäitust ja mil ta sai auhinnalise koha, on küünarliigese düsplaasia. 

See ei lase loomal osaleda tõuaretuses ega saada kutsikaid. 
 

Aga sõbraks sobib kergelt lonkav koer suurepäraselt. Ja nii oleme me koos kasvanud ja rännanud, 

jalgpalli mänginud ja kirikut valvanud. 
 

Naljaga pooleks olen ma Skyllat külalistele tutvustanud kui koguduse vabatahtlikku hingehoidjat. Ja 

selles töös on ta tõesti suurepärane. Ta kohe oskab sedasi otsa vaadata, nagu näeks sind läbi. Igati 

tähelepanelik ja kannatlik. Eriti meeldivad Skyllale sellised inimesed, kes istuvad vaikselt, võib-olla 

ka üksi jäetuna või kurvana. Need on tema lemmikud, nende juurde läheb ta otsejoones, istub nende 
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kõrvale, paneb oma suure koonu põlve peale, vaatab pruunide silmadega otsa ja kuulab. Kuulab ka 

sõnatut kõnet, on lihtsalt olemas. Norib vaikselt paitamist ja on valmis puhtaks limpsima nii sõrmed 

kui varbad. Oma suures inimesearmastuses absoluutselt isetu. 
 

Nii on meil siin üks neljajalgne hingehoidja, täis teenimisvalmidust ning on diskreetsus ise – kuuldust 

ei räägi kellelegi mitte poolt sõnagi, ei reeda ühtki saladust ega unistust. 
 

Paljud labradorid on ju teada-tuntud teraapiakoerad. Nad lihtsalt on nii rahulikud ja leplikud. 
 

Tore, et elu on andnud võimaluse õppida tundma üht tõelist ustavust ja tingimusteta armastust. 

 

Küllike Valk 

Ridala ja Martna koguduse õpetaja 
 

JAANI KIRIKU OREL TULI REMONDIST. 
 

Orelimeister Toomas Mäeväli lõpetas Jaani kiriku oreli esimese manuaali mängumehhanismi 

remondi, kuid parandamist vajavad veel teine manuaal ja pedaal. 

„Kindlam tunne on nüüd mängida,” ütles organist Lia Salumäe. Ta on pärast remonti uuesti kokku 

pandud pillil mänginud reedestel palvustel ja mõnel matusel. „Enne jäi mõni noot peale ja mõni oli 

täitsa tumm.” 

Toomas Mäeväli vahetas välja vilede all oleva puidust kasti – tuulepõhja -, mis jagab viledesse tuult. 

Tuulepõhi oli koidest puretud ja hõredaks muutunud. Ettevalmistus algas novembris, remont käis 

detsembri lõpust märtsini.  

Oreli remondiks sai kogudus linnavalitsuselt toetust, kuid kogudus on ka ise raha kogunud. Lea 

Salumäe kutsus oma sünnipäevalisi üles kingi asemel annetama oreli remondiks. Piiskop Tiit 

Salumäe ja organist Lia Salumäe 45 aasta tööjuubeli tähistamisel kutsuti üles toetama annetusega  

Jaani kiriku oreli ja torni remonttöid. 

Lia Salumäe oli tänulik Haapsalu linnavalitsusele ja annetajaile. Tänu neile on pill nii heas korras, et 

ta julgeb suveks kavandada mõnd orelikontserti.    

Mäevälja sõnul tuleks tööd veel jätkata teise (ülemise) manuaali ja pedaali juures: „Siis on loota, et 

orel jääb mitmeks ajaks tööle.” 

Oreli remondiga läheme kindlasti edasi, aga aega praegu ei tea, ütles koguduse juhatuse esimees 

Madis Kütt. Praegu on järgmine suurem töö aprillis algav Jaani kiriku torni remont. Riigilt on selleks 

100 000 eurot, aga sellega ilmselt välja ei tule, lisas Kütt.  

 

     
 

Lehte Ilves 

 

MEIE ISA PALVE XII (järg). 
 

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

Lauri Luik: Meie Isa palve on juba olemuselt kõiki kristlasi ühendav tüvi. Midagi sellist, mis annab 

kindlust, lootust ja jõudu nõrkusehetkedel, aga ka tänulikkust ja alandlikkust n-ö täiesti tavalisel 

päeval ning innustust ja väge tulevikusihtide seadmisel. Loen Meie Isa palvet alati mõttes, kui 
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külastan mõnd pühakoda, see on selline tore traditsioon, mis saadab mind reisides. 

Eve Aser: Meie Isa palve on palve, millega alustan ja lõpetan päeva ning loen ka siis, kui on mingi 

eriline olukord, näiteks sõidan autos, bussis jne. Meie Isa palve annab mulle rahu, kindlust, usaldust 

ja lootust ja jõudu päevasteks tegevusteks ning õhtul uinumiseks. 

Maria Strauss: Minu jaoks annab Meie Isa palve turvatunde ja kindluse, et olen osake suurest 

ülemaailmsest kristlaskonnast. See ühendab ja lähendab mind teiste kristlastega, sest igaüks saab 

seda paluda oma keeles ja panna siiski sinna sisse oma palve. Üksi palvetades kasutan meelsamini 

oma sõnu. 

Rahel Strauss: Meie Isa palve on minu jaoks tähtis ja eriline, sest Jeesus ise on seda meile õpetanud. 

Olen kasutanud seda kirikus ja piiblikoolis ja vahel ka ise, kui ma ei tea täpselt, mida palves öelda. 

Jane Madi: Jeesuse antud kuldpalve näitab mulle kokkuvõtet sellest, millist suhtumist Jumal meilt 

palvetades ootab: jumalakartust, Tema tahtele allumist ehk alandlikku meelt, jätkuvalt igapäevase 

leiva (vajaduste) palumist, andeksandvat meelt, päästet kurja käest ja et ka ise kurjust mitte teha ega 

sellega kaasa minna ehk ligimesearmastust. 

Anne Vooremaa: Meie Isa palve tähendab usaldust, kaitset, usku ja lootust. Jumala tahet minu elus. 

Maapealse elu ja Taevase väe ühinemist palves. 

Lea Salumäe: Meie Isa palve on minu jaoks imeline palve, kuna selle on Jeesus meile ise õpetanud. 

See on esimene palve, mis tuleb mulle rasketel hetkedel meelde. Seda lugedes tunnen rahu ja Jumala 

lähedust. 

Kaire Klaos: Meie Isa palve on minu jaoks palve, millega ärkan hommikul ja uinun õhtul. Tunnen, 

et olen siis Isa kaitse all ja hoitud. 

Endel Kõrm: Mina alustan oma päeva ja õhtul lõpetan Meie Isa palvega. Jeesus ise õpetas seda oma 

jüngritele. Mina lisan veel omalt poolt sellele palvele: Kallis taevane Isa, kaitse meie riiki ja rahvast, 

rahu Jeruusalemmale ja juudi rahvale ja kõigile, kes Sind kardavad ja armastavad! 

Ülo Niin: Minu arvates on meie Isa palve väga tähtis palve, kuna see võtab kokku Jumala põhitõed 

ning meie kohustused, mis meie peame tegema, et Jumala õnnistusest osa saada igal päeval. 

Sirje Jätsa: Minu jaoks on Meie Isa palve alati olnud julgustav. Juba väiksena, kui koos vanaemaga 

seda palvet palvetasin, tundsin ennast kaitstult ja imeliselt rahulikuna. Isa oskab ja tahab alati vastata 

lapse palvele. 

 

SAAME TUTTAVAKS – ANDRI MERILOO. 
 

Perearst ja kirurg Andri Meriloo on Läänemaal elanud ja töötanud juba 33 aastat, kuid 

sündinud ja kasvanud on ta hoopis Tartus. 2013. aastast kuulub ta meie koguduse nõukogusse 

ja oli eelmisel valimisperioodil ka koguduse juhatuse liige. Kirikus käimine ja jõudumööda 

kaasatöötamine on arsti jaoks oluline ja aitab hoida vaimu tervena. 

 

 
 

Kristlusega olid Andril esimesed kokkupuuted juba varases lapsepõlves, sest tema vanaisa Johannes 

kuulus Tartu Pauluse kogudusse. „Vanaisa maksis ka kirikumaksu, kuid kirikus käisime siiski harva,“ 

meenutab ta. Jõule tähistati vaikselt – see oli ju nõukogude ajal keelatud. Sellest ajast on tollasel 
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poisiklutil eredalt meeles, kuidas vanaisa õhtuti Piiblit luges: „See oli ülisuur, paksude kollaste 

lehtede ja vanade tähtedega köide. Mina ei saanud sealt sõnagi aru, aga vanaisa mõnikord seletas, 

millest seal kirjutatakse.“ Ühel õhtul kutsus vanaisa väikse Andri koos vennaga enda juurde ja ütles: 

„Jätke meelde – kui teie vanemad kaovad, olete te teineteisele kõige lähedasemad inimesed. Te peate 

sõbralikud olema ja teineteist toetama, mitte tülitsema.“ Selle ütluse on poisid kogu eluks südamesse 

võtnud. „Suhtleme venna perega tõesti palju,“ rõõmustab Andri. 

Kui Andri sai täisealiseks, tegi ta isikliku otsuse ristikiriku poolt. Tema ristimise ja leeriõnnistamise 

toimetas õpetaja Harald Tammur 16. detsembril 1983 Tartu Pauluse koguduses. „Siis toimusid need 

talitused poolsalaja,“ meenutab ta. 

See, et temast saab arst, oli Andrile selge juba neljandas klassis. Poisile oli eeskujuks ka tema tädi 

Viia Birnbaum, kes tollal arstiteadust õppis. Ülikooli ajal pakkusid tulevasele arstile suurt huvi 

vaimu, keha ja hinge küsimused. Ta tegi tutvust nii orientalistika kui sensitiivsusega.  

Pärast ülikooli lõpetamist tuli Andri Meriloo tööle Haapsallu. „Lasin end siia tööle suunata,“ räägib 

ta ja selgitab, et kõik lõpetanud pandi lõpueksamihinnete järgi pingeritta ja parimatele anti 

valikuvõimalus. Ülikooli ajal oli ta arstitudengina suviti eri kohtades praktikal käinud ja kõige 

parema mulje jätsid kollektiiv ja suhtumine just tollases Haapsalu Rajooni Keskhaiglas. „Soov mere 

ääres elada on olnud minu sees lapsest saadik. Igal suvel tahtsin ikka mere äärde,“ meenutab Andri. 

Perega suvitas ta sageli Topul oma tädi suvekodus. 

Kui noor arst tööle hakkas, sai ta aru, et kõiki haigusi, traumasid ja inimestega toimuvat ei saa 

seletada pelgalt arstiteaduse vaatevinklist. „Hing, ihu ja vaim on üks tervik. Ihu ravimise osas on 

arstiteadus päris kaugele jõudnud, hinge oskame samuti sees hoida, aga vaimu ravimine on kõige 

raskem,“ mõtiskleb arst ja loodab viimase osas just kiriku abile.  

„Lisaks nähtavale maailmale on veel midagi, kus peame teiste suhtes korrektsed, positiivsed ja 

toetavad olema,“ arvab Andri Meriloo, kes patsiendi, tuttava või sõbraga suheldes sageli endalt küsib, 

millist käitumist ta antud hetkel teiselt ise sooviks. Samamoodi üritab ta ka teisega käituda. 

Läänlased meeldivad talle oma tagasihoidlikkuse ja töökuse poolest, kuid oma tervise eest võiksid 

nad tema arvates kohati rohkem hoolitseda. „Haapsalus on hea töötada: siin ei ole nii palju 

konfliktseid ja bravuurikaid patsiente,“ kiidavad tema sõnul Haapsalu õhkkonda paljud arstid, kes 

tulevad siia tööle Tallinna haiglatest ja mujaltki.  

Ka Haapsalu kogudusega on Andri väga rahul. Ta ei kujutaks endale paremat kirikut ettegi: 

„Tegelemine koguduse liikmetega, kirikuvaradega, paberitööga, arendamisega, üksteisega – kõik on 

väga soe ja hea.“ 

Koroonaviirusega puutub Andri Meriloo kokku igapäevaselt nii perearstina kui haigla valvetes, 

kasutades vajadusel kõikvõimalikke kaitsevahendeid. „Kardan seda haigust,“ tunnistab ta ja lisab, et 

politsei peaks olema rangem ning rakendama reaalseid karistusi maskivastaste ja teiste reeglitest 

mittekinnipidajatega. Läänlased on tema hinnangul seni siiski hästi toime tulnud. Praegu on perearsti 

põhitöö võimalikult palju vaktsiini saada ja kiiresti vaktsineerida: „Siis ehk saame suveks leviku 

pidama.“  
 

Maria Strauss 
KEVAD. 

 

On loodus juba kevadiselt ärkvel, 

neid märke näha maa peal, taevas, vees. 

Hea inimene, kui sul meeled ärkvel, 

kas tunned Looja armu enda sees? 

 

See arm on igal ajal sinu ligi, 

ka siis kui oled ise kahtlev sa. 

See hoiab sind ja trööstib ometigi 

ja sinu usujulgust kinnitab. 
 

Tiia Laar 
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KOROONA MÕJUST KOGUDUSE LIIKMETELE. 
 

Tõenäoliselt ei ole kedagi, keda koroonakriis poleks mõjutanud. Oma jälje on see jätnud ka koguduse 

elule. Uurisin meie liikmetelt, kuidas on neid puudutanud praegune piirangute aeg.  
 

Lia Salumäe. Koorid on pausil, viimane esinemine oli jõuludel. Jaanuaris puhkasime ja veebruaris 

hakkasime harjutama ülestõusmispühade laule. Tegime mõne proovi ja kooritöö seiskus taas. Elame 

lootuses, et saame jätkata kooritööd. Olen kasutanud seda aega nootide korrastamiseks ja uute 

laulude õppimiseks. Mul on väga suur noodikogu ja arhiiv – see on 45 aasta muusikatöö Haapsalu 

koguduses. Soovin kõigile kuldsalmi sõnadega: usku, lootust ja armastust. Hoiame ennast ja lähedasi. 

Saame tänada Taevaisa iga kingitud päeva ja tervise eest ning paluda Tema hoidmist kõigile.   
 

Indrek Huul. Koroonaaeg ei ole mõjutanud koguduse raamatupidamistööd. Isiklikus elus tuleb 

arvestada, et need vähesed kohad, kus varem olen käinud, on kinni. Sellest on väga kahju. Ma ei ole 

suur suhtleja, kuid kahjuks on seegi suhtlusring vähenenud. 
 

Sirje Jätsa. Olen Jumalale tänulik, et Ta on mind ja me peret hoidnud. Kurb on, et koguduse 

tegemistest ei saa osa võtta nii nagu varem. Laulukoorid ja piibliring „Piibel köögis” ei saa tegutseda. 

Lastekiriku lastega kohtusime viimati 14. veebruaril, tund oli õues. Oleme Maria Straussiga mõelnud 

ülestõusmispühadel korraldada lastele õuetegevust.  

Kogu tööelu on teistsugune. Hea, et rohkem on aega palveks. Lastekiriku lapsed ja koorikaaslased on 

igal päeval mu palvetes. Usun, et see aeg möödub ja Jumal hoiab meid. Usklikel on raske,  kuid tean, 

et mul on Isa taevas, kes näeb ja aitab ning annab lootuse! 
 

Malle Allmere. Tänu Taevaisale, teetunni inimesed on kõik terved. Aktiivne telefonitsi suhtlemine on 

igapäevane. Teetundi ei saa pidada. On tõsi, et aeg on toonud kaasa masendust – igatsen väga lapsi ja 

lapselapsi. Tunnen puudust lähedastest! Palvetan iga päev selle olukorra pärast! 
 

Mari Kuli. Minu peret mõjutab koroona küll. Lapsed ei saa kooli ega lasteaeda. Olen kodus 

lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja ja õppejõud. Kolisime perega Hiiumaale. Oleme palju õues. Tore, et 

inimesed on rohkem õues. Tunnen siiski väsimust ja kurnatust, kuid ka rõõmu, et tuleb kevad. 

Puudust tunnen üksi olemisest, ajast iseendaga. Koguduses on keeruline noortetööd korraldada. 

Sotsiaalmeedia kaudu on olemas kontakt noorte ja sõpruskogudusega Inglismaal. 
 

Madis Kütt. Olukord on hirmutav. Koguduses sisuliselt tegevusi ei toimu. Koguduse kinnisvara 

vajab aga kütmist ja korras hoidmist. Hirmutav on näha, et see on nii terves Haapsalus. Võitlen palju 

iseendaga, et selles olukorras ellu jääda, sest oleme ju sotsiaalsed olendid. 
 

Tiia Laar. Olusid arvestades on koguduse tegutsemise mudelid parimad. Võib-olla peaks juhtima 

rohkem tähelepanu, et ka praegu saab teha annetusi koguduse elu toimimiseks.  

COVID-19 on tõmmanud maailma oravarattalt maha. Kahjuks on keskendutud rohkem kvantiteedile 

kui kvaliteedile. Vähenenud on keskendumis- ja analüüsivõime. Loodan, et toimuv paneb meid asju 

ümber hindama. Soovitan käia looduses. Loodus on rahuallikas ja negatiivsete emotsioonide 

tasakaalustaja. Ja raamatud! Rohkem on aega lugeda, Piiblisse süveneda. Mis minusse puutub, siis 

olen kolleegi kutsel asunud talisuplejate kilda ja see meeldib mulle. 
 

Jaanus Kõuts. Koroonaaeg võimaldab keskenduda olulisele ja võtta aega perele. Oleme palju koos 

käinud ja teinud. Koduõppel lapse toetamine on uus asi. Kool on hästi lahendanud õppetöö küsimuse. 

Arvan, et kogudusele on praegune aeg raskem, kui arvata oskame. Tunnen puudust 

armulauaosadusest. Teenistused on hädavajalikud.  Võiksime vabaõhuteenistusi korraldada. Tasub 

olla lootusrikas, sest Jumalal on kontroll kõige üle, tuleb vaid usaldada Teda. Tuleb palvetada ja 

paluda juhatust. Praegune aeg on hea aeg anda rohkem ruumi Temale.  
 

Karin Teder. Kogudusekool on kolinud Skype'i, tunnid toimuvad näiliselt niisama efektiivselt, kuid 

reaalne koosolemine ärgitas inimesi rohkem kaasa mõtlema, küsima ja arutlema. Puudu jääb 

osadusetundest, ütlevad osalejad.  

Johannese Sõnumite tegevuse koordineerimises  muutusi ei ole, küll aga praegune olukord mõjutab 

teemade valikut, sest mitmeid  tegevusi ei toimu. Koguduse eakatele pole võimalik  paberile 

prinditud lehenumbreid jagada, sest pühapäeviti me kirikus ei kohtu. 
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Kui koroonapiirangud veel pikalt kestavad, tuleks kõigi meie käsutuses olevate kanalite kaudu hoida 

osadust ja sidet koguduseliikmete vahel, et igaüks tunneks - temale mõeldakse ja temast hoolitakse: 

videod FB-s, koguduse õpetajate e-kirjad koguduseliikmete meililistis, telefonikõned eakaile, kes 

arvutit ei kasuta jms. 

Leian, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Just praegune olukord võib aidata meie 

usul ja armastusel kasvada. Rohkem on aega teha eestpalveid ja uurida Pühakirja, kasutada lubatud 

võimalusi koos olla, sest kirik on pühapäeviti ja reede hommikuti lahti. 

Hea on teada, et Issand on kõigil aegadel muutumatu ja Tema armu läbi täna kättesaadav. Soovin 

lugejaile: hoiduge eemale kurjast, tehke head, otsige Issandas rahu. Julgustage pelglikke, aidake 

nõrku, olge pika meelega ja tänulikud igaühe eest, kes teile kingitud. Armastage ja teenige Issandat 

rõõmuga Püha Vaimu väes. 
 

Küsitlenud Kristo Hüdsi 
 

ANNE LUGEMISELAMUS. 
 

„Kannatused on nagu põllumaa, mis kannab tõelise õnnistuse vilja, sest kannatustes on peidus 

Jeesuse jumalik elu kui aare, mille me peame päevavalgele tooma.” („Kannatus sai mulle võiduks”) 

Basilea Schlinki „Kannatus sai mulle võiduks” (2003) sattus minu lugemislauale juba 1994./95. 

aastal esmatrükina (1991), sünnipäevakingina Lealt. Umbes samal ajal suri ka mu isa. 

Mittekristlasena jäi mulle selle suurepärase raamatu sõnum arusaamatuks, sest mul ei olnud Püha 

Vaimu, kes oleks mulle selle avanud. Ja pisike vihikuke kadus koos kolimistega. Ostsin raamatu 

uuesti selle aasta alguses. Iga sõna selles raamatus on puhas kuld. Eriti praegusel paastuajal, mis on 

enesesse vaatamise aeg, mis omakorda on raske ja keeruline eriolukorra ja koroona tõttu. Paljud on 

eneseisolatsioonis ja üksinduses. 

Basilea Schlink toob vihikus esile meie elu hinnalised väärtused kui kalliskivid kannatustes – mida 

me tavaliselt kõige vähem ootame ja tahame. Ometi võivad neis  meie jaoks olla peidus õnnistused. 

Mured, talumatu kooselu, hirm, haigus, nõrkus, üksindus, kiusatus, raske iseloom, kuulmata jäänud 

palved, võimetus ja andestamatus, vananemine, vaesus ja puudus, hirm surma ees, petetus ja 

kurnatus, vihatud ja solvatud olemine võivad mingil ajahetkel puudutada igaüht meist. Tutvustaksin 

nunna teed läbi kannatuse võidule: läbi hirmu, haiguse ja üksinduse. Ta võiks olla meile eeskujuks. 

Hirm rikub ära kõik, mille üle võiksid rõõmu tunda. See seisab sul kurjakuulutavalt silme ees, sind 

varitsevad igast küljest häving ning hirm, mis tahavad sind rünnata.  Inimestel on hirm koroona ees, 

hirm haigeks jääda või kedagi lähedastest nakatada. Jeesus ütleb: „Maailmas on teil ahastust” (Jh 

16:33) ja Ta kuulutab viimse aja tunnusena, mille alguses me elame, et inimesed „heidavad hinge” 

(Lk 21:26) hirmust tulevaste asjade ees. Jah, hirm võib meile meie tervise maksta, see võib olla 

surmav. Teise maailmasõja ajal tuli nunnal ühe misjoniühingu teenistuses palju reisida, kogedes 

õhuhäireid ja tulistamisi madallennul lennukitelt.  Kui teda hirm haaras, oli talle abiks sõna: „Sinu 

jaoks, Jeesus, Sinu jaoks olen ma selles hädaohte täis teenistuses.” Andumus Jumala teele andis talle 

kindluse Tema lähedusest, mis surus kogu hirmu maha. Jah, hirm on ainult siis põhjendatud, kui me 

Jeesuse Kristuse oma mõtetest ja südamest välja heidame. Kuid kui me võtame Jeesuse 

hirmutavatesse olukordadesse kaasa, muutub korraga kõik: see, mis tundub hirmuäratava 

paratamatusena, saab purustatud ja Tema on seal. Issand tuleb meie juurde sõnadega: „Rahu olgu 

Teile”. (Jh 20:21) Tema kuningliku sõna kaudu voolab meie südamesse rahu ja Tema kosutab meid. 

Mida enam usume, et häda ja õudus, mille ees hirmu tunneme , ei möödu iseenesest, vaid just Jeesuse 

sekkumise tõttu, seda täielikumalt need olukorrad muutuvad. Siiski hirm on kannatus. Ei ole ühtegi 

kannatust, mis ei kannaks eneses õnnistust  ja milles ei oleks peidus jumalikud rõõmud. Kas pole 

need sõna B. Schlinkilt meile kõigile mõeldud? 

Mis trööstis autorit raske haiguse ajal, kui ta viibis vangina oma toas ja pidi enamasti üksinda olema, 

sest peaaegu kõik külastused olid keelatud? Tema voodi kohal seinal rippus krutsifiks. Äkki tundus 

talle, nagu oleks ristilöödud Jeesus öelnud: „Sa tahtsid järgneda mulle ristiteel? Mu keha on haavu ja 

valu täis. Nüüd on sul võimalus koos Minuga ja Minu kannatused teisiti kui kunagi varem vastu 

võtta.” Jeesus – Valude mees sai talle haiguse ajal hoopis teisiti lähedaseks. Ema Basilea armastus 
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Tema vastu kasvas ühes tänuga kannatuste eest. Issand kinkis talle palju sügavama ühenduse Endaga. 

Nii õnnistab meid haiguseaeg. Isa ise saadab selle aja meile ja toob seeläbi ka palve lähedale: Õpi 

nüüd kannatlikkust, see aitab mõnesugustes hädades ning kannatustes püsima jääda. Sa saad 

tugevaks, kui harjutad jätkuvalt  oma tahte alistamist ja sarnaned Jeesusega, alati kannatliku Jumala 

Tallega, kelle tugevus seisnes Jumala tahte täitmises. Kuna Jumal on armastus, ei ole Tema mõtted 

meie suhtes mitte õnnetuse mõtted, vaid rahu ja õnnistuse mõtted. Nii seisab kirjas Jr 29:11. Kõik 

haigustest tingitud kannatused tulevad meile õnnistuseks ja õndsuseks, kui meie tahe on Jumalale 

allutatud. Ainult siis, kui pole enam mingit vastupanu, saab Ta kinkida oma õnnistuse.  

Üksindus on nagu metsik loom, kes inimesele kallale kargab ja tahab teda tervenisti alla kugistada. 

Ühel päeval oleks nagu Issand ema Basileale öelnud: „Sa igatsed inimeste armastuse ja osaduse 

järele. Armasta Mind selle võrra rohkem, nii rõõmustad ja trööstid sa Mind ja saad armastuse kaudu, 

mille Mulle annad, ka ise rikkamaks  ning õnnelikumaks.” Nõnda hakkas ta laulma meie Issandale 

Jeesusele laule armastusest, laule, millega püüdis lohutada Tema südant, kes oli olnud üksi  ja 

mahajäetud, keda Tema omad ei armastanud, kuid kelle eest Ta ometi armastuses suri. Seejuures sai 

ta ise rikkalikult trööstitud. Osadusest Temaga, mida ta võis inimestest eraldatuna kogeda, tulvas 

rohkelt õnnistusi ka teistele, sest loobumistest puhkeb elu, jumalik elu ka teiste jaoks. Osaduses 

Jeesusega leiad tee, kuidas teistele armastust kinkida, näiteks eestpalves. Olen ka väga palju üksi ja 

heegeldan ja ühtlasi ka palvetan. 

Minu kristlaseks saamine toimus läbi kannatuste. Olin väga murtud 2013. aastal, kui mul süda 

jukerdas täiega ja olin pidevalt hirmust poolsurnud, kuni mulle räägiti Jeesusest ja päästmisest. Ja ma 

tõesti kuulasin, sest seni olin kuulnud Jeesusest, aga mitte kuulanud. Nii saigi minust kristlane ja 

Jeesus on minuga minu kannatustes. 
 

Anne Vooremaa 
 

KA NII VÕIB JUHTUDA. 
 

Kohtuvad kaks vana preestrit. 

"Aastatega," ütleb üks, "näen ma üha selgemini,  

et inimesed oskavad väga hästi hea ja kurja vahel vahet teha." 

"Jah," lausub teine, "aga ainult teiste puhul." 
 
 

PIIBLIVIKTORIIN. 
  

1. Meie tunneme seda taime ilu-, maitse-, mee- ja väga efektiivse ravimtaimena. Vana Testamendi 

aegadel oli see püha ravimtaim, juudid kasutasid seda mitmesugustes puhastus- ja pühitsemisriitustes. 

Kristlikus kunstis on see taim alandlikkuse ja patukahetsuse, ka ristimise sümbol. Kuningas Taavet 

palus pärast väga raske patu tegemist, et Jumal puhastaks teda patust selle taimega. Mis taimega on 

tegu? 

2. Mis oli kõige esimese naisest sündinud inimese nimi? 

3. Millises neljast evangeeliumist – Matteuse, Markuse, Luuka, Johannese – ütleb maavalitseja 

Pilaatus Jeesust üle kuulates oma kuulsad sõnad „Mis on tõde?“? 

4. Kes võttis Jeesuse surnukeha ristilt maha, mähkis linasse ning pani kaljusse raiutud 

hauakambrisse? 

5. Kellele ilmus Jeesus esimesena pärast surnuist ülestõusmist? 

Vastused: 

1. Iisop (Ps 51:9). 

2. Kain (1Ms 4:1). 

3. Johannese evangeeliumis (Jh 18:38). 

4. Joosep Arimaatiast (Mt 27:57; Mk 15:43; Lk 23:50; Jh 19:38). 

5. Maarja Magdaleenale (Mk 16:9; Jh 20:11-18). 
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JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Sest otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, 

nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. 2Kr 1:5 
 

Kui laseme end ristida, ühendame end vabatahtlikult Kristusega, Tema eluga, Tema saatusega. Paljud 

ei mõista, et see ühendus Kristusega tähendab osa saamist kõigest, mis Temale osaks sai, ka Tema 

kannatustest. Kuigi tänases juhtsalmis on tõotus, et Kristuse kannatustes osaledes Tema ise julgustab 

meid, hoiab, annab jõudu ja vastupidavust, siis võib kannatamine tunduda siiski liiga kõrge hinnana, 

mida ei olda valmis maksma. Seetõttu lahkuvad paljud ristitud Jeesuse järelt. 

Kui paljud kristlasedki peavad armastust, ka armastust Jumala vastu, ainult emotsiooniks, 

poolehoiuks, meeldimiseks, „liblikad-kõhus“-tundeks, siis Pühakiri annab meile väga konkreetselt 

teada, mida Tema ise armastuse all silmas peab: see on täielik kuulekus Kristusele, eriti kui 

kuuletutakse rõõmuga. Suurima armastusega on tegemist siis, kui kuuletume rõõmuga ka sel juhul, 

kui see põhjustab meile kannatusi. Peaaegu võib öelda, et rõõmuga kannatamine Kristuse pärast 

näitabki meie armastuse ehtsust. 

On öeldud, et pärast kristlaseks saamist on iga kannatus inimese elus kannatus Kristuse pärast. Päris 

nii see siiski ei ole, sest erinevalt Jeesusest mõjutab meie elu ikkagi ka meie vana pärispatune 

loomus. Selleks, et meie kannatused oleksid tõesti kannatamine Kristuse pärast, peab olema täidetud 

kaks tingimust. Esiteks peab olema tegemist süütu kannatusega, me ei tohi oma valede valikute ja 

käitumisega olla ise endale kannatusi tekitanud. Haiguse puhul seda ise esile kutsunud ebatervislike 

eluviiside ja tervist kahjustavate tegevustega, suhteprobleemide puhul ise nende tekkimisele kaasa 

aidanud oma väära käitumise, suhtumise ja leppimatusega, majanduslikke probleeme ise tekitanud 

oma kergemeelsusega ja läbi mõtlemata valikutega. Kristus ei saa meid sellistes kannatustes enne 

aidata ega julgustada, kui võtame vastutuse oma häda eest, kahetseme ja oleme valmis oma käitumist 

ja suhtumist muutma. 

Teiseks tingimuseks on, et me ei tohi kannatuste leevendamiseks kasutada ühtki vahendit, millel pole 

Jumala heakskiitu, mis on vastuolus Tema tahtmisega. Paljud maandavad oma valu ja stressi 

sõltuvustegevustega, alkoholi, nikotiini, uimastite, liigsöömise, mõttetu ostlemise, hasartmängude ja 

muuga. Kannatuste mõtestamise asemel sageli valatakse viha välja kaasinimeste peale, kibestutakse, 

süüdistatakse, kurjustatakse, saades sel kombel ise teistele kannatuste tekitajaks. Ka sel juhul ei saa 

Kristus meid meie kannatustes julgustada ega aidata, kuni palume Temal endal näidata endale õiget 

viisi nende leevendamiseks. 

Vaevalt küll keegi kannatusi naudib, kuid Kristuse pärast kannatamine viib meid Temale nii lähedale 

ja seob meid Temaga nii kindlalt, nagu ei suuda saavutada ükski muu armuvahend, võib-olla ehk 

armulauasakrament välja arvatud. Sõnadega oma armastuse tunnistamine ei maksa midagi, ainult 

kannatustes kindlaks jäämine näitab meie armastuse ehtsust. Seetõttu on see Jumala suur arm ja 

õnnistus, kui Ta annab meile võimaluse ja aitab osaleda Kristuse kannatustes. 
 

Meie hea Isa, armastuse Jumal! 

Sinu Poja kohutav kannatus ristil 

on kõige kindlam tunnistus 

Sinu armastusest. 

Õpeta meid õigesti mõistma 

ja mõtestama kannatusi 

ja nägema neis Sinu head tahet. 

Me täname, et Jeesus ise 

julgustab meid, annab jõudu ja aitab 

igas olukorras, mis meid iial tabaks. 

Tänu Sulle, Issand, Sinu risti eest, 

mille kaudu Sa ilmutad meile iseennast. 

 

Karin Teder 
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SÜNNIPÄEVAD APRILLIS. 
 

1. aprill Lii Habak 

2. aprill Margus Jõgilaine 45 

 Ekke Oskar Engman 

 Tuuli Lauringson 

 3. aprill Markus Rafael Kalda 

5. aprill Silvi Tarang 

 Mia Peetris 

 Andra Paadik 

6. aprill Indrek Jets 

 Rebecca Martin 

7. aprill Hembo Soon 73 

8. aprill            Liisa Maria Kaareste 

9. aprill Andero Kanarik 

10. aprill Jaan Põrk 83 

11. aprill Sander Gontmacher 

 Lisanna Gontmacher 

12. aprill Rahel Aurelia Strauss 

13. aprill Liisbet Hüdsi 

14. aprill Ilmar Aasna 

 Jarmo Jammer 10 

 Janno Jammer 10 

15. aprill Kaire Klaos 50 

16. aprill Niina Prümmel 92 

 Raul Tammet 72 

18. aprill Merle Ojasild 

19. aprill Mark Marcel Schwindt 

20. aprill Endel Kõrm 91 

 Emely Koplimaa 

23. aprill Eve Aedmäe 84 

 Lauri Luik 

 Hans Sägi 

24. aprill Lauri Fredrik Kariis 10 

25. aprill Lehte Palts 

 Aron Tomingas 

26. aprill Aleksander Jõkk 

 Oliver Puusepp 

27. aprill Marlene Schwindt 

28. aprill Marika Järve 50 

29. aprill Rebecca Riin Laasi 

30. aprill Velta Mägi 76 

 Ahto Borman 

                        Heiki Tomingas 

 
 

PALJU ÕNNE JA ROHKET ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE 
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MEENUTUSI MÄRTSI KUUST. 
 

   

               
 

Konsistooriumi koosolek 2. märtsil veebikeskkonnas                        Kaunid jäämäed 15. märtsil Topu rannas  

 

 

             

Paastumaarjapäeval, 25. märtsil süütasid mälestusküünla kõigi küüditatute mälestuseks Emaaltari ees piiskop 

Tiit Salumäe ja Memento Liidu juhatuse esimees Arnold Aljaste. 
 

    

     
     
 

3. märtsini kuni 25 aprillini ei ole lubatud korraldada avalikke jumalateenistusi.  

Toomkirik on olnud igal pühapäeval kell 11 – 12 avatud palveks. 
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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 ettetellimisel (tel. 5280635). 

Aprilli kuus on pühapäeviti kell 11 ETV2 Püha päeva palvus. 

Jälgi vaimulikke saateid Eesti televisioonis ja raadiokanalitel ning veebiülekandeid kirikutest.  

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

 

TOIMETUS. 

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

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

Kristel Engman E-post: kengman@hotmail.com  

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

Lia Salumäe E-post: 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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