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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

JUUNI 2022 
 

Tere, hea Johannese Sõnumite lugeja. Tervitan sind Haapsalu linna naaberkihelkonnast, Lääne-

Nigulast. Olen täna kogudusetöös muudatuse protsessis. Pensioniea saabumisega olen esitanud 

koguduse õpetaja ametist vabastamise taotluse. Seetõttu Lääne-Nigula koguduse nõukogu valis 

22.05.22 endale uueks õpetajaks Kristo Hüdsi ja minu praegune roll on olla vikaarõpetajana valitud 

õpetajale abiliseks. Olen ligi 40 aastat siin Läänemaal teeninud kogudusi Lääne-Nigulas, Noarootsis 

ja Nõval. Nüüd on saabunud muudatuse tegemise aeg.  

Siinjuures kinnitan, et Lääne praostkonnas on õpetajate vahel kasvanud aastakümnetega usalduslik 

õhkkond ja kõige rohkem on minul koostöösidemeid just teie kogudusega. Olen selle eest tänulik.  

Elame kirikuaastas Jeesuse taevaminemise ja Nelipühade aega. Kui mõtleme Jeesuse jüngritele, siis 

nende jaoks oli see ajalooline periood samuti muutuste protsess. Nad olid läbi elanud sügava usulise 

kriisi. Nad nägid, et ülekohus ja kurjus takistamatult Jumala Poja mõrvas. Jüngrid olid seetõttu ka 

oma elu pärast hirmul, sest nad olid ju järginud Jeesust.  

Jumal ei jäta usklikke pimeduse ja hirmu kätte. See on niisama kindel, kui igal hommikul päike 

tõuseb ja algab uus päev. Jeesus võitis kurjuse ja pimeduse. Ta tõusis surnuist ellu ja Tema jüngrid 

võisid Teda kohata jälle elavana. Läbi kriiside saab meiegi usk kasvada. Siis nad ei teadnud veel, 

kuidas nende elu ülejäänud osa saab õnnistatud.  

Järgmiseks muudatuseks nende jaoks oli Jeesuse taevamineku sündmus. See oli jälle jüngrite jaoks 

midagi uut. Nad nägid, kuidas Jeesus lahkus ja lubas uuel moel tulla nende eludesse. Nüüd ei olnud 

jüngrid enam hirmul ega teadmatuses. Neil oli Jeesuse sõna, oodata Püha Vaimu tulekut. Kui 

nelipühapäev kätte jõudis, siis sündis uus muudatus. Jumala Vaimu vägi täitis kõiki ootajaid. See on 

sama jõud, millest apostel Paulus kirjutab korintlastele: mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda 

(teid) tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega, et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala 

väes. 1Kr 2:4-5. 

See on alus, millele on ehitatud kristlik kirik siin maailmas. Meie oleme ristitud sellesse usku ja 

kirikuosadusse. Tänu Jumala Vaimu väele on meil võimalik täita Kristuse kirikus oma ülesandeid. 

Oleme kõik kutsutud koguduse osadusse ja kogudusetöösse.  

Osalesin hiljuti Soome kirikupäevadel Oulus. Erinevates seminarides ja kohtumistel jagati kogemusi 

ja mõtteid, kuidas täna kogudus oma rolli siin maailmas täidab. Ungari kiriku esindaja ütles, et kirik 

ei ole ainult organisatsioon, vaid elav organism. Nende jaoks on misjonitöö üks ülesanne vabatahtlike 

koolitamine ja uute koguduste rajamine. Ingeri kiriku esindaja rääkis sellest, et nad on sõnastanud 
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enda jaoks misjonistrateegia ja see on üles ehitatud kolmele mõistele: informatsioon, konfirmatsioon, 

ordinatsioon. Viimane tähendab aktiivse osalemise kinnitust kogudusetöös.  

Eesti kiriku misjonivisioonis toon esile kasvatustöö koguduse tasandil. Koguduste liikmete laiem 

kaasamine ja selleks nende ettevalmistamine tooks kaasa koguduse uue kasvu. Minu arvates 

piiblitunnid ja isiklik Piibli lugemine loovad põhja iga kristlase usuelu ja kaasa teenimise jaoks.  

Tõdeti, et kui räägime käesoleval ajal Kiriku misjonist, siis mõtleme eelkõige seda, et Kiriku 

ülesanne on olla Jumala misjoni vahendaja. Misjon ei kuulu Kirikule, vaid Jumalale. Kirik ehk iga 

kristlane saab olla Jumala töövahend. 

Õnnistatud kevadet ja vaimukevade õnnistust meile kõigile! 
 

Leevi Reinaru 

EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja. EELK Misjonikeskuse juhataja 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA JUUNIS 
 

K, 1. juuni kl 18 segakoori proov (Jaanisaal) 

R. 3. juuni kl  9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

L, 4. juuni kl 7  Eesti Lipp 138. Pidulik lipu heiskamine, palvus ja majalipu õnnistamine 

(Lipuväljak).  

P, 5. juuni kl 11 Nelipüha jumalateenistus armulauaga. Teema: Püha Vaimu väljavalamine. 

Teenivad abipraost Küllike Valk, Teno Ilves, organist Lia Salumäe, Sirje Kaasik ja toomkoor 

(toomkirik).  

T, 7. juuni kl 18.30 Lääne praostkonna laulupäeva eelproov (Jaani kirik). 

R, 10. juuni kl  9 hommikupalvus (Jaani kirik).  

P, 12. juuni kl 11 Kolmainupüha jumalateenistus armulauaga. Teema: Varjatud Jumal. Teenivad 

piiskop Tiit Salumäe, Kalle Jätsa ja organist Lia Salumäe (toomkirik). 

T, 14. juuni kl 11 Leinapäeva palvus. Juuniküüditamise mälestuspäev. Teenib piiskop Tiit Salumäe 

(Toomkirik ja ristimiskabel).   

R, 17. juuni kl  9 hommikupalvus (Jaani kirik).  

P, 19. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga. Teema: Kaduvad ja kadumatud aarded. Teenivad 

piiskop Tiit Salumäe, Teno Ilves ja organist Lia Salumäe (toomkirik).  

Kl 19 kirikukontsert „Klaver tuleb külla 25“ Rein Rannap (Piletiga, toomkirik) 

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

Kl 17 Surnuaiapüha jumalateenistus (Metsakalmistu). 

P, 26. juuni kl 11 jumalateenistus armulauaga. Teema: Halastage. Teenivad vikaarõpetaja Kristel 

Engman, Kalle Jätsa ja organist Lia Salumäe (toomkirik). 

 

KALMISTUPÜHAD 

EELK Lääne praostkonna kogudustes. 
 

HAAPSALU   24. juuni 16:00 Haapsalu Vana kalmistu  

24. juuni 17:00 Haapsalu metsakalmistu  

HANILA   19. juuni 15:30  Hanila kalmistu  

KARUSE   25. juuni 10:00  Sause/Tuudi kalmistu  
25. juuni 12:00 Karuse kalmistu   

KIRBLA    19. juuni 14:00 kalmistu, järgneb armulaud kirikus  
KULLAMAA  23. juuni  11:00  kalmistu  
LIHULA   19. juuni 11:00  armulaud kirikus ja 12:00  kalmistu  
LÄÄNE-NIGULA  19. juuni 13:30 Koela kalmistu  

26. juuni 12:00 Leediküla kalmistu 

26. juuni 15:00 Vedra kalmistu  
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MARTNA    19. juuni  11:00  Rõude kalmistu 
       13:00 armulaud Martna kirikus    

       13:30 Martna kalmistu  

    7. august  11:00  Lähtru kalmistu  

MIHKLI   12. juuni 14:00  kalmistu  
MÄRJAMAA   24. juuni 10:00 missa kirikus  
      12:00 Viilumäe kalmistu  
NOAROOTSI   12. juuni  11:00  Rooslepa kalmistu  

     12. juuni  12:30  Sutlepa kalmistu  
12. juuni  14:00  Noarootsi kirikuaed  

NÕVA   26. juuni  11:00  kalmistu  
PIIRSALU    5. juuni  13:00  Kuijõe kalmistu  
     19. juuni  13:00  Piirsalu kalmistu  

RIDALA   26. juuni 13:00  Ridala Uus kalmistu  
     26. juuni 14:00  Ridala Vana kalmistu   
     26. juuni 15:00  armulauud kirikus  mälestamised Ridala kirikuaias  

     14. august 13:00  Sinalepa kalmistu  
VARBLA   19. juuni  13:30  kalmistu, järgneb armulaud kirikus  
VORMSI    26. juuni 14:00  kalmistu 

 

NELIPÜHATERVITUS 2022 

 
 

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, 

ütleb vägede Issand. Sakarja 4:6 
 

Nelipüha on kirikuaasta kolmas suurpüha ülestõusmispüha ja jõulude kõrval, mida tähistame 50 

päeva peale ülestõusmispüha. Iisraeli rahvale oli see Siinail Moosesele antud käskude mälestuspäeva.  

Nelipüha on Kristuse Kiriku sünnipäev. Püha Vaim ühendab kõik rahvad ja keeled. Seetõttu 

meenutatakse sellel päeval lugu Vanast Testamendist Paabeli torni ehitamisest. 1. Moosese raamatu 

kohaselt oli kogu maailmas üks keel. Inimesed ütlesid, tahtsid ehitada linn ja torn, mille tipp oleks 

taevas. Jumal otsustas aga teisiti, ta segas inimeste keeled. Nad ei mõistaks üksteist ja pillutati laiali 

üle maa. Linn ja torn jäid ehitamata. Nelipühal ühendas Püha Vaimu inimesed erinevatest rahvastest, 

keeltest  ja rassidest. Nelipühade sõnum on: Jumal rajas siia maailma püha, apostliku ja üleilmse 

Kiriku ning on meid kutsunud oma riiki. 

Elame erilisel ajal. Oleme loodetavalt väljunud maskide ja koroona ajast aga astunud sõja aega, kui 

varasemad kokkulepped riikide vahel ei kehti enam ja Euroopa peab vaatama läbi oma lubadused ja 

plaanid, Oleme palju rääkinud suhtlemisest ja informatsioonist. Täna ütleme, et kui midagi on selge 

siis on see, et midagi ei ole kindel. Kirikuna võime kinnitada, et üks on kindel – Jumal on armastus ja 

tema ei jäta meid maha. Meid ohustab ja hirmutab info. Teame järjest rohkem üksikasju aga üha 

vähem taipame tervikut. Tänapäeva inimene on killustunud pisiasjadesse ja pisimuredesse. Kirik 

kutsub meid nelipühal mõtlema globaalselt, aga mitte ainult mõtlema, vaid ta kutsub meid meelt 

parandama ja head tegema.  

Kiriku sünnipäeval õnnitlen kõiki kristlasi ja soovin, et meie kogudus võiks saada osa nelipühaimest.  
 

Tiit Salumäe 

Piiskop 
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XXIX HAAPSALU VANAMUUSIKA FESTIVAL 
 

Neljapäev, 28. juuli - Toomkirik – kell 20:00 

Bachi motetid ja kantaadid 

Kolm motetti ja kantaadid BWV 82a, 150, 196 

Maria Valdmaa (sopran).Lisa Kawasaki (traversflööt). Kammerkoor Voces Tallinn, Haapsalu 

Festivali Barokkorkester Dirigent Toomas Siitan 

Reede, 29. juuli - Jaani kirik - 17:00 

Jean Rondeau (klavessiin, Prantsusmaa) 

Johann Sebastian Bach, „Goldbergi variatsioonid“ 

Reede, 29. juuli - Toomkirik - 20:00 

Concerto Copenhagen (Taani) 

Joseph Haydn – Suvesümfooniad. Dirigent Lars Ulrik Mortensen 

Laupäev, 30. juuli - Jaani kirik - 17:00 

Kvartett M4GNET 

Haydn, Mozart, Beethoven 

Laupäev, 30. juuli - Toomkirik - 20:00 

Ansambel Floridante 

Händeli Saksa aariad, Telemanni Pariisi kvartetid. Maria Valdmaa (sopran). Lisa Kawasaki 

(traversflööt), Aira-Maria Lehtipuu (viiul), Villu Vihermäe (viola da gamba), Saale Fischer 

(klavessiin) 

Pühapäev, 31. juuli - Jaani kirik - 17:00 

Pièces de Viole 

André Lislevand (viola da gamba, Norra/Itaalia), Johanna Randvere (viola da gamba) 

Anna-Liisa Eller (kannel) 

Pühapäev, 31. juuli - Toomkirik - 20:00 

Tenebrae Consort (Suurbritannia) 

Inglise renessansspolüfoonia ja keskaegne liturgialaul. Dirigent Nigel Short 
 

KRISTO HÜDSI VALITI KODUKIRIKU VAIMULIKUKS. 
 

 
 

Pühapäeval, 22.05.2022 valis Lääne-Nigula koguduse nõukogu kogudust teenima Kristo Hüdsi 

(fotol). 

Koguduse jaoks oli valik lihtne, sest noor vaimulik on Lääne-Nigula kirikus ristitud, leeritatud, 

laulatatud ja pühitsetud ka koguduse ilmikjutlustajaks. Ka abikaasa Jane ja nende kaks last on ristitud 

sealses kirikus, vaid pesamuna Haapsalus. See oli aastal 2020, kui Kristo Hüdsi oli veel Haapsalus 

abiõpetaja. Lisaks on abikaasa Jane teinud Lääne-Nigulas lastetööd. Nii võib vaimulik tõesti 

südamest öelda, et Lääne-Nigula on tema kodukirik. 

Pühapäeval toimunud nõukogu valimised tähendavad talle esmalt palvevastust, teisalt vastutuse 

võtmist koguduseelu järjepidevuse jätkamisel ja loomulikult suurt aukartust Jumala ees, et talle on 

kodukandis usaldatud karjase ülesanne. „Olles koguduses töötanud alati põhitöö kõrvalt, on minu 

https://www.studiovocale.ee/kava/avakontsert-bachi-motetid-ja-kantaadid/
https://www.studiovocale.ee/kava/jean-rondeau/
https://www.studiovocale.ee/kava/concerto-copenhagen/
https://www.studiovocale.ee/kava/kvartett-m4gnet/
https://www.studiovocale.ee/kava/ansambel-floridante-2/
https://www.studiovocale.ee/kava/pieces-de-viole/
https://www.studiovocale.ee/kava/tenebrae-consort/
http://www.eestikirik.ee/uploads/2022/05/kristo-hudsi-488x800.jpg
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soov ja igatsus töötada täisajaga täielikult kirikutööl,“ sõnab vaimulik. Ta on taevaisale tänulik iga 

inimese eest, eriliselt aga Leevi Reinarule ja tema armsale perele, kes on olnud talle eeskujuks 

vaimulikul teel. 

Kuna esialgu peab ta jätkama koguduse teenimist palgatöö kõrvalt, on väljakutseks aja planeerimine. 

Seda enam, et kogudusel on ees suuremad ehitusprojektid, esmalt kirikutorni trepi korrastamine ning 

seejärel kiriku õliküttesüsteemi ümberehitamine maaküttele. Hüdsi kinnitab, et erinevad ehitustööd ei 

ole tema jaoks võõrad ja ta ei karda kätt külge panna. 

Ta meenutab, et leerikooli ajal avanes talle uus maailm ja huvi Jumala tundmise vastu hakkas 

kasvama. Ristimispäeval ütles sõber Joel Reinaru prohvetlikult: „Tere tulemast, armas vend, sinu elus 

hakkavad sündima suured asjad!“ Nüüd kinnitab ta, et nii ongi läinud, ja ütleb kõigile kahtlejaile, et 

„Jumalaga käies oled alati võitja“. 
 

Rita Puidet 

Eesti Kirik 25.05.2022  

 

LEERIÕPILASTE MÕTTEID. 
 

Nagu ikka, kirjutasid ka 2022. a kevadleeris osalejad essee teemal „Minu ootused kiriku suhtes ja 

mina koguduse liikmena“. Toome siin Johannese Sõnumite lugejani mõned nopped leerilaste 

esseedest, mõned nende mõtted, mis kõik väärivad süvenemist ja järele mõtlemist, eriti silmas 

pidades, et tegemist on nn „usus algajate“ mõtetega. Leerirühmas oli seekord kokku 4 inimest, seega 

ka 4 erinevat esseed. 

Essee 1. 

Panen kirja pigem enda teekonna alguse, kuna hetkel ei oska sõnastada enda ootuseid kiriku suhtes. 

Arvan, et see on minu uue/vana teekonna jätk, mis tuli minu ellu siis, kui aeg sai selleks küpseks ja 

mina seda valmis vastu võtma. 

Hetkel on kirik minu jaoks RAHUPAIK - sisemise rahu paik.  

Inimene otsib läbi elu, on rahutu, tahab õppida, areneda. Ju jõudis õige aeg minuni, et edasi areneda, 

laiendada silmaringi.  

Usun, et enamik inimesi usub millessegi-kellesegi ning meil kõigil on enda kaitseingel ja see 

teadmine on inimestel sees või alateadvuses, kui paljud meist seda tunnistavad või teadvustavad, on 

iseküsimus. Võib olla see ongi sisemise rahu otsimine ja leidmine, sest kirik on sisemise rahu 

otsimise ja leidmise paik ning olen tänulik, et see õige aeg jõudis minuni. 

Essee 2. 

Olen aastaid otsinud vastust sellele, et miks ma tahan teada, olla, kuuluda. Kirikust, kirikus, 

kirikusse. Kas otsin kaitset, ehk mõistmist, ehk vastuseid. Või on tekkinud vajadus kuhugi kuuluda, 

kus on mõttekaaslased. Olen ka aja jooksul jõudnud arusaamisele, et mu kodu on seal, kus on mu 

pere. Kas see võib ka kiriku juures nii olla? Selles pean veel selgusele jõudma 

Ühel reedehommikusel palvusel Jaani kirikus oli piiskopil teemaks Karjane. Oli vägagi silmi avav. 

Sain enda jaoks mõned mõtted jooksma ja oskan nüüd avarama pilguga sellele vaadata. See vist ongi 

üks ootustest kirikule, maailmapildi avardumine. On keegi, kes räägib ja sa kuulad ja kuuled. Olin 

peale palvust veel mõnda aega nende mõtete lummuses. See hingeseisund on ka see, mida ma olen 

oodanud. Kirikult. 

Kas see kirjatükk sai nüüd liiga isiklik või egoistlik? Ma ise ei otsustaks selle üle. Tegelikult oli neid 

mõtteid hea kirja panna. Enese avamine ei olegi lihtne, kardame ikka rumalasse olukorda jääda. 

Essee 3. 

Enne leerikursusel osalemist ei ole ma kirikus kunagi järjepidevalt käinud ning seega ei osanud ma 

seada kirikule ja kogudusele ühtegi ootust. Leeri tulin peamiselt seepärast, et saan suvel ühe armsa 

lapse ristiemaks. 

Noore inimesena, kelle elutempo on väga kiire, ei tundunud, et mul oleks selleks [kirikus käimiseks] 

aega. Sain üsna ruttu aru, et kirikus käimise jaoks tasub aega võtta, sest see täidab tänulikkusega ning 

teeb hinge rahulikuks. Loodan, et ka edaspidi leian võimaluse, et käia pühapäeviti jumalateenistustel 

ning ootan, et kirikus mind ikka vastu võetaks, kui ma ka pikemalt sinna sattunud pole.  
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Leerikursuse jooksul rääkisime palju sellest, et inimeseks olemine tähendab muuhulgas ka aeg-ajalt 

eksimist, kuid meil kõigil on võimalik oma patud andeks paluda. Patt pole tingimata karm eksimus, 

vaid ka igapäevased teod ja väikesed vead, mis paratamatult kõigil juhtuvad. See mõte on mind 

viimasel ajal saatnud ja andnud mulle väga palju meelerahu, sest mitmel rindel korraga tegutsemine 

tähendab ka suuremate ja väiksemate vigade tegemist. 

Esimesel leeritunnil lugesime Pauluse 1. kirja Korintlastele 12-14, mis lõppeb mõttega: "Ent nüüd 

jääb usk, lootus ja armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus." Mul on hea meel, et need 

meid liidavad nii üksteise kui ka kogudusega.  

Essee 4. 

Hoia alati uks lahti uute kogemuste ees! Ettepanekule sõber Andrese poolt olla tema pojale ristiisa, ei 

tulnud vastus kohe, vaid võttis oma jagu aega. Võtta antud vastutus oli mulle suur au. Kirik nagu 

enamusel eestlastel on meeles jõulupühade ajal, sellega ka piirdus minu kontakt kirikuga. Vaadates ja 

jälgides oma vanaema elu, millise austuse ja lugupidamisega suhtus kirikusse, sain ma lapsena aru, et 

see on midagi üllast ja väga hingelist. Sain leerikoolis palju vastuseid oma küsimustele: mis on 

lunastus, mis on palve, mis on patt. Ka arusaamine Piiblist ja kuidas lugeda Piiblit. 

Küsides, kas on mul ootusi kiriku suhtes, vastan, et ei ole. Miks? Kõik elus toimub omal ajal, ehk ma 

päriselt ei saagi veel sellest aru. Ma ei saagi sellest veel aru, aga tunne mu sees on õige. Loodan 

saada tänu kirikule paremaks inimeseks. Leida endas rohkem tasakaalu, mõistmist teiste inimeste, 

ühiskonna suhtes. Kuna minu elukoht on Haapsalust eemal, on minu aktiivne koguduse liikme olek 

mõnevõrra passiivsem. Samas ärgem kartkem vahemaid. Heade inimeste juurde leiad alati tee ja aja! 
 

PASTOR KATHARINA UFHOLZ MÕTLEB EESTILE. 
 

Kümme aasta tagasi elas Haapsalus ja töötas meie koguduses noor sakslannast kirikuõpetaja 

Katharina Ufholz. Nii mõnigi koguduseliige mäletab kindlasti tema naerul nägu, tema 

südamlikkust ja avatud olekut. Ka Katharina ei ole meid unustanud ja oli hea meelega nõus 

rääkima Johannese Sõnumitele oma käekäigust.  
 

 
 

Kuidas Su elu Saksamaal edasi läks, kui Sa kümme aastat tagasi Haapsalust lahkusid? 

Pärast Saksamaale naasmist sain endale töökoha Kasseli lähedale Wolfhageni kogudusse, kus on 

umbes 3900 liiget. Asusin kohe täiskoormusega tööle ja olen selles koguduses siiamaani. Meil on 

kaks pastorikohta ja teisel kohal on vahepeal juba kolleeg vahetunud. Meil on tore noor tiim ja 

toimekas koguduseelu.  

Lisaks teenin ka siin ligidal asuvat Leckringhauseni küla kogudust, kus on umbes 30 liiget. Seal on 

teenistused iga kahe nädala tagant. Külakoguduse elu on veidi rahulikum. Kui Wolfhageni koguduses 

on suuremad üritused, tulevad sinna ka Leckringhauseni inimesed. 
 

Kuidas Sul praegu läheb ja millega Sa tegeled? 

Praegu läheb mul väga hästi. Kaks viimast aastat on koroona tõttu küll rasked olnud. Suur osa 

koguduse gruppe ei saanud koos käia, muusikatöö suri praktiliselt välja. Püüdsime koroonaajal teha 

võimalikult palju pakkumisi veebi kaudu, ka lastejumalateenistusi. Ainult esimene nädal pärast 

eriolukorra kehtestamist ei toimunud midagi.  

Õnneks saab nüüd jälle ka päriselt koos käia. Lapsed juba nii väga ootasid, millal saab jälle 
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lastejumalateenistusele tulla. Oleme taas alustanud ka minijumalateenistustega. See on lühike 

teenistus 1-3aastastele lastele koos saatjaga.  

Kogudusetöö on vaja uuesti üles ehitada. Osa inimesi, kellel juba enne koroonat oli kogudusega nõrk 

side, on jäänud veel rohkem eemale. Otsime uusi võimalusi, kuidas jälle saada osaks inimeste 

argipäevast.  

Siiski on ka neid inimesi, kes endiselt pelgavad viiruse tõttu kirikusse tulla. Kuni tänaseni on 

võimalik kõiki jumalateenistusi jälgida veebis või kuulata telefoni kaudu. Teeme võimalikult palju 

üritusi ka vabas õhus, mis saab väga head vastukaja. Koroonaaeg tõi palju uusi ideid ja lahendusi, 

näit. aiajumalateenistused, klapptooliteenistused, jõulud turuplatsil. Osa uusi asju jäävad ka edaspidi 

tegevuskavva.   

Muidugi puudutab meid hetkel väga lähedalt ka sõda Ukrainas. Wolfhagenis ja selle ümbruses on 

praeguseks umbes 300 sõjapõgenikku, keda me koguduse poolt püüame toetada. Iga nädal 

korraldame turuplatsil rahupalvuse. 
 

Kas kogesid Haapsalus töötades midagi, mida oled saanud kasutada ka oma praeguses 

kogudusetöös? 

Haapsalus oldud aasta kindlasti kujundas mind, sest see oli mu esimene tööaasta vaimulikuna. Mulle 

väga meeldis see kristlik osadus, mida ma seal kogesin. See oli nagu üks perekond. Saksamaal ei 

tuleks keegi selle peale, et praostihärrale sina öelda, aga Haapsalus tuli praost minu juurde ja ütles: 

„Tere! Mina olen Tiit.“ See sõbralik sinatamine meeldis mulle.  

Väga toredad olid ka teetunnid, kus peeti sünnipäevi ja sünnipäevalapsel paluti rääkida midagi oma 

elust. Seda olen ka siin kasutanud. Väga meeldis mulle, et Haapsalu koguduseelu ja muusika olid nii 

tihedalt seotud. Ja et kirik oli avatud kultuurile.  
 

Mitu korda Sa viimase kümne aasta jooksul oled Eestis käinud? 

Kolmel korral. Kui Eestist lahkusin, võtsin plaani, et tulen iga kahe aasta tagant, aga päris nii see ei 

ole läinud. Kaks korda käisin Eestis puhkusereisil ja üks kord koos koguduse kooriga. Meie 

kirikuringkonnal olid varem sõprussuhted Pärnu praostkonnaga, aga mingil põhjusel on jäänud leping 

pikendamata.  
 

On Sul vahel võimalust eesti keelt rääkida? 

Kahjuks on seda üsna harva. Mul on siin üks sõbranna, kes on samuti sakslane ja on oma perega 

mõnda aega Eestis elanud. Tema abikaasa on meie koguduse kirikumuusik Bernd Geiersbach. Vahel 

saan Simonega kokku ja tuletame koos eesti keelt meelde. Kas siis, kui meil on külas mõni Eesti 

koor, olen saanud natuke eesti keelt rääkida. Ja Eestis olles.  
 

Kui Sinu kogudusse tuleks vikaar Eestist, siis mis ülesandeid Sa talle alguses annaksid? 

Kindlasti oleks tähtis, et ta leiaks kohe kontakti inimestega. Paluksin tal lugeda tekste 

jumalateenistusel, teenida kaasa kiriklikel talitustel, teha sünnipäevakülastusi. Soovitaksin minna 

koori laulma, mis annab lisavõimaluse inimestega tutvuda ja keelt õppida.  
 

Kas mõtled vahel ka Eesti peale? 

Ma mõtlen väga sageli ja hea meelega Eesti peale ja sellele, mida seal kogesin. Kindlasti meenutan 

Eestit siis, kui on jaanipäev. Hiljuti rongiga sõites kuulsin kedagi eesti keelt rääkimas ja süda läks 

soojaks. Kuna mu praegune töö on nii intensiivne ja suhtlusrohke, siis ei jõua ma kahjuks eriti palju 

hoida kontakte Eesti tuttavatega, aga jõulukaart või telefonikõne Eestist teeb mind alati rõõmsaks. 

Saadan kõigile sõpradele Haapsallu soojad tervitused ja loodan teiega varsti jälle kohtuda! 
 

Intervjueeris Maria Strauss 
 

Oktoobris 2012 ilmus ajalehes Eesti Kirik intervjuu Katharinaga, mida on võimalik lugeda siit: 

http://www.eestikirik.ee/katharina-ufholz-see-aasta-moodus-nii-kiiresti/ 

Samuti ilmus lugu Katharinast Lääne praostkonna aastakirjades Scripta Annalia 2012: 

https://issuu.com/ivarsoopan/docs/scriptaannalia2012veebi/24 

 

http://www.eestikirik.ee/katharina-ufholz-see-aasta-moodus-nii-kiiresti/
https://issuu.com/ivarsoopan/docs/scriptaannalia2012veebi/24
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SÕPRUSKOGUDUSTE KOHTUMINE KORSNÄSIS. 
 

Koroonapiirangute leevenedes avanes taas võimalus kokku saada meie koguduse soomekeelsete 

sõpruskogudustega. Sedakorda oli võõrustajaks ja päeva ette valmistajaks Korsnäsi kogudus ja tema 

õpetaja Janne Heikkilä ning Guy Kronqvist. Pikka reisi ei peljanud ette võtta ka Agricola (endine 

Loviisa kogudus) soomekeelse koguduse õpetaja Mikko Alava ega ka meie, Haapsalu, koguduse 

esindus Tiit ja Lia Salumäe ja Kristi Ainjärv. Veebi kaudu osales ühisel koosolekul Haaga koguduse 

õpetaja Mari Mattson. 

Jõudsime Korsnäsi 4. mai õhtupoolikul ning aastakümnete pikkuse tava kohaselt saime öömaja oma 

pikaaegsete sõprade kodudes. Meie võõrustajateks olid perekond Kronqvist ja Södergran. Rõõm oli 

taas kohtuda, kuulata mis on uut Korsnäsis ning rääkida kuidas meie koguduses vahepeal läinud on. 

Järgmisel päeval, 5. mail toimus kokkusaamise veidi ametlikum päev. Meeldiva üllatusena tervitasid 

meid kiriku juures lipumastides Soome ja Eesti riigilipud. Koosolekuks jalutasime Korsnäsi vanasse 

pastoraati, kus tänaseks on avatud kogu Soomes üsna ainulaadne muuseum, mille juhatusse koguduse 

õpetaja ameti poolest kuulub. Koosolekul tegid koguduste esindajad kokkuvõtte oma tegemistest ja 

väljakutsetest sellel viimasel aastal kus lisaks koroona pandeemiale on alanud ka tegevus Ukraina 

sõjapõgenike vastuvõtmise ja abistamiseks.  

Haaga koguduse esindaja tõdes rõõmuga, et Soome ühiskond on palju õppinud eelmisest põgenike 

kriisist. Ametkonnad ja abiorganisatsioonid kasutavad edukalt tookord paika pandud protsessid on 

kiiresti tööle saadud ning abi jõuab abivajajateni palju kiiremini ja süsteemsemalt. Kuigi koguduse 

töö on erinevates töölõikudes hakanud tasapisi taastuma, ei ole üheski koguduses veel jõutud 

samasuguse jumalateenistusel osalejate arvuni kui see oli enne koroona-aega. Samas on pandeemia 

loonud ka Haaga koguduses täiesti uue töölõigu – jumalateenistusi kantakse veebi kaudu üle nii et 

koguduse liikmed saavad oma kodukiriku jumalateenistusest osa olgu nad siis oma Helsingi kodus 

või kaugel Lapimaal. Otsest vajadust selliste ülekannete järgi enam ei ole, kuid 10-15 liikmeline 

vabatahtlike töörühm soovib oma tööd jätkata. Kogudustes on hästi taaskäivitunud ka lastetöö ning 

kohati võib isegi öelda, et rühmades osalejaid on rohkem kui koroonaajal. Helsingi piirkonna 

kogudustes on käivitumas kogudustevaheline personalivahetus. Näitena tõi Mari Mattson diakonid, 

kes teevad tööd kõigile neljale kogudusele. 

Loviisa koguduse pandeemiaajal veebi kaudu jumalateenistusi peetud. Kirik on piisavalt suur, et 

jumalateenistusel osaleda soovijad mahtusid kehtestatud piirmäära sisse. Kõik võisid tulla ning 

samuti ei kontrollitud ka koroonapasse. Armulaud sai jagada piiratud koguses osalejatele.  

Korsnäsi kogudus tõi eriliselt välja piiskopivisitatsiooni, mida piirangute tõttu ei saanud teha 

tavapärase pidulikkusega. Toimus ainult ametlik osa kus vaadati läbi kohustuslikud visitatsiooni 

küsimused ning kogu muu programm tühistati. Ka Korsnäsi koguduses on lastele ja noortele 

suunatud tegevustesse tulnud uusi kaasalööjaid ning pühapäevakooli laste arv on kasvanud. 

Haapsalu koguduse poolt rõhutasime meie sõprussuhete püsivuse olulisust. Eraldi tõi Tiit Salumäe 

välja ka Korsnäsi panuse sellesse et tänu õpingutele Vaasa Evangeelses Rahvaülikoolis on paljudele 

tolleaegsetele õppijatel seoses ühte või teistpidi rootsi keele ja kultuuriga. Samuti oleme järjest 

rohkem hakanud avastama enda jaoks rannarootslaste kultuuri ja tavasid. Esitasime omalt poolt kutse 

2023 aastal toimuvatele sõpruspäevadele ning leppisime kokku järgmistes kohtumistes 15.10 

Helsingis ning 2023 kevadel Haapsalus. 

Juttu oleks jätkunud veel pikemakski, kuid liikusime edasi lõunat sööma kauni merevaatega Strand 

Mölle restorani ning sealt edasi koguduse majja, kus meid juba ootasid kohvilauas Korsnäsi 

koguduse liikmed. Välja oli töödud fotosid ja ajalehe väljalõikeid läbi aastate toimunud 

kokkusaamistest. Seda oli armas vaadata. 

Jõudsime teha veel ka kiire külaskäigu Korsnäsi raamatukokku, kus meid võtsid vastu  vallvanem 

Christina Båssar ja Anna-Lena Kronqvist. Saime huvitava ülevaate Korsnäsi valla tegevustest, 

väljakutsetest ja lähiaja projektidest. 

Päeva lõppedes, kui kõik asusid koduteele, olime tänulikud ühiselt veedetud päeva eest ning ootame 

põnevusega uusi kohtumisi mõlemal poole Soome lahte.  

 

Kristi Ainjärv 
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THE TINY BUDDHA  

KALEVI KAMMERKOOR JA TEISED. 
 

15. mail esines toomkirikus Kalevi kammerkoor, keda toetasid solistid Mati Turi, Kristel Sikk ja 

Margarita Meister ning kammerorkester, dirigeeris Raul Talmar. Esitati Erki Meistri loomingut. 

Kontserdi pealkiri „The Tiny Buddha“ ei viita budismile, nagu võiks arvata. Tegemist on Jaan 

Kaplinski ingliskeelsetele luuletustele loodud lüürilise süidiga. Möödunud aastal meie hulgast 

lahkunud Kaplinski oli eesti kultuuri grand old man – poeet, kirjanik, filosoof, kultuurikriitik, loetelu 

võiks veelgi jätkata. Lisaks eesti ja inglise keelele on ta loonud ka vene, soome ja võro keeles. Kellel 

oli aega muusika kõrval tekstidesse süveneda, sai kindlasti emotsionaalse lisaväärtuse osaliseks. 

Siinkirjutajale seostusid need meditatiivsed mõtisklused aja igikestva kulgemise, hingesildadega 

erinevate eluperioodide vahel ja väikeste märkamiste luulelise võluga. 

Ette kanti ka teos flöödile, mille on autor loonud oma Itaalia linnas Mazzanos kogetud muljete põhjal 

ja kus solistina esines 14-aastane Margarita Meister. Ja lõpuks teosed eesti olnud (Uku Masing, Betti 

Alver, Artur Alliksaar) ja olevate (Peep Ilmet ja Aapo Ilves) luuletajate tekstidele. Kui üks neist oli 

„täisvereline“ Võromaa Koraal, siis teistes oli varieeritud erinevate luuletustega ja helikeeltega. Nagu 

autor ise kavalehel märkinud, lootis ta kammerliku inimhääle ja pillide kooskõlas edasi anda luule 

tasast, kihtiderohket ja värviküllast voogamist. Ja need lootused täideti külluslikult. 

 

Tiia Laar 

KÕIKJALT KOSTAB SU KÕNE. 
 

See maailm, mis elab sinus, 

mis sinuga ühte loodi, 

on sama vana kui sina 

ja veidi su enda moodi. 

See maailm sind peab kandma 

ja sina pead kandma maailma, 

ta on nii soe ja pehme, 

tal on kaks niisket silma. 

Kaks niisket lapsesilma, 

mis võtavad sinult rahu. 

Sa tunned, et kunagi enam 

sa oma maailma ei mahu. 

Ja maailm enam ei mahu 

su sülle sooja ja varju. 

Nii on see ikka olnud, 

miks siis sa ikka ei harju, 

et kõike ei saagi võtta, 

et kõike ei saagi anda, 

et vabadus on ja valu, 

mis tuleb sul endal kanda. 

Jaan Kaplinski 
 

„Jeesus kurdab Jeruusalemma saatuse pärast:  

„Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid,  

kes su juurde on läkitatud!  

Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi,  

otsekui kana kogub oma poegi tiibade alla,  

aga teie ei ole tahtnud!“ Lk 13:34 
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Jaan Kaplinski (1941-2021) oli eesti kirjanik, tõlkija, kultuurikriitik ning filosoof. Tema isa oli 

Tartu Ülikooli poola rahvusest õppejõud Jerzy Kaplinski, ema prantsuse filoloog Nora Raudsepp-

Kaplinski. Jaan Kaplinski on tuntud eeskätt luuletajana, kuigi ta on kirjutanud ka proosat. Ta on üks 

eesti tuntumaid ja tõlgitumaid kirjanikke, tema teoseid on tõlgitud inglise, rootsi, soome, 

prantsuse, heebrea, ungari, läti, leedu, islandi, taani, tšehhi jt keeltesse. Ka tema esseelooming on 

väga mahukas. Temalt on kokku ilmunud 18 luulekogu ja 11 proosateost, 7 lasteraamatut ning 2 

näidendit. Jaan Kaplinskil oli 3 abielust kokku 6 last. Ta oli Tartu aukodanik, teda esitati korduvalt 

Nobeli kirjandusauhinna kandidaadiks, 1992-1995 kuulus ta Riigikokku. Käesoleva aasta 6. mail 

loodi Tartus Jaan Kaplinski Selts.  

Kaplinski luule kohta on öeldud ühes arvustuses: „Tema luule sarnaneb Eesti endaga, mis on 

juunikuus valguse pidu pidades nii kaunis. Kaplinski luule on paljuski valguseluule. Pole ime, et üks 

ta kuulsamaid luuletusi on „Valgus ei saagi vanaks“. Kaplinski luule ongi omamoodi poeetiline 

variatsioon valguse teemal – valguse, „mis pole vana ei uus/mis on kõik kõiges kõik kõiges muus“.“ 

Kindlasti on paljud näinud lapsepõlves filmi „Laanetaguse suvi“, mis on filmitud siinsamas 

Läänemaal. Filmi tunnuslauluks on Kaplinski luuletuse „See maailm, mis elab sinus“ viisistus. Ilma 

selle lauluta oleks film vaid tore lugu lastest ja loomadest, laulu sõnad aga annavad filmile erilise 

sügavuse ja pakuvad selle mõistmiseks hoopis avarama vaatenurga. 

Kaplinski oli katoliiklane, teda oli ristinud frantsiskaan ja laulatanud jesuiit. Nooruses suhtles ta palju 

luteri vaimulike ja teoloogidega. Siiski tundis ta tõmmet pigem Ida religioonide, eriti zen-budismi 

poole. Tema kirjatöödest jääb mulje, et ta ei suutnud kristlikku sõnumit päriselt omaks võtta. 

Kaplinski ise pidas end müstikuks. Ometi lähenes ta elu lõpuaastatel kristlusele, mida ta teiste 

religioonide hea tundjana suutis sügavalt mõtestada. „See maailm, mis elab sinus“ võiks oma sisu ja 

sõnumi poolest kuuluda kristlikku luulevaramusse. 
 

HOOAJA VIIMANE „PIIBEL KÖÖGIS“. 
 

    
 

Selle hooaja viimane „Piibel köögis“ toimus pastoraadis 21. mail. Alguspalve tegi piiskop Tiit 

Salumäe. Ta soovitas igapäevaselt Piibli lugemiseks kasutada vennastekoguduse loosungiraamatut 

„Vaimulikud loosungid“ ja Eesti Kiriku kalendrit – neid mõlemaid saab aastavahetuse paiku osta ka 

meie kogudusest, kas Toomkiriku valvelauast või kantseleist. Neis raamatutes on igaks päevaks 

antud Piibli kirjakohad, mida lugeda, mille üle mõtiskleda ja mille abiga palvetada. Kasutan ka ise 

neid raamatuid juba palju aastaid, lisaks veel M. Basilea Schlink’i raamatut „Päike ja vihm taevast“. 

Õpetaja Kristel Engman tegi kokkuvõtte kõigist meie eelnevatest toredatest kokkusaamistest. Selle 

pikaleveninud hooaja teemaks olid Jeesuse tähendamissõnad. Õpetaja Kristel soovitas nende kohta 

lugeda lisaks Piiblile veel Peeter Roosimaa raamatut „Jeesuse tähendamissõnad“ ning benediktiini 

munga ja hingehoidja Anselm Grün’i „Jeesus terapeudina: tähendamissõnade tervendav jõud“. 

Järgnes 20 küsimusega piibliviktoriin tähendamissõnadest. Küsimused olid huvitavad ning saime 

nendega hästi hakkama. 10 küsimust jõudsime kohapeal lahendada, ülejäänud jäid koduseks tööks. 

Aitäh Karinile, kes küsimused koostas. 
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Toiduks tegime köögiviljakastmes suvikõrvitsaid ja puuviljasalatit meega. Tundsime suurt rõõmu 

koosolemisest, kõige tähtsamaks pidasimegi seejuures osadust üksteisega. Soovime kindlasti ka uuel 

hooajal selliseid kokkusaamisi. Sest „kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja Tema 

armastus on saanud meis täiuslikuks“ (1Jh 4:12). 

Seniks olgem kõik terved ja hoitud Jumala kaitsvate tiibade all. 

Aime Animägi 

 

Köögiviljakastmes suvikõrvitsad (2-4 inimesele). 

Koostisosad: 2-3 noort suvikõrvitsat, tatrajahu, soola, pipart, praadimiseks õli. 

Kastme jaoks: 1-2 mugulsibulat, 1 sellerivars, 1 porgand, 2-3 sl head taimeõli, 2 sl tomatipastat, 1 sl 

veiniäädikat, 1 loorberileht, 2 sl hakitud peterselli, soola, suhkrut, musta pipart. 

Viiluta suvikõrvitsad õhukeselt, maitsesta soola ja pipraga, paneeri tatrajahus ning prae taimeõlis 

mõlemalt poolt kuldpruuniks. Jahuta. 

Kastme jaoks puhasta ja haki sibul, porgand ja seller väikseks ning prae õlis küpseks. Lisa 

tomatipasta ja äädikas ning maitsesta suhkru, soola ja pipraga. Lisa loorberilehed ja petersell, keeda 

1-2 min. Jahuta. Laota suvikõrvitsad taldrikule ja tõsta peale kaste.  

Meega puuviljad (2-4 inimesele). 

Koostisosad: 500 g meelepäraseid puuvilju (näit 2 õuna, 2 pirni, 2 aprikoosi, 2 veriapelsini), 

vaarikaid, 100 g hakitud pähkleid, mett.  

Puhasta ja tükelda puuviljad, maitsesta meega. Aseta kaussidesse ja kaunista purustatud pähklite ning 

vaarikatega. 

Allikas: Lia Virkus ja Margit Arndt-Kalju „Paastuköök traditsioonide valguses“. 

 

PIIBLIVIKTORIIN TÄHENDAMISSÕNADEST. 
 

Vali iga küsimuse puhul ainult 1 vastus, mis tundub kõige õigem. 

1. Uues Testamendis on 4 evangeeliumi. Millises neist ei leia me ühtegi Jeesuse 

tähendamissõna? 

a) Matteuse evangeeliumis. 

b) Markuse evangeeliumis. 

c) Luuka evangeeliumis. 

d) Johannese evangeeliumis. 

Tähendamissõna rikkast mehest. 

2. Lugu räägib rikkast mehest, kes ülirohke viljasaagi tõttu otsustas ehitada endale suuremad 

aidad. Loos on 2 tegelast. Üks neist on rikas mees. Kes on teine? 

a) Vaene Laatsarus. 

b) Rikka mehe sulane. 

c) Jumal. 

d) Ingel. 

3. Rikas mees sai teada, et ta sureb veel selsamal ööl. Kuidas see teadaanne oli väljendatud? 

a) Sa lähed oma esivanemate juurde. 

b) Sinult nõutakse su hing. 

c) Sa lähed magama. 

d) Sa sured. 

4. Tähendamissõna rikkast mehest esineb ainult ühes evangeeliumis. Ilmselt seetõttu, et selles 

evangeeliumis on üks rõhuasetusi vaeste ja rikaste vastandamisel: ainult maise vara poolest 

vaesed on Jumalale tõeliselt meelepärased ning täidavad Tema tahet. Millises evangeeliumis? 

a) Matteuse evangeeliumis. 

b) Markuse evangeeliumis. 

c) Luuka evangeeliumis. 

d) Johannese evangeeliumis. 
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Tähendamissõna südametust sulasest. 

5. Tähendamissõnas kustutas isand südametu sulase võla, kes võlgnes talle tohutu suure 

summa. Summa arvväärtus oli 10 000. Mis oli see rahaühik, milles summa oli väljendatud? 

a) Teenar. 

b) Talent. 

c) Drahm. 

d) Seekel. 

6. Miks kustutas isand tigeda sulase võla? 

a) Tal hakkas temast hale. 

b) Tige sulane palus teda. 

c) Ta teadis, et tige sulane ei suudaks iialgi võlga tagasi maksta. 

d) Ta tahtis tigedale sulasele anda halastuse õppetunni. 

7. Tige sulane lasi vanglasse heita mehe, kes oli talle võlgu. Võlgniku võlasumma oli 600 000 

korda väiksem summast, mida oli võlgnenud tige sulane oma isandale. Kes oli see võlgnik 

tigedale sulasele? 

a) Tema sulane. 

b) Tema vaenlane. 

c) Tema heategija. 

d) Tema kaassulane. 

Tähendamissõna kadunud lambast. 

8. Jeesus räägib tähendamissõnas suurest hulgast lammastest, kellest üks läheb kaduma. Kui 

mitmest lambast? 

a) Jeesus ei nimeta täpset arvu. 

b) 100 lambast. 

c) Tosinast lambast. 

d) 500 lambast. 

9. Miks jätab karjane lambad üksinda kõrbesse, kui läheb kadunud lammast otsima? 

a) Ta teab, et teised lambad on kuulekad ega jookse laiali. 

b) Ta armastab seda üht lammast eriliselt ning on valmis riskima sellega, et teised jooksevad laiali. 

c) Ta on mures kadunud lamba pärast, kellega võib õnnetus juhtuda, ning ei hooli millestki muust. 

d) Ta teab, et see on kinnituseks igaühele mahajäänud lammastest, et kui mõni nendest peaks kunagi 

ära eksima, siis läheb ta kindlasti ka teda otsima. 

10. Jeesus viitab tähendamissõna alguses sellele, et iga inimene teeks täpselt samamoodi nagu 

kadunud lammast otsima läinud karjane. Millele soovib Jeesus tähelepanu juhtida? 

a) Et iga inimene suudab selle tähendamissõna mõtet mõista. 

b) Et iga inimene nõustub, et karjase teguviis on õige. 

c) Et iga inimene toimiks sarnases olukorras samamoodi kui see karjane. 

d) Et iga inimest rõõmustaks karjase teguviis. 

VASTUSED leiad allpool. Maksimaalselt on võimalik saada 50 punkti. 
 

VASTUSED JA PUNKTIARVESTUS. 

Küsimus 1. d) Johannese evangeeliumis. – 5 punkti. 

Küsimus 2. c) Jumal. – 5 punkti. 

Küsimus 3. b) Sinult nõutakse su hing. – 5 punkti. 

Küsimus 4. c) Luuka evangeeliumis. – 5 punkti. 

Küsimus 5. b) Talent. – 5 punkti. 

Küsimus 6. a) Tal hakkas temast hale. – 5 punkti. 

b) Tige sulane palus teda. – 3 punkti. 

c) Ta teadis, et tige sulane ei suudaks iialgi võlga tagasi maksta. – 1 punkt. 

d) Ta tahtis tigedale sulasele anda halastuse õppetunni. – 1 punkt. 

Küsimus 7. d) Tema kaassulane. – 5 punkti. 

Küsimus 8. b) 100 lambast. – 5 punkti. 

Küsimus 9. a) Ta teab, et teised lambad on kuulekad ega jookse laiali. – 3 punkti. 

d) Ta teab, et see on kinnituseks igaühele mahajäänud lammastest, et kui mõni nendest peaks kunagi ära eksima, siis läheb 

ta kindlasti ka teda otsima. – 5 punkti. 

Küsimus 10. a) Et iga inimene suudab selle tähendamissõna mõtet mõista. – 5 punkti. 
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JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees,  

et kui me midagi tema tahtmist mööda palume,  

siis tema kuuleb meid. Kuna me teame,  

et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime,  

siis teame ka, et meil on käes need palved,  

mis me oleme temalt palunud. 1Jh 5:14-15 
 

Issand on andnud enda omadele tohutult suured tõotused: kui vaid palume Tema tahtmisega 

kooskõlas, siis võime paluda, mida iganes tahaksime ja meil on käes need palved, Jumal on neid 

kuulnud ja neile vastanud. Kas see on meie kõigi kogemus, et nii tõesti ka sünnib? 

Põhimõtteliselt annab Jumal meie palvetele 3 võimalikku vastust, kõik Tema vastused paigutuvad 

nende kolme alla: Jah. Ei. Oota. Seda on võrreldud valgusfooriga, kus rohelisel, punasel ja kollasel 

tulel on nende 3 vastusega sama tähendus. Kaks esimest vastust on väga selged, aga mida tähendab 

„oota“? Kas see on siis jah või ei, kui oleme oodanud? Ja kui kaua tuleb oodata? Aasta? 

Aastakümneid? 

Oota-vastus tähendab väga sageli seda, et midagi peab muutuma palujas endas. Palve, mille ta on 

Jumala ette kandnud, on hea palve ja Tema tahtmise järgi palutud, kuid Jumal ei saa seda palvet täita, 

sest palvetaja ise on selle täitmisele takistuseks. Väga sageli palutakse endale või kellelegi teisele 

tervist, palutakse aastaid, kuid asjatult. Sellest tehakse järeldus, et Jumal ei taha tervendada ning 

sageli paluja kibestub ning kaotab usu. Kuid Jumal ei saa tervendada inimest, kes kannatab haiguse 

all, mis on põhjustatud valest elustiilist, juhul kui inimene ei ole valmis oma harjumusi muutma 

tervislikeks.  

Samas püüab mõni terviseprobleemidega inimene toituda ja elada vägagi tervislikult, ta on sisuliselt 

kõike teinud oma tervise heaks – kuid Jumal ikkagi ei tervenda teda, kuigi tema eest väga palju 

palutakse. Milles asi? Teame, et väga paljude füüsiliste haiguste juured on meie psüühikas. Inimene 

võib nii palju muretseda või paanitseda, et saab infarkti, kuigi tema süda oli väga heas seisukorras. 

Lapsepõlves kogetud valusad sündmused toovad alati kaasa mingid füüsilise tervise probleemid, kas 

kergemad või raskemad. Kuni inimene pole nende sündmustega teadlikult tegelenud, neid läbi 

töötanud, neid enda jaoks mõtestanud ning nende jaoks positiivset vaatenurka leidnud, ei saa ka 

füüsiline tervis paraneda. 

Üks ema on siira murega aastakümneid palvetanud oma alkohoolikust poja pärast, et Jumal vabastaks 

ta alkoholisõltuvusest. Vastust ei ole. Miks Jumal ei kuule? Põhjuseks on ema enda destruktiivsed 

käitumismustrid, mis mõjutavad ka tema poega ega lase tal terveneda. Ka Jumal ei saa aidata. Ainus 

abi oleks ehk poeg ja ema teineteisest lahutada paljudeks aastateks. Poja abistamiseks peaks ema 

kõigepealt omaenda vigadega tegelema, kuid tema otsib aina uusi „väelisi“ palvetajaid ja loodab, et 

need tema poja terveks palvetavad.  

Kui sageli teeme meiegi samamoodi – laseme oma tervise või muude probleemide pärast aina ja üha 

palvetada, otsekui oleks nende puhul tegemist vääramatu jõuga, mida meie ei suuda mingil viisil 

kontrollida. Vahel oleme enda juures tuvastanud mõne pahe või patu, mille ka ise hukka mõistame, 

ning meie palveks on: „Jumal, võta see minult ära!“ Kas andestamatus või kalduvus kergesti 

vihastada või upsakus või mingi sõltuvus jm. Kuigi saaksime ja peaksime oma probleemiga tegelema 

ja õige oleks hoopis Jumalalt selle jaoks tarkust, jõudu ja kannatlikkust paluda. Tegelikult on kõik 

sellised palved lootmine ja soov, et Jumal teeks ime – ja vabastaks meid vastutusest ning kohustusest 

ka ise enda heaks midagi teha.  

Siit kerkib kaks väga olulist küsimust. Esimene: Miks me nii teeme? Mitte keegi ei saa kinnitada, et 

tema pole kasvõi mõnel korral Jumala imele lootnud selle asemel, et ise härjal sarvist haarata. Teine 

küsimus: Miks Jumal ei tee üldjuhul imet, vaid vastab: „Oota!“, kuni me taipame, et palvele vastuse 

saamiseks on oluline ka meie enda panus? Võimalikke vastuseid on rohkem kui üks. Õigeid vastuseid 

samuti. Kuid ka vastuste leidmiseks tuleb kasvõi natukene ka ise panustada. Valmis vastustest pole 

enamasti kuigi palju kasu. 
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Issand, Sina oled kutsunud ja valinud 

meid enda kaastöölisteks. 

Sina tahad, et me kuulutaksime 

Sinu rõõmusõnumit nii sõna kui teoga. 

Aita meil mõista, et meie kuulutus 

ei suuda kedagi veenda, 

kui meie enda elu on tulvil 

probleeme, hädasid, muresid 

ja me ei üritagi nendega võidelda. 

Issand, me palume: tee meist võitlejad 

esmajoones iseendi pattude ja vigadega 

ning aita meil olla võidukad, 

nii et inimesed tõesti usuksid, 

et sõna Sinu ristist on Jumala vägi, 

mitte narrus ega tühi jutt. 

 

Karin Teder 

 

KA NII VÕIB JUHTUDA. 
 

Usku pöördunult küsitakse, 

kas katoliku usk, mille ta hiljuti omaks võttis,  

mõjub nii, et ta vähem patustab. 

"Seda mitte," ütleb too,  

"kuid nüüd on see palju keerulisem." 

 

KONTAKTIVÕTMISE KAART. 
 

o Soovin, et kogudus võtaks minuga ühendust. 

o Soovin lisainfot koguduse töövormide kohta: 

o Noortetööst 

o Lastekirikust 

o Diakooniatööst 

o Piibli õppimisest 

o Kooridest 

o Muust 

o Soovin osaleda koguduse väikerühmatöös. 

o Soovin registreerida ennast leerikooli. 

o Soovin liituda kogudusega 

 

Minu nimi ……………... 

 

Aadress (e-post) ……….. 

 

Telefon ……………….… 



 

15 

 

SÜNNIPÄEVAD JUUNIS 

 

1. juuni Tõnis Sahk 

 Kenert Rehkalt 

2. juuni Hardi Vinkelberg 

 Maija Kaisa Oja 

3. juuni Laine Kera 81 

 Gabriel Laanepuu-Westrum 

4. juuni Indrek Leit 

 Merel Keldrima 20 

 Kerli Süster 

7. juuni Karli Kliss 

8. juuni Arne Rankla 70 

9. juuni Kristi Raidla 

11. juuni Heli Hansen 

 Scarlet Lämmergas 

12. juuni Kalle Jätsa 

 Getter Küttis 

13. juuni Alexandra Drabold 5 

14. juuni Erki Holmberg 

 Merle Leemet 

 Kalle Kelviste 35 

 Susanna Alliku 

15. juuni Anne Männiste 80 

 Reio Engman 

 Daniel Öövel 

16. juuni Anneli Tsarents 

 Tarmo Barndõk 

 Enriika Liiv 

 Claudia Oks 

 Emily Cramer 

 Lauren Maisalu 

17. juuni Madis Padu 

18. juuni Eve Trei 

 Lydia Kalda 45 

 Myrell Kalda 

19. juuni Jana Raag 

20. juuni Ott Marten Peikel 

22. juuni Madis Kütt 

23. juuni Aasa Bander 88 

24. juuni Jaan Kuzin 

 Allan Kalamees 

25. juuni Maria Strauss 

 Mirjam Behrendt 

 Harsel Holm 

27. juuni Alari Engman 

28. juuni Peep Aedviir 

 Indrek Reppo 

29. juuni Ruth Laasi 55 

 Virgo Šuman 
 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 
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MEENUTUSI MAI KUUST. 
 
 

     

5. mail 2022 oli taas Haapsalu koguduse ja Soome sõpruskoguduste kohtumine Korsnäsis. 

 

    

22. mail 2022 oli ristimise- ja leeripüha. 

 

     
 

28. mail külastas Haapsalut Kurhessen-Waldecki partnerkirikute piiskoppide kogu delegatsioon. Pildil on: 

Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku Piiskop dr Beate Hofmann; Evangeelse Luterliku Kiriku 

piiskop Namiibia Vabariigis Sageus Keib; Lõuna-India Kiriku, Karnataka-Põhja piiskopkonna 

piiskop dr Martin  Charles Borgai; Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Kõrgõzstanis  Alfred 

Eichholz, EELK peapiiskop Urmas Viilma ja EELK piiskop Tiit Salumäe. 
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS. 
 

KOGUDUSE KANTSELEI. Kooli tn 6, on avatud kolmapäeval ja reedel kell 10-14. 

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 (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 R 11 – 14; L. 11 – 17; P 13 – 16. 

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

E-L kell 10-18, P 13-18. 

Koguduse külalistele 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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