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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

APRILL 2022 
 

Ristilöödud ja ülestõusnud armastus 
 

Aprillis meenutab kristlik maailm kannatusnädala sündmusi, mis algavad ülempreestrite otsusega 

Jeesus hukata ja lõppevad tema surma ja ülestõusmisega. Neid sündmusi on oluline meenutada, sest 

neist on saanud alguse meie kristlik usk. Veel ennem, kui Rooma koguduses sõnastati apostlik 

usutunnistus, kuulutasid esimesed kristlased sõnumit Jeesuse surmast ja ülestõusmisest. Neist kahest 

kui lahutamatult kokkukuuluvast kõnelevad Uue Testamendi vanimad usutunnistusvormelid, millest 

ühte tuntumat tsiteerib apostel Paulus: „Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise 

olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, et ta maeti 

maha ja äratati kolmandal päeval üles“ (1Kr 15:3-4).  

Kui evangeeliumid räägivad meile Kristuse ristisurmast ja ta ülestõusmisest, siis ei kõnele need 

lihtsalt ühe vaga ja õige inimese hukkamisest ega ühest imelisest sündmusest loendamatute teiste 

seas, vaid millestki, millel ei ole paralleele ei ajaloos ega elus. Igavene Jumal, kes on sealpool 

nähtava maailma piire, sai Jeesuses inimeseks, suri ja võitis surma. Olles usu läbi temaga ühendatud, 

on meil võimalus osa saada tema võidust patu, surma ja kurjuse vägede üle ja seda mitte alles kord 

kauges tulevikus, vaid juba siin ja praegu, sest Kristus, kes suri kord meie eest ristil, on ülestõusnuna 

kesk meie seas. 

Elame äreval ajal. Ukrainas käib sõda, mis näitab meile inimliku kurjuse sügavust ja samal ajal ka 

inimelu haprust. Paljud küsivad kartlikult, kas meil on lootust. Suure nädala evangeelium julgustab 

meid ja ütleb, et meil on lootust, sest Jumala armastus, mis on ilmunud Kristuses, ei hävinud tema 

surmas, vaid sai just selles lunastavaks armastuseks, mis võitis kurjuse ja surma. Sõnum armastusest, 

mis ei hävi iialgi, kannab meid läbi meie eksistentsi ebakindlusest ja annab meile julguse, mida 

vajame - julguse olla. Soovin kõigile lugejatele õnnistatud suurt nädalat ja rõõmu, mille saab anda 

meile vaid ülestõusnud Kristus. 
 

 
 

Dr. Jaan Lahe, EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja  
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA APRILLIS 
 

R, 1. aprill kl 9 hommikupalvus. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik).  

L, 2. aprill kl 11 Leerikool. Kiriku ruum, jumalateenistus ja armuvahendid. Talitused. 
Kirikuaasta ring ja pühad. Viivad läbi: piiskop Tiit Salumäe ja koguduse organist Lia 
Salumäe. (Jaanimaja). 
P, 3. aprill kl 11 paastuaja 5. pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Kannatuse pühapäev. 

Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Teno Ilves. Organist Lia Salumäe (toomkirik). 

T, 5.aprill kl 18.30 toomkoori lauluproov (Jaanisaal) 

K, 6.aprill kl 18 segakoori lauluproov (Jaanisaal) 

R, 8. aprill kl 9 hommikupalvus. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik). Kl 13.30 teetund 

(Jaanimaja). Kl 19 kirikukontsert tütarlastekoor Ellerhein 70. (toomkirik) 

L, 9. aprill kl 11 Leerikool. Kümme käsku, patt ja piht. Sakramendid. Meie Isa palve. Viib 
läbi: piiskop Tiit Salumäe. (Jaanimaja). 
P, 10. aprill kl 11 Palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga. Lastekirik. Teema: Aukuninga 

alandustee. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Kalle Jätsa Ilves. Organist Lia Salumäe. (toomkirik).  

E, 11. aprill kl 12 Suure nädala esmaspäeva palvus. Jeesus Ketsemanis (Jaani kirik). 

T, 12. aprill kl 12 Suure nädala teisipäeva palvus. Jeesus kohtu ees (Jaani kirik).  

K, 13. aprill kl 12 Suure nädala kolmapäeva palvus. Jeesus mõistetakse surma (Jaani kirik). 

N, 14. aprill kl 18 Suure Neljapäeva armulauajumalateenistus. Püha armulaud. Teenivad piiskop 

Tiit Salumäe ja Teno Ilves. Organist Lia Salumäe (toomkirik). 

R, 15. aprill kl 14 Suure Reede sõnajumalateenistus. Teenivad õpetaja Kristo Hüdsi, Kalle Jätsa ja 

organist Lia Salumäe. Laulab koguduse segakoor (toomkirik). Kl 15 Risti tee Via crucis. Ristitee 

rännak, 14 peatust piiskopilinnuses. Õpetaja Kristo Hüdsi. 

L, 16. aprill kl  20 paasaküünla süütamine toomkiriku peaukse ees ja paasaöö missa  

(toomkirik). Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Teno Ilves. Organist Lia Salumäe,koorijuht Sirje 

Kaasik. Laulab toomkoor (toomkirik). 

P, 17. aprill kl 11 Kristuse ülestõusmise püha jumalateenistus armulauaga. Teema: Jeesus on 

surnuist üles tõusnud. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Kalle Jätsa, organist Lia Salumäe. Laulab 

koguduse segakoor (toomkirik). Kl 12.30 jumalateenistus armulauaga De la Gardie hooldekodus. 

R, 22. aprill kl 9 hommikupalvus. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik). Kl 13 konverents 

Heino Noor 100 (Läänemaa Ühisgümnaasium). 

L, 23 aprill kl 16 leerikool ja piiblitund „Piibel köögis.“ Tähendamissõnad Piiblis. Piiblitunni peab 

prof. õpetaja Jaan Lahe. Registreerimine Maria 5358 3276. (Pastoraadis, Suur-Lossi 1). 

P, 24. aprill kl 11 Ülestõusmisaja 2. pühapäeva jumalateenistus.  Lastekirik Teema: Ülestõusnu 

tunnistajad. Naiskodukaitse mälestuspäev. Teenivad piiskop Tiit Salumäe, õpetaja Jaan Lahe ja 

Teno Ilves. Organist Lia Salumäe. (toomkirik).  

T, 26. aprill kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 29. aprill kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

L, 30. aprill kl 10 koguduse talgupäev. Kl 11 Leerikool. Jeesuse õpetus ja kristlase elu 
tänapäeval. Kogudus. Koguduse funktsioonid ja töötajad. Koguduse liikme õigused ja 
kohustused. Viib läbi: piiskop Tiit Salumäe. 
 

EELK KONSISTOORIUMI AVALDUS  

SEOSES SÕJAGA UKRAINAS. 
 

Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks (Mtl 5:9), ütleb Jeesus mäejutluses.  
 

Iga vallutus- ja allutussõda iseseisva riigi ja rahva vastu esindab kurjust, mille olemusse kuulub kõige 

loomuliku ja inimliku, inimesele kalli röövimine. Inimestelt võetakse kodu, nad lahutatakse 
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lähedastest pereliikmetest ning hävitatakse kõik see, mis kuulub inimese väärikuse juurde. Palju 

valatakse süütute verd ...  

Sarnane kurjuse muster on võõrast ja vägivaldset vaimu esindaval režiimil, kes täna on rünnanud 

sõjaliselt Ukrainat. Vabadust ja iseseisvust igatsev Ukraina rahvas, süütud inimesed, on sunnitud 

kogema vägivalda ja ülekohut. Sajad tuhanded inimesed on kodudest põgenenud, sest kohale jäädes 

seataks ohtu enda ja oma lähedaste elu. Isad, mehed ja pojad on võitlemas vabaduse eest vere 

hinnaga. 

EELK konsistoorium mõistab hukka Venemaa juhtkonna algatatud sõjalise rünnaku Ukrainale. Sõda 

ohustab Ukraina riiklikku iseseisvust ning on juba toonud kaasa tuhandeid ini ohvreid, sealhulgas 

rahulike elanike seas. Et pälvida Jumala laste seisust, peame sõdimise asemel olema rahutegijad, 

nagu innustab meid Issand Kristus. 

Oleme veendunud, et veel on lootust kurjuse võim peatada ja sõda lõpetada. Kurjus ei saa röövida 

usku, lootust ega armastust inimeste südamest. Selle peale saame ehitada oma tuleviku ka kõige 

keerulisemates oludes. Nii Ukrainas, kuid ühel päeval kindlasti ka Venemaal.  

Kristlikule usule, lootusele ja armastusele toetudes kinnitame Ukraina rahvast Vana Testamendi 

lauliku sõnadega: Jumal on meie varjupaik ja tugevus. Tema lõpetab sõjad maailma otsani, murrab 

katki ammu ja raiub puruks piigi ja põletab [sõja]vankrid ära tulega. Jumal on meile kindlaks 

varjupaigaks. (Ps 46:2,10,12) 
 

EELK Konsistoorium      Vastlapäeval, 1. märtsil 2022 

 

EESTI KIRIKUJUHTIDE AVALDUS. 
 

24. veebruarist 2022 pole maailm enam endine. Oleme tunnistajaks kohutavatele arengutele 

sõjatandril Ukrainas. Tuhanded inimesed on hukkunud, sealhulgas süütud lapsed, noorukid, eakad. 

Kümned tuhanded on saanud haavata. Sajad tuhanded on jäänud koduta või kannatavad 

väljapääsmatus olukorras hirmu, külma, nälja ja janu ning tervisehädade all. Miljonid on sunnitud 

põgenikena kodust või ka kodumaalt lahkuma. Lahingutegevuses kaotavad elu oma maad kaitsvad 

mehed, aga ka need, kes on kurjuse käsilasteks saanud. Sõjategevuses on hävitatud kaunid linnad ja 

segi pööratud kevadkülvi ootavad põllud. 

ÜRO Peaassamblee on Venemaa sõjategevuse Ukrainas hukka mõistnud. Eesti Kirikute Nõukogu 

liikmeskirikute esindajatena ühineme selle hinnanguga. ÜRO inimõiguste nõukogu ülemvolinik on 

hoiatanud, et haiglate, lasteaedade, koolide ja muude ühiskondlike hoonete ning tavainimeste 

eluasemete lauspommitamised rikuvad rahvusvahelist õigust ja võivad kvalifitseeruda 

sõjakuritegudena. Algatatud on mitmed uurimised. Eesti suuremate kirikute juhtidena mõistame 

hukka humanitaarobjektide, sealhulgas kirikute pommitamise ja tsiviilisikute ohtu seadmise. 

Tretjakovi galeriis Moskvas asub Aleksandr Ivanovi suurteos “Kristuse ilmumine rahvale”. See maal 

kujutab rahvale ilmunud kogu maailma Päästjat Issandat Jeesust Kristust, kellele Ristija Johannes 

osutab, kuulutades: “Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu!” (Jh 1:29) Tema 

päästest osasaamine eeldab aga meeleparandust. Nii lihtinimestelt kui valitsejatelt. Eesti erinevate 

kirikute juhtidena kutsume üles sõjategevust lõpetama ning naasma Kristuse käsu juurde armastada 

üksteist, paludes andestust kohutava ülekohtu pärast, mis on tehtud, ning heastama, mis võimalik. 

Tol maalil kujutatud Ristija Johannese käest küsisid meeltparandanud inimesed: “Mis meil siis tuleb 

teha?” Neile vastab ta: “Kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku 

niisamuti!” (Lk 3:10-11) Siin on juhised meile, kui tuhanded sõja eest pagenud inimesed on jõudnud 

Eestimaale. Meie kristlik kohus on olla nende kõrval ja jagada, mida nad vajavad.  

Mõeldes meie rahva valusatele minevikukogemustele, oleme nägemas, millise armastusega on paljud 

asunud abistamistööle. Eesti kirikuid ja kogudusi ühendava üle-Eestilise kirikute võrgustikuna 

tahame anda oma parima, pakkudes praktilist abi, toitu, öömaja, kõigile, kes seda vajavad, sõltumata 

usutunnistusest. Samuti hingehoidu ja osaduskonda. Siiasaabuvatest Ukraina inimestest kuuluvad 

paljud meie sõsar- ja liikmeskirikutesse. 
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Kallid Eesti inimesed! Oleme rõõmustanud meie riigi iseseisvuse veretu taastamise pärast. 

Tunnistame, et see on suur Jumala arm. Meiegi vajame meeleparandust ja oma südamete pööramist 

Jumala poole kõige selle valguses, mis toimub Ukrainas. Isegi, kui me ei mõista, kuidas Jumal 

tegutseb, usaldame palves Tema kätte oma elu ja me maa. Just nii nagu seda tegid meie vanaemad ja 

vanaisad kõige kriitilisematel aegadel. 

Mälestame sõjaohvreid ja palvetame jätkuvalt rahu saabumise pärast Ukrainasse. 

Eesti Kirikute Nõukogu president, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku emeriitpeapiiskop Andres Põder 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma 

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus 

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Eugeni 

Rooma-Katoliku Kiriku apostellik administraator Eestis, piiskop Philippe Jourdan 

Armeenia Apostliku Kiriku piiskop Balti riikides Vardan Navasardyan 

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Alur Õunpuu 

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president, pastor Erki Tamm 

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu president, pastor Andres Ploompuu 

Eesti Metodisti Kiriku superintendent, pastor Robert Tšerenkov 

Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku preester Thomas Eriste 
 

17. märtsil AD 2022 Tallinnas 

 

 
 

Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolek 17. märtsil 2022 

 

PALVETAME RAHVA EEST. 
 

Halastaja Jumal, ole Ukraina maa ja rahvaga ning varja neid elu pimedatel radadel, et selle kaduva 

maailma muutuste ja vapustavate sündmuste keskel abituna olles oleksid nad Sinu muutumatus rahus. 

Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.  

Me palume Sind. 
 

Issand, õnnista Vabariigi Presidenti, peaministrit, valitsust, Riigikogu esimeest, parlamendiliikmeid, 

kohalikke omavalitsusi ning kõiki, kes riigiametites seisavad ühiskondliku heaolu ja turvalisuse eest. 

Anna otsustajatele kannatlikku, tasakaalukat ja tarka meelt praegusel ajal õigete sammude 

astumiseks.  

Me palume Sind! 

 

Püha Jumal, kõigi rahvaste Issand, juhi meie rahvast oma Vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. 

Hoia meid osaduses ja anna meile usku Sinusse, et teeniksime üksteist Sinu armastuses. Seda palume 

Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Me palume Sind. 
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Hoia meid, Kristus, meie Jumal, rahus oma püha ja auväärse risti varju all. Päästa meid nähtava ja 

nähtamatu vaenlase eest. Tee meid vääriliseks Sind tänama ja ülistama koos Isa ja Püha Vaimuga 

nüüd ja alati ja igavesti. Aamen. 
 

KOGUDUSE NÕUKOGU  

PIDAS ESMAKORDSELT HÜBRIIDKOOSOLEKU. 
 

6. märtsil kogunes EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu käesoleva aasta 

esimesele koosolekule.  

Esmakordselt koguduse ajaloos toimus nõukogu koosolek hübriidselt ehk paralleelselt nii toomkiriku 

käärkambris kui veebikeskkonnas, et võimaldada osaleda ka neil, kes viibisid viiruse tõttu 

isolatsioonis või ei saanud mõnel muul põhjusel kohale tulla. 29 nõukogu liikmest osales kohapeal 16 

ja veebis 8. Seitsmest auliikmest osales kohapeal üks ja veebis kaks. 

Tiit Salumäe andis põhjaliku ülevaate koguduse tegevusest möödunud aastal ning ütles, et 

aruandeaastale andis märgi eriolukord seoses COVID epideemiaga, mis on lõhestanud tervet 

ühiskonda. Piirangute tõttu olid kõik koguduse töölõigud vähemal või suuremal määral häiritud. Osa 

üritusi jäi ära, osa sai toimuda veebikeskkonnas. Piirangud jättis oma jälje ka aasta suursündmusele 

Missio 2021 "Rõõm vabadusest".  Aasta suurimaks tööks majandusvaldkonnas oli Jaani kiriku torni 

kapitaalremont, jätkus Jaani kiriku oreli remont. 

Tulevikku vaadates sõnas õpetaja kokkuvõtvalt: „Jumal tahab, et me püstitaksime eesmärgid ja 

laseme Temal oma plaanid korrigeerida. /.../ Jumal ei ütle, et ärge planeerige, ärge seadke sihte, ärge 

lubage midagi. Ei ole nii! Me peame tegelema endaga ja mõtlema tuleviku peale – mitte paaniliselt ja 

hirmunult, vaid Jumalalt küsides, mis on minu osa siin elus, mida ma saaksin ise ära teha. /.../ 

Kristlastena saame loota Jumala armule ja abile.“ 

Möödunud aasta majandustegevuse aruanne kinnitati ja tegevuse aruanne võeti teadmiseks. Samuti 

võeti teadmiseks selle aasta tegevuskava. Tegevuskavast toon esile Lääne praostkonna laulupäeva, 

mis toimub 23. juulil Ridalas. 

Ühehäälset kinnitati juhatuse esitatud maksude eelnõu käesolevaks aastaks ning aasta eelarve. Nagu 

ikka, on koguduse õpetajal õigus teha maksude osas muudatusi ja juhatus võib vähendada eelarvelisi 

kulutusi, kui ei ole piisavalt laekumisi. Samas suuremate tulude puhul on juhatuse pädevuses teha 

suuremaid kulutusi. 

Kohapeal algatatud küsimusena arutati Ukraina toetamise võimalusi sõjaolukorras. Otsustati toetada 

EELK Konsistooriumi 1. märtsi 2022 avaldust ja seisukohta Ukraina sõja suhtes, hoida eespalves 

sõjakoldes kannatanud inimesi ja võimalusel osutada koguduse poolt abi. 

Koguduse õpetaja Tiit Salumäe lõpetas koosoleku palvega ja tänas kõiki osalemise eest. 
 

Maria Strauss 
 

   
 

Koguduse nõukogu koosolek 6. märtsil 2022. 
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KEVADINE LEERIKURSUS MITMETE UUENDUSTEGA. 
 

5. märtsil alustas kevadine leerikool, mis toimub varasematest leerikursustest mõnevõrra erinevalt. 

Esimene muudatus on see, et leerikooli senist õppeprogrammi on täiendatud ja kaasaegsemaks 

muudetud. Teiseks uuenduseks on lisaks kümnele kokkusaamisele leerikooli lõpus toimuv 

palverännak Läänemaa kirikutesse. Kolmandaks uuenduseks on see, et kõik leeritunnid on 

hübriidvormis ehk Haapsalus toimuvaid leeritunde on võimalik jälgida ka virtuaalselt. Kuna 

täiskasvanute leeris on suur osa individuaalsel õppel, siis neljanda uuendusena kasutame õppekava 

täiendamisel virtuaalseid õppematerjale, näiteks veebiloenguid ja arutelusid. Viienda uuendusena 

püüame tekitada sümbioosi leerikooli ja koguduse muude tegevuste vahel – nii on leerikoolis 

osalejad kaasatud aprillis toimuva piiblitunni „Piibel köögis“ tegevusse. Eesmärk on, et leerikoolis 

käijad saaksid juba leerikooli ajal ettekujutuse koguduse praktilisest tegevusest selle erinevates 

avaldumisvormides ning ka koguduse liikmetest. Ideaalis võiks see kaasa aidata leerikoolis osalejate 

ja koguduse liikmete omavahelisele suhtlusele ja osadusele, mis võiks hõlbustada kogudusega 

liitumist.  

Nii nagu varasemalt, on kõik leeritunnid avatud ning huvipakkuvaid teemasid on huvilised oodatud 

kuulama ja kaasa mõtlema. Aprilli leeritunnid ja teemad on leitavad kuukavast.  

Leerikooli viivad läbi koguduse õpetaja Tiit Salumäe ning vikaarõpetaja Kristel Engman, kaasates 

lektorina teisi vaimulikke ja koguduse liikmeid.  
 

Uute koguduse liikmete konfirmatsioon toimub pühapäeval, 22. mail kl 11.00 Haapsalu toomkirikus.  
 

Kristel Engman 
 

SAAME TUTTAVAKS TOOMAS NIGOLA -  

LUTERLIKU KIRIKU PATSIGA POISS. 
 

 

 

„Tore poiss!” ütles Eesti Kiriku kauane peatoimetaja, Põlvas elav Sirje Semm, kui kuulis, et 

valmistan ette intervjuud Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigolaga. „Aktiivne ja lugupeetud 

inimene. Heatahtlik, südamlik, tark. Sisukad jutlused. Tal on koguduses tugev aktiiv, kogudusse on 

tulnud palju uusi inimesi. Suure lugemusega, väga hea inglise keele oskaja. Tema IT-võimekus on nii 

suur, et seda jätkub tervele EELK-le, tema abiga käib kiriku tegevus Zoomi keskkonnas.” 

Piiskop Tiit Salumäe sõnul on Toomas Nigola uue meedia oluline isik EELK-s. „Kui koosolekud 

kolisid koroonapiirangute tõttu veebi, oli Toomas see, kes tegi koosolekute tarvis keskkonnad. Teine 

tahk on nõu ja abi kõikvõimaliku videomaterjali tootmisel. Ka meie kogudus on tema abi kasutanud. 

Viimati tegime Maria abiga valmis minu tervituse Peterburi Jaani kiriku koosoleku tarvis. Kell 22 
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lõpetasime, saatsime materjali Toomasele. Hommikuks oli tal kõik tehtud, tervituse sai ära saata. 

Toomas on operatiivne, ma pole veel kuulnud teda ütlemas, et ei tee, ei ole aega.”  

2020. aastal tunnustas EELK Toomas Nigola tööd meediapreemiaga. Põhjenduses seisab, et Nigola 

on pikka aega vastutanud kiriku sotsiaalmeedia eest ja koolitanud kogudusi tehnilisi vahendeid 

kasutama. Kriisiajal on ta hoolitsenud veebiülekannete levitamise eest, teinud tehniliselt võimalikuks 

uue veebisaate ja portaali käivitamise. Ta on veebisaate „Taevas tuleb appi!” saatejuht.  

2007. aastast on Toomas Nigola Põlva koguduse õpetaja.  
 

Toomas Nigola, rääkige oma kogudusest. Mulle tundub, et see pole päris tavaline. Teil on 

kolme korrusega pastoraat, erakool ja mis kõik veel. 

Selle taga on ajalugu. Põlva oli kunagi tavaline kirikuküla, mille keskmes kirikumõis. Siinne kirik on 

Võrumaa üks vanemaid, nii et Räpina ja Kanepi on otsapidi meie tütarkogudused. 1927.-1931. aastail 

ehitatud Tartu-Petseri raudtee viidi läbi Põlva. Et nõukogude ajal arendati raudteeäärseid asulaid, sai 

Põlvast suurem koht – väike kirikuküla muutus linnaks. Enne sõda oli siin keset linna sisuliselt vaid 

kolm kivimaja: kirik, leerimaja ja pastoraat, nii et uhkesti öeldes anti erastamise ajal suurem osa 

Põlva vanalinnast kirikule tagasi. See ongi tekitanud meile praeguse olukorra – kujutlegem, et kui 

suur osa Tallinna vanalinnast oleks kiriku oma, oleksid Tallinnas samasugused võimalused kui meil.  

See on vist päris eriline saatus ühele Eesti kogudusele. 

Eks ole ka teisi kogudusi, kus on suured majad, aga kui ümberkaudsed asulad on inimestest tühjaks 

jooksnud, siis on neist majadest ka vähe kasu. Põlva eelis on, et meil on linn, inimesi siin ikka veel 

elab, see pole väljasurev koht. 

Mis erakool teil pastoraadis tegutseb? 

Pastoraadis tegutseb 2019. a sügisest Põlva Jakobi kool, mille nimi viitab Põlvamaalt pärit Jakob 

Hurdale. Kooli pidaja on MTÜ Tartu Luterlik Peetri kool, mille juhatuse liige olen ka mina. Kooli 

loomise algatus tuli kristlastest kooliõpetajatelt – paar meie ja Elu Sõna koguduse liiget tulid 2019. a. 

hakul selle jutuga minu juurde ja minu roll oli vaadata, mida teha annab. Peetri kooli MTÜ-l on 

Tartus veel oma huvikool ja pilootprojektina Karolini kool erivajadustega lastele. 

Meie eripära on usuõpetus ja saksa keel A-võõrkeelena. Saksa keel algab meil 1. klassist, nagu ka 

meedia- ja suhtlemisõpetus – see on meie kooli eriomane aine, esimesel õppeaastal andsin seda ise. 

Muidugi on ka võru keele tunnid, et oma kandi kultuuri elus hoida. Klassi suuruseks oleme määranud 

12 last, nii et kokku on koolis praegu 40 lapse ringis. Sügisest alustab kaks esimest klassi, sest kui 

kuulutasime välja kogukonnasisese vastuvõtu - oma õpilaste õed-vennad ja lasteaialapsed -, tuli üksi 

kogukonna seest esimese poole päevaga 18 avaldust.  

2026 peaks meil olema täiemahuline põhikool. Ka praegu on kuni 9. klassini õpilasi, aga nad on 

koduõppel. Kohapeal on 1.-4. ja sügisest ka 5. klass. Pluss lasteaiarühm 18 lapsega. 

Paistab, et teil pole millestki puudus: õpetajaid on, lapsi on, ruumi on. Ebatavaline! 

Ilmselt oli aeg õige ja vajadus ka. Ei uskunudki, et nii libedalt läheb. Jaanuaris 2019 tuldi minu 

juurde kooli avamise jutuga ja 14. juunil oli ministri allkirjaga koolitusluba käes. Selle vahepeale jäid 

õppekavade kinnitamised, ruumide ettevalmistamine, tervise- ja päästeameti külaskäigud jm. 

Kas teil on veel asju, mida paljudel kogudustel ei ole? 

Vahepeal oli meil ka oma matusebüroo, aga müüsime selle inimesele, kes seal töötab. Tundus, et on 

otstarbekam, kui ta ise majandab ja meile üüri maksab - ettevõte tegutseb koguduse majas edasi.  

Asi, mida igas koguduses ei ole, on meie meediavõimekus. Naljatamisi võin öelda, et meil on oma 

televisioon: kirikus on ülekandesüsteemid, saame teenistustest ja talitustest, aga ka kooli sündmustest 

jm veebiülekandeid teha. Meil on pastoraadis väike raadiostuudio, kus teeme taskuhäälinguid. 

Pühapäeva hommikuti on mul kohaliku Kaguraadio eetris väike vaimulik mõtisklus. Laste- ja 

noortetöö käib, inimesed on olemas. 

Milline oli teie teekond usu juurde?  

Ei saa öelda, et kasvasin kristlikus peres. Vanaema käis kirikus, aga ema tol ajal mitte. Nüüd on ta 

küll igapühapäevane kirikus käija. 

Ärkamisajal lasin ennast 1989. aasta teisel jõulupühal Pärnus ristida, õpetaja oli Richard Võlli. 

Pühapäevakoolis käisin, aga tollal käisid peaaegu kõik, kuigi väga kaua see laine ei kestnud. Ka mina 

ei jäänud tookord kuigi kauaks kirikusse.  
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Teismeeas mind vaimsed ja vaimulikud teemad huvitasid. Lõpuks jõudsin mitmesuguste filosoofiate 

ja religioonide uurimise, idamaiste usundite, satanismi ja new age´i ning mitmesuguste filosoofide, 

näiteks C.S. Lewis’i kaudu kristliku usuni. Nii et minu teekond usu juurde kulges suuresti raamatute 

ja otsingute kaudu. Ka vanaema eestpalved võisid rolli mängida. 

Miks läksite usuteadust õppima, miks tahtsite saada just vaimulikuks? 

Gümnaasiumi lõpetasin eksternina, kahe aastaga. Õppimine oli huvitav, aga koolis käimine ei 

pakkunud mulle huvi. Nagu mu oma lapsed - nemadki on koduõppel.  

Töötasin Pärnus Mark Soosaare juures IT-mehena, olin n-ö patsiga poiss, tegin ka firmadele 

kodulehti, aga ikka oli tunne, et tahan teha midagi, mis on igavikuliselt oluline. Nii see vaimuliku 

kutsumuse äratundmine umbes 16-17-aastasena tekkis. Alguses oli mõte minna Usuteaduse Instituuti, 

et saaks õpingute ajal ka tööl jätkata. Ent tol 1998. aastal, mil ma gümnaasiumiga ühele poole sain, ei 

olnud instituudis vastuvõttu. Ei jäänud muud üle kui Tartu ülikooli usuteaduskond.  

Kolmandal kursusel tuli abiellumine ja et meie vastsel perel oli vaja omaette elamist ja sissetulekut, 

saadeti mind jutlustajana Kambja kogudust teenima. Täisajaga koguduse teenimise kõrvalt jäid 

ülikooliõpingud venima ja nii lõpetasin õpingud lõpuks ikkagi Usuteaduse Instituudis. 

Enne Põlva kogudust olin 2005-2007 ka Pärnus abiõpetaja - mind kutsuti sinna appi, kui Andres 

Põder valiti peapiiskopiks. Aitasin hooldada ka Sindi, Tori ja Vändra kogudust. Kui Põlvas koht 

vabanes, kutsuti mind Põlvasse. 

Kui kauaks Põlvasse jääda kavatsete? 

Jumal seda teab! Praegu ei ole näha, et peaksin ära minema, aga mul ei ole ka ambitsiooni 

ilmtingimata jääda. Tuleb teha seda, mida parasjagu kõige rohkem tarvis. 

Miks läksite Tartu ülikooli kommunikatsiooni õppima? 

Ajakirjandus on mind kogu aeg huvitanud. Koolipoisina oli mul Pärnu raadios koos sõbraga oma 

saade. Pärast tegime Juhan Virkuse juures Eesti Raadio Pärnu stuudios kaastööd, näiteks Leho 

Männiksoo Kiikerkavasse väikesi lõike, aga ka kaastööd Pärnu Postimehele. Kaitseväe kaudu olen 

läbinud teabeohvitseride ja infooperatsioonide kursused.  

Psühholoogia, propaganda ja inimeste mõjutamisega seotud teemad on mulle juba teismeeast peale 

huvi pakkunud. Kui peapiiskopiks sai Urmas Viilma, kutsus tema mind endale appi meediaga 

tegelema. Tundsin, et pole mõtet hakata ratast leiutama, tuleb ennast süsteemselt harida ja nii ma siis 

läksingi Tartusse kommunikatsioonijuhtimist õppima. 

Mida olete teoloogia- ja kommunikatsiooniõpingutes endale leidnud? 

Ma ei ole kindel, et seda saab ühe lausega kokku võtta. Maailmapilt ja mõtlemine, teatud laadi 

loogikate omandamine on kompleksne tervik. Kõigega, mida õpid, avardad mingeid tahke maailma 

mõistmisest. Ma ei ole kumbagi õppimist veel lõpetanud, ei teoloogiat ega kommunikatsiooni. Loen 

ja uurin edasi. Üritan aastas vähemalt sada raamatut läbi lugeda. Kogu aeg on midagi avastada. 

Mida te otsite? 

See on natuke uudishimu ja sõltuvuse asi ka. Inimese aju on teadupärast plastiline ja teeb heameelega 

seda, mida on harjunud ning harjutatud tegema. See tuleb tal siis peagi hästi välja ja siis ta naudib 

seda – ja tahab aina rohkem teha. Nii on ka lugemise ja silmaringi avardamisega. See on teatud 

moodi sõltlase värk, aga see pole halb sõltuvus. 

Mis on töö, mida EELK-s teete ja mis tõi teile meediapreemia? 

Minu õlul on sotsiaalmeedia, mõned asjad e-Kirikus, veebikoosolekud, tehniline nõustamine. 

Veebisaade „Taevas tuleb appi!” on minu kanda. YouTube´i videojutluste tehniline pool on minu 

peal. Mida parasjagu vaja, seda teen. 

Kas vajadus teie abi ja nõu järele EELK-s kasvab või kahaneb?  

Pigem kasvab nende hulk, kes üht-teist küsivad. Koguduste võimekus on väga erinev. On 

vaimulikke, kes saavad tehnoloogiliste uuendustega ise hakkama, aga mitte kõik. On kogudusi, kes 

on avastanud, et on võimalus abi küsida: kellel on vaja Zoomi koosoleku linki püsti panna, kes tahab 

teada, kuidas teha videoasju, uudiskirja jne.  

Paistab, et olete IT-alal iseõppija. 

Jah, juba gümnaasiumipäevil olin patsiga poiss. 
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Lõpetasin ka põhikooli kaugõppe teel. Lapsed Osvald (18, 11. kl) ja Marie (15, 8. kl) on samuti 

koduõppel. Koduõppeks on neil sama põhjus mis mul – koolis käimine ei imponeeri. Õppimine 

meeldib mõlemale lapsele, aga nad on uurija ja süveneja tüüpi. Mõlemad jäid 6. klassis koduõppele. 

Mina ja abikaasa ei pea lastega kuigi palju tegelema, lapsed saavad ise hakkama. Jakobi kooli juures 

on ka koduõppe koordinaatorid, kes hoiavad õppimisel silma peal. Osvald on Põlva gümnaasiumis, 

käib seal kontrolltöid ja arvestusi tegemas. 

Kuidas on koduõppel laste sotsialiseerumisega? 

See on mu meelest pseudoteema, mida küsitakse alatihti, kui koduõppest juttu tuleb. Koolis 

sotsialiseerumist väga ei õpetata. Meie lapsed on käinud kahes muusikakoolis, tegelevad hobidega, 

löövad kaasa koguduse töös; neil on oma sõpruskonnad ja läbikäimine. Seda muret küll ei ole, et 

keegi jääks vaid arvuti ja raamatuga. Jakobi kooli kaugeim õpilane on mu abikaasa õetütar, kes elab 

Nairobis. 

Olete Kaitseliidu Põlva maleva liige, auastmelt leitnant; Isamaa erakonna ja piirkonna 

volikogu liige, Põlva valla volikogus fraktsiooni esimees; abipolitseinik. Olete olnud 

vanglakaplanite Euroopa assotsiatsiooni täitevsekretär. Kuidas te kõike jõuate? 

Kõik need on erineva intensiivsusega ja erineval ajal toimuvad asjad. Mõnikord on küll tunne, et 

lained löövad pea kohal kokku, aga see ei kesta tavaliselt kaua. Ühte asja tehes puhkad teisest ja 

vaheldus rõõmustab. 
 

Toomas Nigola 

Sündinud 10. jaanuaril 1981 Pärnus. 

Pärnu Lydia Koidula gümnaasium, 1998. 

EELK Usuteaduse Instituut, magister, 2007.  

Tartu ülikool, kommunikatsiooni juhtimise eriala, magister, 2015-2017. 

Ordineeritud 2003 diakoniks, 2007 preestriks. 

2007. a Põlva koguduse õpetaja. 

2015. a töötab ka EELK konsistooriumi avalike suhete talituses. 

EELK XXXI kirikukogu liige, 2021. 

Kaitseliidu teenetemedali III klass, 2015. 

Abipolitseiniku teenetemärk, 2020. 

EELK meediapreemia, 2020. 

Kaitseliidu teenetemedali II klass, 2021. 

Põlva vallavolikogu liige. 

Isamaa erakonna liige.  

Abikaasa Teele Nigola on maastikuarhitekt. 

Lapsed: Osvald (18) ja Marie (15). 
 

Lehte Ilves 

 

UUS RAAMAT: „Via Crucis – meie Issanda Jeesuse Kristuse 

ristitee“. EELK 2022. 
 

Käesoleva aasta suure paastu ajal on trükist ilmunud meie kiriku peapiiskopi Urmas Viilma koostatud 

ja kirjutatud raamat Jeesuse Kristuse ristiteest, mis koosneb 14 peatusest Kristuse kannatusteel nii 

sõnades kui piltides. Pildid on joonistanud kunstnik Reti Saks – tõelised raamatusõbrad on kindlasti 

tuttavad kasvõi mõnede tegelastega tema arvukaist raamatuillustratsioonidest, keda iseloomustavad 

suured ilmekad silmad ning kes vahel tunduvad pisut nukrad ning hajevil, kuid alati lootusrikkad.  

Meiegi koguduses on peetud kannatusnädala kolmel esimesel argipäeval ristitee palvusi Jaani kirikus, 

palvustel osalenutele peaksid olema tuttavad need 14 peatust Tema kannatusteel: 14 sündmust 

Jeesuse surma mõistmisest kuni hauda asetamiseni. Kõigist peatustest Pühakiri ei kõnele, osa neist on 

kirjeldatud kristlikus pärimuses. Ka meil Haapsalus on korraldatud Suurel Reedel ristikäik, kus 

kogudus kõnnib sümboolselt risti kandva Jeesus järel Kolgatale. Sellel teel tehakse 14 peatust, 

loetakse Kristuse kannatamisest kõnelevaid tekste nii Vanast kui Uuest Testamendist, mõtiskletakse 
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loetu ja kuuldu üle ning palvetatakse. Äsja trükist ilmunud raamat on väga sobiv meid sel ristiteel 

juhtima. Praeguseks on kogu tiraaž juba laiali jagatud, ent raamatut on võimalik juurde trükkida. 

Huvi korral saab kindlasti seda lugemiseks laenata kas koguduse õpetajalt või mõnelt 

koguduseliikmelt. 

Raamatu autorilt Urmas Viilmalt pärinevad iga ristitee peatuse juurde kuuluv mõtisklus, 

sisekaemuseks esitatud küsimus ning palve. Kõiki neid ja neis väljendatud mõtteid pole võimalik 

selles lühikeses tutvustuses edasi anda, valikut on aga väga raske teha, sest siis tuleks terve raamat 

siinkohal ümber kirjutada. Siiski tooksin välja mõned sisekaemuseks esitatud küsimused, mis võiksid 

lugejat meie konkreetses ajas, kohas ja olukorras eriliselt kõnetada: 

Kui sageli olen mina anonüümsusest otsinud turvalist pelgupaika oma alatustele? 

Kas nõustun kandma ühisesse Jumala perekonda kuulumise risti kõigiga, kes minu vaateid elule, 

maailmale ja Jumalale ei jaga? 

Kui sageli olen loobunud võimalusest olla Jumala saadikuks, et aidata nõrkenud ligimesel tema 

ristikoormat kanda? 

Ega ometi need, kes on soovinud painutada mind, pole muutnud mind ennast teiste painutajaks või 

põlvili sundijaks? 

Kui kannatlik on minu meel, kui suur on minu süda ja avatud mu hing, kui suhtlen ligimesega, kes on 

eksinud? 

Isiklikult arvan, et lisaks ühisele ristikäigule koos usukaaslastega tuleks see teekond läbi teha ka 

üksinduses, meie Issanda püha palge ees, kõigist ja kõigest segamatult ja mõjutamatult, ainult koos 

Temaga. Käies selle raamatu abil ja juhtimisel mõttes koos Jeesusega läbi kogu Tema ristitee, 

süvenedes iga peatuse tähendusse, vastates ausalt esitatud küsimustele ja kogu südamest palveid 

kaasa palvetades peaksime märkama, et kõigist tekstidest, mõtisklustest ja palvetest kerkib üha uuesti 

esile üks sõnadesse ja kirja panemata küsimus: Kas mina ise olen tõesti valmis koos Issandaga Tema 

ristiteed käima? 

Ristitee esimene peatus raamatus on traditsiooniliselt: Jeesus mõistetakse surma. Inimesed, Jeesuse 

kaasaegsed, Tema oma rahvas, Tema oma usukaaslased ja -juhid otsustavad, et Ta tuleb häbiväärselt 

hukata kui suurim kurjategija. Viieteistkümnes sündmus raamatus, mis õieti ei kuulu enam ristitee 

koosseisu, on Ülestõusmishommik: Jumal mõistab hukka mõistetud Jeesuse õigeks. Küsime endalt: 

kas mina ise olen nõus saama kõigi, ka oma usukaaslaste, sõprade, lähedaste viha ja põlguse aluseks, 

tõrjutuks, hukka mõistetuks; kogema, et minu parimad mõtted naerdakse välja; nägema, et minu 

parimad teod tembeldatakse kuradi tegudeks; kogema, et need, kes südames minuga ühel meelel on, 

mind ei toeta, kuna neil on hirm; tõdema, et minuga jäävad ainult mõned üksikud, kes mind tõeliselt 

armastavad; ning et ainult Jumal teab, et ma tõesti järgnesin kõiges oma Issandale ja täitsin Tema 

tahet, mida Ta kinnitab ükskord õigete ja ülekohtuste ülestõusmisel? 

Kohe ja valmisolevalt vastavad JAH ainult väga noored või siis väga naiivsed inimesed. Tõelise 

JAH-vastuseni jõudmiseks kulub ilmselt aastakümneid pärast ristimistõotuse andmist. Ja ilmselt 

annavad ka siis selle vastuse väga vähesed. Enamus vastab: kindlasti Jumal seda minult ei nõuaks, 

sest ma olen ainult nõrk ja vilets inimene. 

Soovisin kindlasti lisada tutvustatavast raamatust ka mõne palve. Valisin selle peatusest nr 3: Jeesus 

kukub. Meie Issand ja Lunastaja, kes on kõikväeline Jumal, kelle poole me hädas pöördume kindlas 

usus, et Temal on alati väljapääs ja jõud ning vahendid meid aidata, kelle poole ka Tema jüngrid 

pöördusid kõigi oma hädadega Tema maise elu ajal – see Issand Jeesus kukub! Tema, kes peab meid 

meie ristikandmisel aitama, nõrkeb ja kukub ristikoorma all. Me palvetame: 

Armas Issand Jeesus Kristus! 

Palun, et õnnistad mind julgusega tunnistada komistamisi ja kukkumisi. 

Ära luba mul häbeneda sedagi, et pole alati ise suutnud end jalule aidata, vaid olen vajanud teiste 

abikätt. 

Soovin ammutada jõudu Sinu alandavale kukkumisele järgnenud püsti tõusmisest. 

Kui Sina suutsid raske koormaga jalgadele tõusta, siis suudan seda oma murekoormaga ka mina. 

Aita mul näha, et ligimese abikäsi on Sinu käsi, mis minu poole sirutub. 

Luba mul olla ise Sinu käeks, et tõsta üles iga mahatõugatu. 
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Sinu armastus, Issand Jeesus Kristus, muudab ka kõige alandavama läbikukkumise ja kaotuse uueks 

jalule tõusmiseks ja võiduks. 

Aamen. 
 

Karin Teder 
 

KÕIKJALT KOSTAB SU KÕNE. 
 

Amicus Plato, sed magis amica veritas.  

(eesti keeles: „Platon on mu sõber, kuid suurem sõber on tõde“  

või „Platon on mulle kallis, kuid veelgi kallim on tõde“.) Aristoteles 

„Siiski uskus ka palju ülemaid temasse, kuid nad ei tunnistanud seda variseride pärast,  

et neid ei heidetaks kogudusest välja,  

sest nad eelistasid inimeste tunnustust Jumala tunnustusele.“ Jh 12:42-43 
 

Aristoteles oli 4. sajandil eKr elanud vanakreeka filosoof, suurimaks antiikfilosoofiks nimetatud 

Platoni õpilane, kusjuures Platon ise oli Sokratese õpilane. Sokratest on tema kõrgete eetiliste 

põhimõtete tõttu, mida ta ka oma igapäevases elus järgis, nimetatud „kristlaseks enne Kristust“. 

Aristotelest peetakse Platoni kõrval mõjukaimaks lääne filosoofiks, nad mõlemad on tugevasti 

mõjutanud antiik- ning keskaja kristlikku teoloogiat. 

Aristotelese isa Nikomachos oli Makedoonia kuninga õukonnaarst. Aristotelesel endal tekkisid 

filosoofilised lahkarvamused oma õpetaja Platoniga, kuid nende vahekord jäi sõbralikuks. Ta oli 

tulevase Makedoonia valitseja Aleksander Suure õpetaja kuni tolle troonile astumiseni. Aristoteles 

rajas kuulsaks saanud filosoofiakooli, mida kutsuti Lykeioniks, õpilasi aga peripateetikuteks, kuna 

Aristotelesel oli kombeks arutada nendega filosoofilisi küsimusi kooli sammaskäikudes edasi-tagasi 

jalutades (kreeka tegusõnast peripateo). Aristotelesele esitati süüdistus jumalateotuses nagu enne teda 

ka Sokratesele. Aristotelest siiski ei hukatud nagu tema õpetaja õpetajat, kuna ta lahkus Ateenast ning 

asus elama oma maamajja, kus ta peatselt 62-aastaselt suri raskesse haigusesse.  

Aristotelese arusaamad maailma olemusest ei jäta kohta Jumalale kui Loojale, sest maailm ja selle 

liikumised on igavesed, neil pole algust ajas. Siiski peab põhjuste ja tagajärgede jadal olema 

Algpõhjus ehk liikumatu liikumapanija, mis ise ei saa olla materiaalne. Algpõhjus on kõige 

olemasoleva iha objekt ja tõmbab asju külge, ilma et ta ise muutuks. Seega iga asi püüab saada 

Algpõhjuse sarnaseks, nii nagu asja loomus seda lubab. Elusolendid paljunevad, et nende liik oleks 

surematu ning ka teised asjad jäljendavad Jumala elu. Jumal ehk Esmane Liikumapanija naudib 

igavest õnne, mõeldes kõige väärilisemast mõtlemisobjektist – omaenda mõtlemisest. Inimesele 

iseloomulik täiuslikkus ja inimese elu eesmärk on kontemplatsioon maailma loomuse ja maailma 

Algpõhjuse üle. Selle tegevusega jäljendab inimene Jumalat tema jaoks täiuslikemal kättesaadaval 

viisil. 

Aristotelese arvates soovib inimene elada head elu; küsimus on selles, milles hea elu seisneb. Ainuke 

hea elu ja inimelu kõrgeim vorm peab olema mõistusega kooskõlas. Ülim hüve ei saa seega olla 

nauding või au, vaid eudaimonia („õnn, õitseng“). Eudaimonia saavutatakse oma loomuse ja võimete 

täieliku teostamisega. Inimesed on üksmeelel, et eudaimonia on ülim hüve, kuid saavad sellest 

erinevalt aru, seega üksmeel on näiline. Eudaimonia ilmneb ainult siis, kui tegevus on kooskõlas 

voorustega. Maksiim Amicus Plato, sed magis amica veritas pärineb Aristotelese teosest 

„Nikomachose eetika“ (1996 ilmunud ka eesti keeles), see on sõnastatud järgmise lõigu parafraasina:  

Ilmselt oleks aga parem, et me uuriksime universaalse hüve mõistet ja arutaksime läbi, mida selle all 

mõista, kuigi selline taotlus võib tekitada vastuolu, kuna ka meie lähedased sõbrad on idee mõiste üle 

juurelnud. Tundub aga, et ilmselt on õigem ohverdada tõe huvides isegi oma lähimad isiklikud 

sidemed  – eriti kui oleme filosoofid. Mõlemad on meile kallid, kuid meie kohus on eelistada tõde. 

Aristoteles oli keskmisest väiksemat kasvu. Ta oli õilis ja heasüdamlik mees, kes armastas oma 

perekonda ja sõpru, kohtles hästi oma orje, oli oma vastaste suhtes aus ja õiglane ning tänulik oma 

heategijatele. 
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PIIBEL KÖÖGIS 20. MÄRTSIL 2022. 
 

Seekord pidas piiblitunni politseikaplan Tuuli Raamat. Teemaks oli väga tuntud tähendamissõna 

Piiblist – kadunud poja lugu. Kuigi seda on palju kordi kuuldud, oli piiblitund huvitav ja õpetlik. 

Tähelepanu oli sel korral ka sellel pojal, kes jäi koju ja teenis isa juures. Ta ei suutnud aru saada, 

miks isa rõõmustas tagasi tulnud poja pärast, miks ta korraldas suure peo. 

Oli ju koju jäänud poeg sõnakuulelikult isa teeninud, teinud kõik hästi ja isa ei olnud kunagi talle 

pidu korraldanud. Kahjuks ei näinud see poeg, et tal olid kõik võimalused kodus, temagi oleks 

võinud oma sõpradega pidutseda, isa poleks midagi talle keelanud. Ütles isagi ju talle: Armas poeg, 

kõik mis on minu, on ju ka sinu oma. 

Kas meie oskame näha, mida Taevane Isa meile anda tahab, või näeme ainult seda, mis teistel hästi 

on? 

Sel korral valmistasime kahte toitu: küpsetasime kuldset lõhekrooni ja valmistasime aedviljasalati. 

Järgmine Piibel köögis toimub 23. aprillil, olete kõik väga oodatud. Rõõmustame selle üle, et 

osavõtjate arv on kasvanud ja meiega on ühinenud ka mõned mehed. Kohtumiseni 23. aprillil! 
 

Kuldne lõhekroon (8 inimesele): 

1 kg külmutatud lehttainast; 1 suur porrulauk; 1 spl oliiviõli; 1 spl hakitud tilli; 

3 keskmist kartulit (lõigata hästi õhukesteks viiludeks); 200 g viilutatud suitsulõhet; 

poole sidruni mahl; 1 muna; soola, pipart. 
 

Eelsoojenda ahi 200 kraadini, määri 23 cm läbimõõduga ahjuvorm võiga. Aseta pool lehttaignast 

koogivormi põhja, lõika teisest poolest lehttaignast üks viil ja lõika see kolmnurkadeks. Aseta 

taignakolmnurgad vormi servadesse, nii et iga kolmnurga üks nurk on ülespoole. 

Prae porruviilud oliiviõlis, kuni need on pehmed, maitsesta soola ja pipraga, lisa hakitud till ja 

kuumuta veel mõned minutid. Jaota porrulauk ühtlaselt vormipõhjas olevale taignale. Maitsesta 

kartuliviilud soola ja pipraga ja aseta need porrulaugu peale. Kõige peale pane suitsulõhe viilud ja 

pigista peale poole sidruni mahl. Kata pirukas ülejäänud taignaga, määri pirukas lahtiklopitud 

munaga. Küpseta ahjus umbes 30-35 min või kuni pirukas on kohev ja kuldne. 
 

Aedviljasalat (4-6 inimesele): 

3-4 röstitud ja kooritud punast paprikat või üks suur purk konserveeritud paprikat; 12 viilutatud 

šampinjoni; 15 poolitatud kirsstomatit; 240 g kivideta oliive (sobivad nii mustad kui rohelised); 240 g 

konservartišokke; 4 spl basiilikut; 4 küüslauguküünt; 2 spl palsamiäädikat; 6 spl oliiviõli; soola, 

pipart. 
 

Aseta paprika, šampinjonid, tomatid, oliivid, basiilik, pressitud küüslauk, palsamiäädikas ja 

konserveeritud artišokid kaussi. Maitsesta soola ja pipraga ning vala üle õliga. Lase aedviljadel 

vähemalt tund maineerida. Enne serveerimist võid veel mõne basiiliku lisalehega salatit kaunistada. 
 

NB! Šampinjonid võib ka eelnevalt võis kergelt läbi praadida, saavad maitsvamad. Kui soovid 

rammusamat salatit, lisa koos artišokkidega õli, milles neid on säilitatud. 
 

Sirje Jätsa 
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PIIBLIVIKTORIIN. 
 

1. Kui Jumal oli loonud inimese, andis Ta talle valitsusvõimu kõigi maa peal elavate elusolendite üle. 

Kes olid need elusolendid, kelle üle ainsana inimesele valitsemisvõimu ei antud?  

2. Jeesus ütles seoses ühe oma imeteoga: „Mina olen ülestõusmine ja elu.“ Mis imetegu see oli? 

3. Ainult ühes evangeeliumis 4-st – Matteuse, Markuse, Luuka, Johannese – ei räägita Püha 

Õhtusöömaaja (armulaua) seadmisest Jeesuse ja Tema jüngrite viimasel paasasöömaajal, vaid sellest, 

kuidas Jeesus teenija kombel pesi oma jüngrite jalgu. Millises? 

4. Enne vangistatud Jeesuse üleandmist Rooma maavalitsejale Pontius Pilaatusele kuulas Teda üle 

juudi rahva ülempreester. Ühe Jeesuse vastuse peale andis ülempreestri sulane Talle kõrvakiilu. 

Kuidas reageeris Jeesus? 

5. Kes oli see Jeesuse jünger, kes ei uskunud oma kaaslaste tunnistust, et ülestõusnud Jeesus oli end 

neile näidanud, vaid soovis uskumiseks Teda „oma silmaga näha ja käega katsuda“? 
 

1. Kaasinimesed (1Ms 1:26-28; Ps 8:7-9). 

2. Laatsaruse surnuist ülesäratamine (Jh 11:17-44). 

3. Johannese evangeeliumis (Jh 13:1-20). 

4. Asjakohase vastusega (Jh 18:19-23). 

5. Toomas (Jh 20:24-29). 
 

 
 

7. märtsi hommikuks oli ukrainakeelsete piibliväljaannete heaks Eesti Piibliseltsi kontodele annetatud 

9480 €. 21. märtsiks oli annetatud 18 182 €. Suur tänu igale andjale! 

Annetuskampaania kestab kuni kriis kestab! See on Ühinenud Piibliseltside otsus.  

EESTI PIIBLISELTSI kaudu saab annetada UKRAINA PIIBLITE TRÜKKIMISEKS. 

Selgituseks: Ukraina Piiblid. 

SEB: EE461010022001090003; Swedbank: EE232200001180002451 
 

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand:  

need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. (Jr 29:11) 
 

Iisraeli rahvas on viidud Paabelisse vangi – see oli Jumala karistus nende sõnakuulmatuse pärast. 

Valeprohvetid kuulutavad: Kohe-kohe muudab Issand meelt, pöörab oma viha ja laseb meil koju 

pöörduda. Aga Issand laseb prohvet Jeremijal israeliitidele öelda, et koju pääseb rahvas alles pärast 

70-aastast karistuse kandmist, mitte varem. Ja siis lisab Jumal selle julgustussõna: „Sest mina tunnen 

mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et 

anda teile tulevikku ja lootust.“ 

Seda tõeliselt julgustavat tõotusesõna loetakse ja soovitatakse lugeda, kui oleme mingis väga raskes, 

vahel näiliselt väljapääsmatuski olukorras. Kas üksikult või ka ühiselt: perena, kogudusena, kirikuna, 

rahvana, riigina. Eriti tasub tähelepanu pöörata, et rahvas kandis õiglast ja ärateenitud karistust oma 

raskete pattude, eriti ebajumalate teenimise pärast, ent ometi kinnitab Issand, et on ikka oma rahvaga, 

hoolib tema käekäigust ja kavandab neile lootus- ja õnnistusrikast tulevikku. 

See on väga võimas ja julgustav tõotus Jumalalt. Jumal tõotab meid hädas aidata, olgugi see häda 

meie endi sõnakuulmatuse tagajärg. Kuid miks Jumal meid sellises ise endale põhjustatud hädas 
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aitab? Sellele vastatakse: „Sest Ta armastab meid. Ta ei taha, et me kannataksime. Ta ei taha, et me 

kannataksime liiga palju.“ Tähelepanuvääriv on, et seda tõotusesõna tsiteerides peaaegu kunagi ei 

tsiteerita sellele vahetult järgnevaid salme: „Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja 

mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Ja ma 

lasen teil mind leida, ütleb Issand, ja ma pööran teie vangipõlve…“ Enamus Jumala tõotusi on seotud 

mõne tingimusega inimesele, nii seegi: Jumal tõotab oma rahvast aidata ainult siis, kui nad uuesti 

pöörduvad Tema poole „kõigest oma südamest“ – olles südamest kõrvaldanud kõik ebajumalad ning 

omaenda iseka ja kurja tahte. 

Palju on küsitud: „Kas kannatused tulevad Jumalalt? Kas tõesti Jumal tahab, et inimene kannataks? 

Ta ju armastab meid!“ Jah, Jumal kasutab kannatusi, et meid päästa kõige hullemast kannatusest, 

igavesest hülgamisest. Juba patt ise, eksimine Issanda seaduste vastu, toob kannatusi – nii on Jumala 

seadmine. Ja Jumal tõesti karistab inimesi, ka oma äravalitud rahvast, ka Jumala lapsi, keda oleme 

harjunud nimetama kristlasteks – et tuua neid tagasi õigele teele ja ära hoida suurim võimalik 

kannatus. Juudi rahvas Paabelis pidi kannatama vangistuse raskusi – mis jõukamate jaoks polnudki 

nii väga rasked –, kuni just kannatused viisid nad meeleparanduseni ja otsuseni teenida Jumalat 

kõigest oma südamest. Jumal teadis, et selleks kulub 70 aastat. Selleks pidi üles kasvama uus 

sugupõlv, kes pöördus oma vanemate põlvkonna kurjusest. 

Kannatuse probleem on väga keeruline. Ühelt poolt suunavad kannatused meid Jumala poole, Temalt 

abi otsima, eriti kui kannatused on meie oma pattude või pahede tagajärjeks. Teiselt poolt ei julge me 

kannatuste kartuses Jeesuselt meile määratud risti vastu võtta ja loobume seega Tema tahte täitmisest. 

Patt toob kannatusi, patu vastu võitlemine samuti, ristikandmine on osalemine Kristuse kannatustes. 

Ainus viis kannatusi vältida on teadlikult astuda kurjuse poolele ning põhjustada kannatusi teistele, 

seda ise nautides. Aga selle võimaluse ees kohkub absoluutne enamus inimesi tagasi. Ja Jumala 

lapsed teavad, et sellega väldime kannatusi vaid selles maises elus.  

Peamiselt just kannatuse probleem on põhjuseks paljude kaasaegsete kristlaste jõuetusele ja 

allakäigule. Me ei julge kannatuste kartuses seda probleemi enda jaoks selgeks mõelda ega otsust 

langetada. Ent valikus headuse ja kurjuse vahel ei ole eikellegimaad ega „halli tsooni“, see on üks 

neist must-valgetest valikutest, mis inimesel siin elus tuleb langetada. Neutraalseks või kõrvalseisjaks 

jääda pole võimalik. Paljud võtavad kogenematusest omaks inimeste väited, kes püüavad valiku 

kurjuse kasuks maskeerida headuseks. Selleks on lõpmatult palju erinevaid viise, üheks näiteks väide, 

et Vana Testamendi Jumal ei ole see hea Isa, kellest räägib Jeesus. „Vihane Jumal, kes karistab patu 

eest, ei ole see armastav Isa, keda tunnen mina!“ kinnitab heas usus Jumala laps, kes pole vaevunud 

asjasse süüvima. 

Vanas Testamendis kinnitas Jumal, et Tema võitud Sulane peab kannatama. Uues Testamendis 

kinnitab see võitud Sulane, et kõik, mis saab osaks Temale, saab osaks ka Tema järgijatele. Kuid 

Tema ise annab meile väe kannatada rõõmuga, kui teeme seda armastusest. 
 

Meie hea Isa, armastuse Jumal! 

Sina oled valgus, 

Sinus ei ole mingit pimedust. 

Tõmba meid nii lähedale iseendale, 

et ükski kurjuse salakaval trikk 

ei saaks meid eksitada. 

Me tahame olla Valguse lapsed. 
 

Karin Teder 

KA NII VÕIB JUHTUDA. 
 

Vanaema võtab väikese Peetri õhtupalvusele kaasa. 

Tükk aega põlvitab vanaema kirikupingis  

ja Peetrike vaatab sellal üksisilmi altarilambi punakat kuma. 

Lõpuks ta küsib: "Kas kestab veel kaua, enne kui tuli roheliseks läheb?" 
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SÜNNIPÄEVAD APRILLIS. 
 

1. aprill Lii Habak 

2. aprill Margus Jõgilaine 

 Ekke Oskar Engman 

 Tuuli Lauringson 

 3. aprill Markus Rafael Kalda 

5. aprill Silvi Tarang 

 Mia Peetris 45 

 Andra Paadik 

6. aprill Indrek Jets 

 Rebecca Martin 

7. aprill Hembo Soon 74 

8. aprill Liisa Maria Kaareste 

9. aprill Andero Kanarik 

11. aprill Sander Gontmacher 

 Lisanna Gontmacher 

13. aprill Liisbet Hüdsi   5 

12. aprill Rahel Aurelia Strauss 

14. aprill Ilmar Aasna 

 Anni Oja 

 Jarmo Jammer 

 Janno Jammer 

15. aprill Kaire Klaos 

16. aprill Niina Prümmel 93 

 Virve Salum 76 

 Raul Tammet 73 

18. aprill Merle Ojasild 

19. aprill Mark Marcel Schwindt 

20. aprill Endel Kõrm 92 

 Emely Koplimaa 

23. aprill Eve Aedmäe 85 

 Lauri Luik 40 

 Hans Sägi 

24. aprill Lauri Fredrik Kariis 

25. aprill Lehte Palts 70 

 Aron Tomingas 

26. aprill Aleksander Jõkk 

 Oliver Puusepp 

27. aprill Marlene Schwindt 20 

28. aprill Marika Järve 

29. aprill Rebecca Riin Laasi 

30. aprill Velta Mägi 77 

 Ahto Borman 

 Heiki Tomingas 

 
 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 
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MEENUTUSI MÄRTSI KUUST. 
 
 

         

14. märtsil andsin peaminister Kaja Kallasele koos EPS peasekretär Jaan Bärensoniga üle nimelise Piibli. 

 

    
 

18. märtsil kogunesime Jaani kirikusse, et meenutada Helju-Laine Zaurami 100. sünniaastapäeva  

ja õnnistada Haapsalu lipuväljakule Ukraina lipp 
 

         

 

24. märtsil kogunesime Eesti Naiskodukaitse kutsel Haapsalu raudteejaama, et õnnistada ja saata teele 

suurküüditamise mälestuspäeva tuli. 
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS. 
 

KOGUDUSE KANTSELEI. Kooli tn 6, on avatud kolmapäeval ja reedel kell 10-15. 

Kohtumine koguduse õpetaja piiskop Tiit Salumäega palutakse kokku leppida telefon 5280635. 
 

Telefon 473 7166.  

E-post haapsalu@eelk.ee 

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

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  IBAN EE811010602003965006 EELK HAAPSALU PÜHA JOH.KOGUDUS 

Arvelduskonto EUR.(SEB);  

 IBAN EE442200001120274032 EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU 

KIRIKU HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS,.(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 K ja R kl 10 - 13. 

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

Jaani kirik on avatud teelistele ettetellimisel. 

Toomkirik on avatud pühapäeviti kell 10 – 12.30 ja muul ajal piiskopilinnuse muuseumi kaudu. 

Avatud K-L kell 11-17, P 13-17. 

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: engmankristel@gmail.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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