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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

JUUNI 2021 
Sinimustvalge juuni 

„Tõstke rahvaile lipp!“ Js 62:10b 
 

Aastas ei ole ühtegi teist kuud, kus 1884. aastal kasutusele võetud sinimustvalge saaks oma ilus 

lehvida nii mitu korda kui juunis. Esimene võimalus lippu heisata on täna, 1. juunil, 

laste(kaitse)päeval. Juba kolm päeva hiljem, 4. juunil, on kogu riik lipuehteis, et tähistada lipupäeva. 

14. juunil on taas lipud heisatud, kuid sel korral pooles mastis või leinalindiga, mälestamaks ja 

meenutamaks neid, kes 80 aastat tagasi okupatsioonivõimude korraldusel alustasid suveöö vaevu 

aimatavas hämaruses ränka teekonda Siberisse. Neid eestimaalasi oli ligikaudu 10 000. Võrdluseks, 

Haapsalu linnas elas 1. jaanuari 2021 seisuga 12 999 inimest. Juuniküüditamise leinalipud tuletavad 

meelde, et demokraatlike vabaduste röövimisel, inimõiguste rikkumisel ning vägivallal ei ole mitte 

mingisugust õigustust, ei tagasiulatuvalt ega ka täna.  

Vähem kui kümmekond päeva hiljem, 23. juunil, mõtleme taas Eesti ajaloole, kuid teises tonaalsuses. 

Täpsemalt, Eesti võidule Landeswehri üle Võnnu lahingus. Olen neil aastatel, mil on olnud võimalik 

23. juunil Haapsalus olla, püüdnud kõndida mööda Võnnu tänavat ning imetleda ajaloolise nime ja 

põneva ajalooga tänavat, mis on iseäranis kaunis suvistel lipupäevadel. Vaade vana kalmistu poolt 

Võnnu tänavale on meeliülendav. Innustan Sind Võnnu tänavat mõnel meie lipupäevadest külastama. 

Jaaniöö on ka ainus öö aastas, mil rahvuslipp võib jääda läbi suveöö tervitama uut hommikut ja 

päeva, mil ristikirik tähistab Ristija Johannesele mõeldes jaanipäeva. Seegi on lipupäev.    

Lipul on koondav ja ühendav tähendus, see on identiteedi üks tugisammastest ja nähtavatest 

märkidest. Lipp on ühise meelsuse, väärtuste ja usu märk. Prohvet Jesaja nimetab lippu Jumala 

kohalolu märgiks ning kinnituseks neile, keda Jumal pole maha jätnud. Eesti lipp ja luterlik kirik on 

olnud lipu õnnistamisest alates väga tihedalt seotud ning riigilipul on väärikas koht meie 

sakraalhoonetes. Ka pastor Martin Lipu 1922. aastal tekstindatud ja lipulauluna tuntud 

„Kaunistagem Eesti kojad“ või „Eesti lipp“ on palvelaul, mis on kosutanud erinevatel aegadel 

inimeste südameid ning andnud lootust ja lisanud pidulikel hetkedel ülevust.  

Rahvuslipu kasutamise reglementeerib Eesti lipu seadus (2005). Selle kohaselt on Eestis 14 

ametlikku lipupäeva. Igaühel on õigus heisata ja kasutada Eesti lippu, järgides eelnimetatud seaduse 

sätteid ja head tava. Lippu kasutatakse ka isiklike tähtpäevade ja sündmuste tähistamisel. Et 

rahvuslipp oleks väärikalt heisatud ja alati heas korras, vajab see hoolitsust ja tähelepanu. Kui lipu 

eest hoolitsemine ja selle kasutamine muuta rutiiniks, võib olla kindel, et ka edaspidi on Eestimaa 
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lipupäevadel lipuehteis meie inimesi ühendades ja pidulikkust luues. Eesti lipu, vapi ja hümni 

säilitamise, nende ajaloo tundmaõppimise, talletamise, kasutamise kultuuri edendamise ning 

innustamisega tegeleb Eesti Lipu Selts (2004), mille liikmeks saab astuda iga füüsiline või juriidiline 

isik, kes soovib kaasa aidata seltsi eesmärkide saavutamisele. 

Oma lipp ei ole mitte kõigile rahvastele paraku ka täna iseenesestmõistetavus. Meist mitte väga 

kaugel võib punase ja valge kombineerimine või punavalge lipu avalik kasutamine saada põhjuseks 

vabaduse võtmisele. Meile kristlastena on see üleskutseks palvetada nende eest, kellele demokraatlik 

riik, lipu heiskamine ning lipuvärvide avalik kandmine on veel unistus.  

Lehvigu sinimustvalge rahvuslipp alati meie südames ning kaunistagu iga Eesti kodu! 
 

Kristel Engman, diplomaat ja EELK vikaarõpetaja 
 

KOGUDUSE  TEGEVUSKAVA  JUUNIS. 
 

T, 1. juuni kl 19 toomkoori proov (Jaani kirik). 

K, 2. juuni kl 18 segakoori proov (Jaani kirik). 

N, 3. juuni kl 11 EELK Lääne praostkonna sinodi jumalateenistus armulauaga. Teenivad 

peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe, praost Kaido Saak ja kõik praostkonna vaimulikud. 

Organist Lia Salumäe (Toomkirik). 

R, 4. juuni kl 7  Eesti Lipp 137. Pidulik lipu heiskamine, palvus ja majalipu õnnistamine 

(Lipuväljak). Kl  9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 6. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga. Teema: Kaduvad ja kadumatud aarded. Teenivad 

õpetaja Kristo Hüdsi, Teno Ilves. Orelil Marge Kivi (Toomkirik).  

T, 8. juuni kl 19 toomkoori proov (Jaani kirik). 

K, 9. juuni kl 18 segakoori proov (Jaani kirik). 

R, 11. juuni kl  9 hommikupalvus (Jaani kirik).  

P, 13. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga. Teema: Kutse Jumala riiki. Teenivad piiskop Tiit 

Salumäe, Kalle Jätsa ja organist Lia Salumäe (Toomkirik). 

E, 14. juuni kl 12 Leinapäeva palvus. Juuniküüditamise mälestuspäev. Linnapea Hans Alveri 

mälestamine. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Toomkirik ja ristimiskabel).   

T, 15. juuni kl 19  toomkoori proov (Jaani kirik). 

K, 16. juuni kl 18 segakoori proov (Jaani kirik). 

R, 18. juuni kl  9 hommikupalvus (Jaani kirik).  

L, 19. juuni pühapäevakooli väljasõit Vormsisse.  

P, 20. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga. Teema: Kadunud ja jälle leitud. Teenivad õpetaja 

Kristo Hüdsi, Teno Ilves ja orelil Marge Kivi (Toomkirik). 

N, 24. juuni kl 16 Surnuaiapüha jumalateenistus (Vana kalmistu).  

Kl 17 Surnuaiapüha jumalateenistus (Metsakalmistu). 

R, 25. juuni  kl  9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 27. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga. Teema: Halastage. Teenivad õpetaja Kristo Hüdsi, 

Kalle Jätsa ja organist Lia Salumäe (Toomkirik). 
 

PEREPÄEV VORMSIL. 
 

Möödunud sügisel jäi kahjuks tormi tõttu ära väljasõit Vormsi saarele, millega plaanisime alustada 

lastekiriku uut hooaega. Sel hooajal ei saanud me koguneda nii tihti nagu oleksime soovinud. 

Soovime selle ebatavalise aasta lõpetada vahva perepäevaga 19. juunil Vormsi saarel. Loodame, et 

seekord saab reis teoks. Lapsevanemad, kes soovivad kaasa tulla, on teretulnud. 

Väljasõit on Rohukülast praamiga kell 10.15 ja tagasi jõuame kell 18.00. Transport Haapsalust 

Rohukülla ning ringisõit saarel on korraldatud. Külastame Vormsi Püha Olavi kirikut, uurime 

kirikuaias rõngasriste, töötoas meisterdame looduslikest materjalidest ja külastame veel paari põnevat 

kohta, mis jäävad esialgu üllatuseks. Ilusa ilma korral peame piknikku, vihmaga saame peavarju 

rahvamajas.  
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Osalustasu on 10 €, koolieelikutele on osalemine tasuta. Palume teatada osavõtusoovist Sirje Jätsale, 

tel. 5237015 või Maria Straussile, tel. 53583276.  
 

Sirje Jätsa ja Maria Strauss 

TEELISTE KIRIKUD. 
 

Palveteekonna laul Taavetilt: „Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: „Lähme Issanda kotta!““ Ps 122:1 

Taas on ilmunud teatmik „Teeliste kirikud“, seal tutvustatakse paljusid Eesti kauneid ja unikaalseid 

sakraalhooneid: kirikuid, kabeleid, palvemaju ja kloostreid. Teatmikus on kaardid vajaliku lisainfoga.  

Läbi pika ajaloo on Eestimaale ehitatud väga palju kirikuid ja palvemaju. Teatmikus on neid enam 

kui 400 ning need moodustavad meie kultuuripärandist suure osa. Eesti Kirikute Nõukogul on hea 

meel taas kutsuda kõiki külastama juba nii tuttavaid paiku kui ka avastama uusi. 

Toomkirik on avatud muuseumi kaudu kogu nädala ja teelistele pühapäeviti kell 10 – 13. Jaani kirik 

on teelistele ja palveränduritele avatud laupäeviti 11-17 ja pühapäeviti 13-16. 

Ootame abilisi. Anna palun teada oma soovist tulla valvesse, vabad ajad kodulehel.( Lia  53039835). 

 

KALMISTUPÜHAD LÄÄNE PRAOSTKONNAS. 
 

HAAPSALU  24. juuni kell 16 - Haapsalu Vana kalmistu 

   24. juuni kell 17 - Haapsalu metsakalmistu 

HANILA  20. juuni kell 15.30 - Hanila kalmistu 

KARUSE  20. juuni kell 11 - Sause/Tuudi kalmistu 

   20. juuni kell 12 - Karuse kalmistu  

   20. juuni kell 14 - armulauaga jumalateenistus kirikus 

KIRBLA   20. juuni kell 14 - kalmistu, järgneb armulaud kirikus 

KULLAMAA 23. juuni kell 11 - kalmistu, järgneb armulaud kirikus 

LIHULA  20. juuni kell 11 - armulaud kirikus 

   20. juuni kell 12 - kalmistu 

LÄÄNE-NIGULA 20. juuni kell 14 - Koela kalmistu 

    24. juuni kell 12 - Leediküla kalmistu 

    24. juuni kell 15 - Vedra kalmistu 

MARTNA   20. juuni kell 12 - Rõude kalmistu  

   20. juuni kell 13 - armulaud kirikus   

    20. juuni kell 13 - Martna kalmistu  

   1. august kell 11 - Väike-Lähtru kalmistu 

MIHKLI  20. juuni kell 14 - armulaud kirikus 

    20. juuni kell 14 - kalmistu 

MÄRJAMAA  24. juuni kell 10 - missa kirikus 

   24. juuni kell 12 - Viilumäe kalmistu 

NOAROOTSI  13. juuni kell 11 - Rooslepa kalmistu 

    13. juuni kell 12.30 - Sutlepa kalmistu 

    13. juuni kell 14 - Noarootsi kirikuaed 

NÕVA   20. juuni kell 11 - kalmistu 

PIIRSALU   6. juuni kell   13.30 - Kuijõe kalmistu 

    23. juuni kell 13.30 - Piirsalu kalmistu 

RIDALA  27. juuni kell 13 - Ridala Uus kalmistu 

    27. juuni kell 14 - Ridala Vana kalmistu  

    27. juuni kell 15 - jumalateenistus armulauaga kirikus 

    8. august kell 13 - Sinalepa kalmistu 

VARBLA  20. juuni kell 13 - kalmistu, järgneb armulaud kirikus 

VORMSI   20. juuni kell 14 - kalmistu 
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EELTEATED. 
 

Tšaikovski Festival. 
 

N. 1. juuli kl 20 „Veneetsiast Peterburi“ Tallinna Kitarrikvartett. (Jaani kirik). 

R 2. juuli kl 21 „Serenaad“ Dmitri Sinkovski (dirigent) ja Tallinna Kammerorkester (Toomkirik). 

L 3. juuli kl 18 „Valse sentimentale“. T. Sink (tšello) ja M. Novakovic (akordion). (Jaani kirik).  

L 3. juuli kl 23 Öökontsert. Voces Tallinn, dirigent Risto Joost. (Toomkirik). 

www.eestikontsert.ee Piletid eelmüügist ja kohapeal. 

 

XXVIII Haapsalu vanamuusikafestival. 
 

N, 22. juuli kl 20 Festivali avakontsert. Georg Friedrich Händeli oratoorium - Theodora (1750) 

Maria Valdmaa (sopran); Tuuri Dede (metsosopran); Terry Wey (kontratenor, USA/Šveits); Mati 

Turi (tenor); Alvar Tiisler (bariton) Kammerkoor Voces Tallinn. Haapsalu Festivali Barokkorkester. 

Dirigent Toomas Siitan. 

R, 23. juuli kl 18  Reet Sukk (traversflööt) ja Reinut Tepp (klavessiin) (Jaani kirik)  

R, 23. juuli kl 20  Bruges 1487: Jacob Obrecht “Missa de Sancto Donatiano” Capella Pratensis 

(Holland) (Toomkirik). 

L, 24. juuli kl 18 Andrew Lawrence-King - (barokkharf, Guernsey). (Jaani kirik). 

L, 24. juuli kl 20 Barricades. Jean Rondeau (klavessiin, Prantsusmaa) 

Thomas Dunford (archiliuto, Prantsusmaa). Couperin, de Visée, Marais, Charpentier, Rameau, 

Lambert, D’Anglebert, Forqueray (Jaani kirik). 

P, 25. juuli kl 18 “Kuninglik kontsert” – aariad ja -tantsud Versaille’ lossist Ansambel Floridante. 

Marta Paklar (sopran); Villu Vihermäe (viola da gamba); Saale Fischer (klavessiin); Andrew 

Lawrence-King (ansambli juht, barokkharf) (Jaani kirik)- 

P, 25. juuli kl 20 Bachi ja Vivaldi instrumentaalkontserdid. Ansambli juht Thomas Dunford. Jupiter 

Ensemble (Prantsusmaa) (Toomkirik).  
 

https://www.studiovocale.ee Piletid eelmüügist ja kohapeal. 

 

RENDSBURGI KOGUDUSTE NELIPÜHATERVITUS. 
 

 Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi, et meie,  

tema armust õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal. (Tt 3,6-7) 
 

Armsad õed ja vennad Haapsalu Püha Johannese koguduses! 
 

Tervitame teid kogu südamest nelipühade puhul ja soovime teile Issanda julgustavat ja 

liikumapanevat vaimu.  Nii nagu teil, on ka meie kogudustes olnud aeg, mis on meid väsitanud ning 

pärssinud meie julgust, jõudu ja fantaasiat. Kuid oleme kogenud ka lootusekiiri, väikseid 

tähelepanuavaldusi argielus ja julgust uutes tegudes. Soovime Teiega jagada seda, mis on toimunud 

koroonaajal meie kogudustes. Julgustagu, kandku ja vaimustagu meid Jumala Püha Vaim kõikjal, kus 

me viibime.  

St. Jürgeni (Püha Jüri) koguduse õpetaja Claudia Heynen kutsus koroonakriisi saabudes ellu 

projekti, mille raames kirjutati kriidiga kiriku ja teiste koguduse hoonete seintele lohutavaid ning 

julgustavaid sõnu ja piiblikohti. Mitu kuud olid kõik kogunemised keelatud, suve lõpu poole toimusid 

jälle jumalateenistused, kuid piiranguid oli palju – ei tohtinud laulda ega häälega palvet kaasa lugeda. 

Igal jumalateenistusel tuli koostada osalejate nimekiri, et vajadusel hiljem nakkuskoldeid välja 

selgitada. Laulda sai vaid vabas õhus ja vajalikku vahemaad hoides. Suve lõpus said koorid korraks 

tööd alustada, kuid oktoobris tulid uued piirangud. Uute piirangute saabudes hakkasid toimuma 

veebijumalateenistused, mis väga hästi vastu võeti. Pühade puhul saadeti koguduseliikmetele 

julgustavaid kirju. Suurel Neljapäeval peeti Zoomi jumalateenistus. Kõigile registreerunud osalejatele 

saadeti eelnevalt koju laululehed, küünlad ja oblaadid, nii sai toimuda ka armulaud.  
 

http://www.eestikontsert.ee/
https://www.studiovocale.ee/kava/capella-pratensis/
https://www.studiovocale.ee/kava/andrew-lawrence-king/
https://www.studiovocale.ee/kava/barricades/
https://www.studiovocale.ee/kava/ansambel-floridante-kuninglik-kontsert/
https://www.studiovocale.ee/kava/jupiter-ensemble/
https://www.studiovocale.ee/kava/jupiter-ensemble/
https://www.studiovocale.ee/
https://www.studiovocale.ee/
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St. Marienkirche (Püha Maarja) koguduses sündisid hädaolukorrast uued ideed: lisaks 

videoteenistustele ka kohtumised Zoomi ja Teamsi vahendusel, sotsiaalmeedia aktiveerimine, 

vaikseks palveks avatud kirikuuksed, „take away“ palvused kaasavõtmiseks. 
 

Christkirche (Kristusekiriku) kogudus alustas videoteenistuste lindistamise ja levitamisega kohe 

möödunud aasta märtsist. Lisaks mõeldi välja ka uusi töövorme: palvused kaasavõtmiseks, podcast-

palvused, telefonipalvused, digitaalsed pühadetervitused. Suvel peeti hulk jumalateenistusi vabas 

õhus kiriku ees.  
 

Mida rohkem aasta lõpu poole, seda rangemaks läksid taas piirangud. Kuni selleni, et ei saanud 

pidada jõulujumalateenistusi. Jõuluõhtul kell 20 helistati kirikukelli ja kutsuti inimesi oma koduukse 

ees või rõdul laulma kaasa „Püha ööd“. Mõned inimesed tulid laternatega kirikuukse ette laulma.  

Käesoleval aastal hakkasid Rendsburgi kogudused tegema koostööd videoteenistuste läbiviimisel. 

Igal pühapäeval on järg ühe koguduse käes. Üks isa ja poeg St. Jürgeni kogudusest rikastavad 

videoteenistusi droonivõtetega Rendsburgi linnast ja kirikutest. 

Kolme koguduse ees seisavad liitumisläbirääkimised, sest kogudused tahetakse liita üheks. 

Põhjusteks on vaimulike töökohtade vähendamine, koguduseliikmete arvu langus, majanduslike 

võimaluste vähenemine seoses kirikumaksu vähenenud laekumisega. Teisalt on tugev 

kokkukuuluvustunne juba olemas ja lootus paremaks tulevikuks kasvab. Kõik kolm kogudust on 

valmis seda sammu astuma, koguduseliikmed toetavad ja usaldavad oma juhtivaid organeid.  

Tulevik on täis teadmatust, mis suunas areneb pandeemia ja millal on võimalik taastada endine 

koguduseelu. Eriti raske on olukord sellistele kogudusegruppidele nagu noored, vanurid ja koorid. 

Paljud inimesed kannatavad üksilduse all.  

Kindlasti on ka teil sarnaseid kogemusi. See on meie kõigi jaoks uus olukord ja väljakutse. Saame 

siiski jõudu ja julgust Jumalalt, kes on kutsunud meid kaasinimestele toeks olema. Loodame, et varsti 

olukord paraneb ja saame jälle kohtuda. Soovime teile tervist ja Jumala õnnistust! 
 

Tõlkinud Maria Strauss 

 

SAAME TUTTAVAKS – TÕNIS SAHK. 
 

    
 

Üks meie koguduse äsja valitud nõukogu uutest liikmetest ja samuti koguduse uue juhatuse 

verivärske liige on Tõnis Sahk.  

Täna, 1. juunil 38-aastaseks saav geenitehnoloog on kasvanud üles Haapsalus, õppinud-

töötanud Tallinnas, teinud karjääri kaugushüppajana, naasnud koos abikaasa ja kolme lapsega 

tagasi kodulinna ja teenib leiba kvaliteedispetsialistina. 

Tõnis Sahk puutus usu ja kirikuga kokku juba lapsepõlves, sest tema vanaema oli Tallinnas aktiivne 

Seitsmenda päeva adventistide koguduse liige. „Vanaema proovis ka minuga usuteemade üle 

arutleda, aga mulle tundus, et see ei ole noortele,“ meenutab Tõnis, kelle arvates loeti kirikus ainult 

igivanu lugusid. Teisi tõsisemaid kirikus käijaid peres ei olnud. Sinna seati sammud vaid jõulude ajal, 

vahel käidi ka pulmas või matusel.  
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Tallinnas oma abikaasa Liisuga tutvudes tekkis noorpaaril soov kirikliku laulatuse järele. Kuna 

vanaema kaudu oli Tõnisel side adventistikogudusega, saidki noored seal leeriõnnistuse ja laulatuse 

osaliseks. Tihedamat kontakti aga kogudusega ei tekkinud. 

2014. aastal seisis Tallinna kesklinnas elav väikse lapsega perekond küsimuse ees – kas kolida 

Tallinna äärelinna või hoopis mõnda väikelinna. Tallinna kesklinna noor pere jääda ei soovinud. 

Otsustavaks määrajaks sai tööpakkumine Haapsalu ligidalt Cipaxist. Peagi kolis perekond Sahk 

Haapsallu, olles veendunud, et rahulikus väikelinnamiljöös on lapsi parem kasvatada. 

Kodukoguduse leidmine Haapsalus 

Kui pere oli end uues kodus sisse seadnud ja Haapsalu eluga harjunud, oli järgmine loomulik samm 

otsida endale ka kodukogudus. „Haapsalus elades hakkasin rohkem süvitsi mõtlema,“ tunnistab 

Tõnis. Tekkis arusaam, et ristiusk ei koosne ainult vanade tekstide lugemisest, vaid on suhte loomine 

Jumalaga. Tekkis tunnetus, et on vaja jõuda uuele tasemele. „Mida rohkem ma nendele teemadele 

mõtlesin, seda rohkem hakkas elu mulle näitama, et tuleb võtta vastu otsus,“ jutustab ta. 

Tõnis ja Liis olid küll Tallinnas adventistikoguduses laulatatud, kuid Haapsalu kogudusega side 

puudus. Kuna Tõnisel oli lapsepõlvest mälestus seoses Haapsalu Jaani kogudusega, siis hakati aeg-

ajalt käima toomkirikus jumalateenistusel. „Aasta või paar istusime Liisuga kirikus tagumistes 

ridades,“ räägib Tõnis tagasihoidlikult naeratades. Kui peres kasvas juba kaks last, toodi mõlemad 

ristimisele. „Pärast ristimist tuli Kristo ja Tiiduga jutuks, kuidas me saaksime koguduses kasulikud 

olla,“ meenutab pereisa. Kuna tal oli kunagi olnud väike disainifirma, siis saigi see oskus esimeseks 

väljundiks. Tõnise käe all valmisid kogudusele mitmed kaardid, kutsed ja plakatid. Vanim laps 

hakkas käima lastekirikus. Pere kolmas laps ristiti selle aasta Vaiksel Laupäeval.  

Koguduses kaasatöötamine on auasi 

Tõnis on Jumalale tänulik, et tal on terve ja rõõmus pere. Ta suurim soov on olla hea abikaasa ja hea 

isa. Lisaks sellele soovib ta aga olla ka hea teenija ja käia oma teed Jumala tahte järgi. Kogudust ja 

selle liikmeid on Tõnise meelest väga õige võrrelda ihu ja selle liikmetega: „Kogudus toimib siis, kui 

iga liige täidab talle määratud rolli.“ Hea meelega on noor pereisa valmis panustama, kuid hiljutine 

koguduse nõukogu ja juhatuse liikmeks valimine tuli talle siiski üllatusena. „Kui koguduse õpetaja 

arvab, et see võiks olla minu roll, siis ei ole see minu jaoks enam küsimus,“ väidab Tõnis. „Tuleb 

teha ümberkorraldusi ja vaadata, kuidas seda rolli parimal viisil täita. See on minu jaoks auasi.“ 

Wikipedia kirjeldab Tõnis Sahka kui endist kaugushüppajat, kes tegeleb ka maalikunstiga. 

Spordikarjääri on ta selja taha jätnud, sest selle kõrvale ei mahu midagi muud: „See on täielik 

pühendumine. Tuleb pidevalt püüelda eesmärgi poole.“ Sportlase elu õpetas talle, et tööd tehes tuleb 

anda maksimum ning et tervis ja keha on meile Jumala poolt antud ja nende eest tuleb hästi hoolt 

kanda. 

Kunstianne on Tõnise jaoks kingitus, mida ei ole võimalik kaotada ega ära anda. Igakord, kui ta 

pintsli kätte võtab, siis meenub talle, kui tähtis see on. Ideid on palju, aga aega tuleb maalimiseks 

võtta teadlikult. Kui tal üks töö käsil on, siis ei anna hing enne rahu, kui pilt valmis saab. Siiani on 

tööd jäänud isiklikuks kasutuseks. 

Perekond on tähtis 

Küsimusele, kes on tema maailmavaadet kõige rohkem mõjutanud, vastab Tõnis, et talle väga 

meeldivad C.S. Lewis ja J.R.R. Tolkien, kes kuulusid omal ajal Oxfordis ühte väiksesse 

kirjandusklubisse ja rääkisid muuhulgas ka usuteemadel. Tõnis on kuulanud Lewise audioraamatuid 

teoloogilistel teemadel originaalkeeles, kuid need on kättesaadavad ka eestikeelsete raamatutena. 

„Ma väga soovitan neid,“ lisab ta.  

Viimase aasta ehk koroona-aasta jooksul on Tõnis eriliselt märganud, kui tähtis on tema jaoks 

perekond. Ta on veetnud palju aega perega, teinud koduseid töid, hoidunud väljasõitudest ja 

küllakutsetest. „Oleme hästi hakkama saanud. Järgime ettekirjutusi, et olukord ruttu laabuks,“ 

kinnitab ta. Talle on meelde jäänud peapiiskop Viilma ütlus, et koroona on pikendatud paastuaeg.  

Suveks pereisa suuri plaane ei tee: „Kui piirangud vähenevad, siis saab jooksvalt veel midagi ette 

võtta.“ Enamasti möödub perekonna suvepuhkus aga töö tähe all, sest väikeses külalistemajas 

võetakse vastu suvekülalisi. „Ühest tööst puhates saan teha teist tööd,“ ütleb Tõnis naerdes.  
 

Maria Strauss 
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MINU KIRIK JA MINU SÕBRAD. 
 

24. juunil õnnitleme koguduse liiget ja vabatahtlikku abilist Jaan Kuzini.  

Jaan tuli Haapsallu Märjamaalt mitu aastat tagasi, käis leeris ja on meie koguduse ja Haapsalu linna 

eluga hästi kohanenud. Jaan on ustav kirikuline, alati rõõmsa meelega ja abivalmis. Ta on heaks 

abiliseks Madisele, niidab Jaani kiriku ja kantseleimaja muru ja aitab kõiges kaasa. Jaani tugiisik 

Maie kinnitas ka, et Jaan on rahuliku ja tänuliku meelega. Ta töötab palju ja on alati abivalmis.  

Jaan rääkis oma elu kohta, et tal on kirikus palju sõpru: Tiit, Madis, Kalle, Kristo ja teised ka.  

jumalateenistusel. Madis on esimees ja temaga on ka nõukogu koosolekud. Pärast jumalateenistust  

loetakse korjandusraha. Talvel jõulude ajal on alati jumalateenistus, aga täna on kaskede pühad, sest 

Jeesus tõusis üles. Tervitame kõiki kirikulisi jumalateenistusel ja täna, nelipühal, laulab naiskoor ka.  

Eile käisime rattamatkal, Kristo tegi selle, käisime Vormsis. Käisime seal kirikus ja kogudusemajas, 

seal on suurem kogudusemaja kui meil. Kogudusemajas sõime suppi ja kõike muud ka ja jõime 

kohvi. Siis läksime Vormsi surnuaeda, seal oli üks inimene värskelt hauda maetud. Siis läksime 

muuseumi. Vormsist tulime tagasi laevaga. Siis tulime Jaani kiriku juurde ja sealt läksime kõik laiali.  

Mina teen Jaani kiriku juures tööd, käin seal muru niitmas ja koristan. Käin ka Jaani kirikus palvustel 

reede hommikul. Mulle meeldib kirikus käia ja jumalateenistustel olla. Mulle meeldivad kirikus kõik 

laulud. Koor laulab hästi ja meie kõik laulame ka. Jumalateenistust peab väga hästi Tiit ja Kalle, 

Kristo ja Teno. Täna on nelipühad ja homme on teine nelipüha. Kaskede pühad – see on Kiriku 

sünnipäev. Täna ongi Kiriku sünnipäev. Jõulude ajal Kristus sündis. Ja tõusis üles 

ülestõusmispühadel. 

Urmas Viilma on käinud meil siin külas. Saadame Urmas Viilmale terviseid sinna Tallinna kirikusse. 

Ütleme, et Tiit läheks sinna Urmas Viilmad tervitama. Ja saadame Soome kirikuõpetajatele terviseid. 

Saksamaal tervitame ka kõiki. Ja siis veel see soome kirikuõpetaja Kari, kes meie kirikus kogu aeg 

käib. Tervitame teda ka seal Kullamaa kirikus. Ja tervitame kõiki ka Märjamaa kirikus ja Vormsi 

kirikus ja Lätis, Leedus ja Venemaal. Ja saadame terviseid ka Tartusse. 

 

        
 

Jaan Kuziniga rääkisid Karin Teder ja Tiit Salumäe. 
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JALGRATTAMATK VORMSILE. 
 

    
 

Jalgrattamatka Vormsile alustasime Jaani kiriku juures palvega. Rattureid oli üheksa ja autoga 

tulijaid seitse. Kui algselt lubati vihma, siis tegelikkuses oli ilm ilus ja päikseline kogu päeva. Praam 

„Ormsö“ väljus Rohuküla sadamast 22. mail kell 10:15 ja kell 11 olime saarel. 

 Esimese peatuse retkel tegime Hullo külas Vormsi õigeusu kiriku juures, mis on täna väga nukras 

seisus. Vormsis oli õigeusklike arv koguduse algusaastatel (19. saj lõpus) umbes 500, kuid kui peale 

1905. a revolutsiooni Vene tsaaririigis suurendati usuvabadust, siirdus siiski suurem osa õigeusu 

koguduse liikmetest tagasi luteri usku. 1950. aastatel püüdis Haapsalu õigeusu preester Aleksander 

Tarkmeel kogudust taaselustada, kuid see ei õnnestunud ja nii lõppes koguduses tegevus ning kirik 

jäi tühjaks; hiljem kasutati seda kolhoosi laona. 

Edasi suundusime Allika matkarajale, kus jalutades nautisime linnulaulu ja kevadise looduse ilu. Kell 

13 pidasime palvuse Vormsi Püha Olavi kirikus ning seejärel tutvustas õpetaja Ants Rajando kiriku 

ajalugu. Hiljuti on toimunud kaks koguduse jaoks väga olulistsündmust: Vormsi 800 (2019. a) ja 

kiriku taaspühitsemisest möödunud 30 aastat (2020. a).  

Esimesed asukad Vormsis olid hülgekütid ja kalurid, hiljem tuli põlluharimine ja loomakasvatus. 

Vormsi on ajalooliselt oluline saar, mis jäi Gotlandi ja Novgorodi kaubateele. Kiriku pühak Püha 

Olav on kaubateeliste ja meresõitjate pühak.  Kuigi Vormsit mainitakse ajalooürikutes esmakordselt 

alles 1391. aastal, on praeguse Vormsi kiriku vanim osa, keskaegne altariruum, ehitatud juba u 1270. 

aasta paiku, samal ajal kui Haapsalu Toomkirik. Praegune kirikusaal ehk uus pikihoone valmis aastal 

1632. 1943-1944 põgenes suur osa Vormsis elanud rannarootslastest Rootsi. Nõukogude võimu ajal 

elas saarel 20-30 rannarootslast. Ajalooliselt on Vormsil elanud korraga üle 2500 elaniku, täna on 

valla andmetel saarel elanike 400, kellest umbes pooled on püsielanikud. Kiriku kõrval asub 

koguduse kalmistu, millel on ainulaadsed päikeseristid ning neid on seal üle 330. Päikeseristil on 

kaks tähendust: rist on elu sümbol ja ring on võidu sümbol. 

Peale kiriku ja kalmistus külastust kinnitasime keha koguduse majas matkasupiga ja sõitsime tagasi 

Svibysse. Svibys oodati meid Vormsi talumuuseumis, kus tutvustati Vormsi rahva ajalugu ja tänast 

saareelu. Muuseumis oli küttes suitsusaun, kuhu saime sisse piiluda ning oligi aeg kell 17.05 

väljuvale laevale suunduda. Märg tee ja lombid tervitasid meid Haapsalus, kuid meie päev piirdus 

vaid mõne vihmapiisaga. Vormsi reis läks igati korda! 
 

Kristel Borman 

PIIBLIVIKTORIIN. 
 

1. Millise loomuomaduse poolest oli paradiisiaia madu kaugelt üle kõigist teistest loomadest? 

2. Iisraellaste esiisa Aabrahami ainsal pojal Iisakil oli kaks poega: kaksikvennad Eesav ja Jaakob. 

Vanem vend Eesav oli osav kütt, kes armastas väljadel loomi jahtida. Milliseid jahiriistu kasutas 

Eesav loomade küttimiseks? 

3. Aabrahami pojapojal, Iisaki nooremal pojal Jaakobil oli 12 poega, kellest said Iisraeli 12 suguharu 

esivanemad. Mitu tütart oli Jaakobil? 
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4. Kui Jumal andis Siinai mäel Moosese vahendusel Iisraeli rahvale 10 käsku, tõstis Ta ühe neist 

eriliselt esile manitsusega „Pea meeles!“. Milline oli see käsk? 

5. Enne surma kisendas Jeesus ristil „Eloii, Eloii, lemaa sabahtani?“, mis on tõlgitult „Mu Jumal, mu 

Jumal, miks Sa mu maha jätsid?“ Arvatakse, et Jeesus võis ristil meenutada ja palvetada üht psalmi, 

sest sellesama hädahüüuga algab üks psalm Vana Testamendi psalmide raamatus. Milline? 

Vastused: 

1. Kavaluse poolest (1Ms 3:1). 

2. Ambu ja nooli (1Ms 27:3). 

3. Üks tütar Diina (1Ms 30:21). 

4. Käsk pidada hingamispäeva (2Ms 20:8; 5Ms 5:12). 

5. Psalm 22 (Ps 22:2). 

KA NII VÕIB JUHTUDA. 
 
 

Väikelinna aiandusseltsi esindajad on kogunenud koduaedade iluvõistluse võitja 

aeda auhinda üle andma. 

Seltsi esimees, kes on kristlane, peab kõne ja lõpetab selle lausega: „See imeilus aed 

on parim näide, kui kaunis võib olla töötulemus, kui Jumal ja inimene üheskoos 

tööd teevad.“ 

Auhinnatud aednik juhib seepeale koosolijate tähelepanu hooletusse jäetud ja 

metsistunud naaberaiale, kus rohi on rinnuni, puud kärpimata, umbrohi lokkab 

ning aia ääres vohavad nõgesed ja ohakad. Rõhutatult ütleb ta: „Selline on 

töötulemus siis, kui Jumal üksinda tööd teeb!“  

 

 

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees,  

teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas.  

Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees,  

tema salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas. (Mt 10:32-33) 

 

Rääkides Jeesuse salgamisest, tuleb piiblitundjale kindlasti kohe meelde Tema innukaim jünger 

Peetrus, kes vangistamise- ja surmahirmus kinnitas, et ta Jeesust ei tunne. Mõned tunnid varem oli ta 

kinnitanud, et on Jeesuse eest valmis minema vanglasse ja surmagi. Sellest tulenevalt peetakse 

Jeesuse salgamiseks eelkõige kristlase avalikku kinnitust, et ta pole kristlane, mille eesmärgiks on 

võimalikust ohust pääsemine. 

Ajajärgul, mil elame ja riigis, kus elame, pole väga tõenäoline, et peaksime eluga pääsemiseks 

avalikult Jeesust salgama. Samuti on väga väike tõenäosus, et reisil olles satume islamiterroristide 

kätte, kes surma ähvardusel nõuavad meilt Jeesuse needmist. Seetõttu on meie juhtsalm ilmselt väga 

paljude jaoks üks neist piiblisalmidest, mis meie elu kristlastena väga ei puuduta. 
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Püha Paulus räägib (Tt 1:16) inimestest, kes väidavad end tundvat Jumalat, kuid tegudega salgavad 

Tema, kuna nad on jäledad ja sõnakuulmatud. Võib-olla tuleb see järeldus mõnelegi üllatusena, kuid 

iga kord, kui eirame Jumala tahet, salgame sellega Jeesust – sest paratamatult saab meie 

jumalavastane tegu või selle tagajärjed teatavaks kasvõi mõnele inimesele. Iga tegu, mida sooritades 

keeldume kuuletumast Jeesusele, on samaväärne Peetruse teoga. 

Jeesus vastandab vaadeldavas juhtsalmis Tema salgamise ja Tema tunnistamise inimeste ees. 

Tõotades Püha Vaimu tulekut, ütles Jeesus oma järgijatele: „Te peate olema minu tunnistajad!“ Mida 

tähendab olla Jeesuse tunnistaja? Kuna tunnistamine on vastandatud salgamisele, kas peaksime siis 

käituma vastupidiselt Peetrusele – kinnitama avalikult: „Mina tunnen Jeesust! Jeesus on minu 

Issand!“ Seda kindlasti; me ei tohi kunagi varjata oma kristlaseks olemist ning otsesele küsimusele 

Jeesuse kohta peaksimegi nõnda vastama. Kuid üsna mitmele erinevale suurele usumehele ja -naisele 

omistatud sõnad on kõigile Jeesuse järgijatele kuldaväärt juhiseks: „Minge ja kuulutage evangeeliumi 

ja ainult hädavajadusel kasutage selleks sõnu!“ Neid lugedes tuleb paljudele ehk meelde ema Teresa. 

Püha Paulus räägib (Rm 1), et Jumal on end ilmutanud kogu inimkonnale, mitte ainult oma äravalitud 

rahvale juutidele: kui inimene vaatleb Tema loodud maailma, siis on ta võimeline taipama Jumala 

nähtamatut olemust, Tema jäädavat väge ja jumalikkust. Ajaloo jooksul on suured mõtlejad välja 

pakkunud palju jumalatõestusi ning põhimõtteliselt need kõik tuginevad Jumala loodud maailma 

omadustele või filosoofilistele spekulatsioonidele. Kuigi Jumala olemasolu ei ole võimalik 

ratsionaalsete argumentidega ei kinnitada ega ümber lükata, pole ka tõestuste otsijatel midagi muud 

aluseks võtta, kui see maailm, kus elame ning põhimõte: loodu põhjal võime otsustada Looja üle.  

Iga Jeesuse tunnistaja on väike elav jumalatõestus oma kaasinimeste jaoks, kuid ta ei tunnista niipalju 

seda, et Jumal tõesti on, vaid esmajoones seda, milline Ta on. Milline on meie Isa taevas? Milline on 

meie Issand Jeesus? Milline on Jeesuse Vaim? Kas meie sõnade ja tegude põhjal tunnevad ja 

taipavad kaasinimesed, et Jumal on armastus? 

Iga kristlane, kes valetab, tunnistab, et Jeesus on valelik. Iga kristlane, kes petab, tunnistab, et Jeesus 

on petis. Iga kristlane, kes vägivallatseb, tunnistab, et Jeesus on vägivaldne. Iga kristlane, kes 

süüdistab ja kohut mõistab, tunnistab, et Jeesus on süüdistaja. Iga kristlane, kes peab end teistest 

paremaks, tunnistab, et Jeesus on uhke ja ülbe. Iga kristlane, kes on halastamatu, tunnistab, et 

Jeesuselt pole mingit abi loota. Iga kristlane, kes ei hooli oma omastest, tunnistab, et Jeesus jätab 

omad hädas maha. Nii on iga meie vale teo ja sõna puhul. 

Kas asi on tõesti nii äärmuslik – iga inimene ju peaks mõistma, et ka kristlane on ainult nõrk ja ekslik 

inimene? Jah, asi ongi nii äärmuslik, sest inimesed teevad uskliku sõnade ja tegude põhjal järelduse 

Jumala kohta, keda ta usub ja teenib. Me oleme Jeesuse tunnistajad, kas me seda tahame või mitte. 

Millise tunnistuse me Temast anname? Mida me tahame, et inimesed usuksid meie Jumalast? 

 

Issand Jeesus Kristus, meie Päästja! 

Sina tunnistasid meid enda omaks 

ja kinkisid meile oma Vaimu, 

et suudaksime õigesti mõista Sinu tahet 

ning seda kuulekalt järgida. 

Me palume Sinu abi, 

et laseksime Sinu armastuse Vaimul 

endid muuta, puhastada ja parandada, 

kuni suudame vastu võtta Sinu armastuse 

ning seda edasi kanda maailma, 

kus inimesed ägavad ning on haiged 

armastuse ja halastuse puudumise tõttu. 

Issand, saagu kõik inimesed teada, 

kui väga Sina meid kõiki armastad! 

Luba meil olla Sinu tunnistajad. 

 

Karin Teder 
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SÜNNIPÄEVAD JUUNIS. 
 

1. juuni Tõnis Sahk    

 Kenert Rehkalt    

2. juuni Hardi Vinkelberg   

 Maija Kaisa Oja   

3. juuni Laine Kera 80  

 Gabriel Laanepuu-Westrum     

4. juuni Indrek Leit 40  

 Merel Keldrima   

 Kerli Süster   

7. juuni Karli Kliss 10  

9. juuni Kristi Raidla   

 Arne Rankla    

11. juuni Heli Hansen   

 Scarlet Lämmergas   

12. juuni Kalle Jätsa 60  

 Getter Küttis 30  

13. juuni Alexandra Drabold   

14. juuni Erki Holmberg   

 Merle Leemet   

 Kalle Kelviste   

 Susanna Alliku   

15. juuni Anne Männiste 79  

 Reio Engman   

 Daniel Öövel   

16. juuni Anneli Tsarents   

 Tarmo Barndõk   

 Enriika Liiv   

 Emily Cramer    

 Lauren Maisalu   

 Claudia Oks   

17. juuni Madis Padu   

18. juuni Eve Trei   

 Lydia Kalda   

 Myrell Kalda   

19. juuni Jana Raag   

20. juuni Ott Marten Peikel   

22. juuni Madis Kütt 60  

23. juuni Aasa Bander 87 

24. juuni Jaan Kuzin   

 Allan Kalamees 40  

25. juuni Maria Strauss 45  

 Mirjam Behrendt 45  

 Harsel Holm   

27. juuni Alari Engman   

28. juuni Peep Aedviir   

 Indrek Reppo   

29. juuni Ruth Laasi    

 Virgo Šuman  

 
 

PALJU ÕNNE JA ROHKET ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE 
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MEENUTUSI MAI KUUST. 
 

   

                   
 

Taevaminemisepühal, 13. juunil külastas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid Haapsalu 

toomkirikut. Ta kirjutas oma FB lehele postituse: Haapsalu toomkirik oma lakoonilise ühelöövilise 

interjööriga on soe ja hubane paik mõtiskeluks. Kiriku babtisteeriumis asub arst Heino Noore 

annetusena sündinud Emaaltar, mis on mälestusmärk kõikide kannatanud ja ülekohtuselt hukatud 

Eesti emade mälestuseks. Süütasin samuti küünla represseeritud emade mälestuseks. 
  

                   

Emadepäev, 9. mai   Nelipüha23. mai 

 
 

    

     
     
 

Kirikuvalitsuse istungid toimuvad veebis Reformatsiooni õunapuu Jaani kiriku 

juures on kaunis ja õitseb! 
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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 teelistele laupäeviti kell 11-17 ja pühapäeviti kell 13 - 16. 

Toomkirik on avatud pühapäeviti kell 10 - 13 ja muul ajal piiskopilinnuse muuseumi kaudu. 

Teelistele on kirik avatud 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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