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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

AUGUST 2022 
 

Kui Peetrus alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: "See on 

minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, Teda kuulake!? Mt 17:5 

Augusti esimese nädala perikoop toob meid Tabori mäele, kus Jeesus kirgastati:  

Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad 

kõrgele mäele üksindusse.  

Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui valgus. Ja ennäe, 

Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles 

Jeesusele: „Issand, siin on meil hea olla! Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja: sinule ühe ja 

Moosesele ühe ja Eelijale ühe.”  

Mul oli rõõm külastada tänavu märtsis Iisraeli ja käisime ka Tabori mäel, sealses katoliku kirikus. 

Rahvast oli koroona tõttu vähe, suur kirik oli meie päralt ja saime seal eesti keeles laulda Suur-Pakrilt 

pärit vaimulikku rahvalaulu: "Oh Kristus, valgus oled Sa." 

Mu hea koolivend, Usuteaduse Instituudi õigeusu õppetoolis teoloogiat õppiv Toomas Männik, oli 

palunud mul Tabori mäelt üks kivike kaasa tuua. Seal kiriku juures seistes mõistsin, et sajandite 

jooksul on suur osa siin näha olevat materjali siia inimeste toodud ja mine võta kinni, milline kivi 

Jeesusega samal ajal siin oli ja mis on hiljem, ehitusteks toodud. Viimaks leidsin roosipeenrast kolm 

tühja teokarpi ja otsustasin need endaga kaasa võtta. Näitasin neid seal kirikut valvavale mungale, et 

"näe, kolm maja!". Ta oli hetkeks pisut nõutu, aga siis taipas ja hakkas naerma. Tõepoolest, teod olid 

teinud endale Tabori mäel kolm elupaika, just nagu Peetrus soovis. 

Tahaks ju meiegi jääda oma turvalistesse teokarpidesse, paraku maailm meie ümber on pidevas 

muutumises ja sunnib meid pidevalt edasi minema. Samuti nagu Jeesuse jüngreid sealt Tabori mäelt. 

Kes teab, millised ristikäigud meid ees ootavad? Kui miski on kindel, siis see, et ilm muutub ruttu. 

Veel kolm-neli aastat tagasi ei oleks me osanud ette aimata ei koroonat, sõda Ukrainas ega talves 

terendavat energiakriisi Euroopas ja sõlmes maailmamajandust.  

Aga vaatame seda Matteuse Tabori mäe lugemiskohta edasi: 

Kui ta alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: „See on minu 

armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake!” Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja 

kartsid väga. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades: „Tõuske üles ja ärge kartke!”  

Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi.  



2 

 

Tehkem meiegi nõnda! Tõuskem! Kuulakem, mida Jeesus meile õpetanud on, hoidkem Teda enda 

silme ees. Elame Issanda rahus, Jumala looduna, usus!  

Aamen! 

 

Siim Kallas 

stud theol 
 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA AUGUSTIS 

R, 5. august kl 9 hommikupalvus. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik).  

P, 7. august kl 11 9. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Teema: Tõde ja 

õigus.  Teenivad vikaarõpetaja Kristel Engman, Teno Ilves ja organist Lia Salumäe (toomkirik).  

Kl 14.30 Augusti Bluusi Gospelkontsert, solist Rebecca Kontus piletiga (toomkirik). 

R, 12. august kl 9 hommikupalvus. Teenib stud. theol Siim Kallas (Jaani kirik).  

Kl 23.45 Öökontsert „Valgus“. Laulab tütarlastekoor Canzone dirigent Ulrika Grauberg. 

Alguspalve piiskop Tiit Salumäe. (Annetusega, toomkirik).  

P, 14. august kl 11 10. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Teema: Ustavus 

Jumala andide kasutamisel. Teenivad piiskop Tiit Salumäe, Kalle Jätsa, Tiina Kütt ja organist Lia 

Salumäe. (toomkirik). Kl 13 Valge Daami rännak. Raamat „Minevik on olevik“ piiskop Tiit 

Salumäe (kogunemine toomkiriku peaukse juures). Kl 18 koguduse juhatuse koosolek (kantselei) 

T, 16 august kl 18.30 toomkoori proov (Jaanimaja). 

K, 17. august kl 20 kirikukontsert kammerkoor „Head Ööd Vend“ dirigent Pärt Uusberg. 

Alguspalve vikaarõpetaja Kristel Engman. Piletiga (toomkirik). 

R, 19. august kl 9 hommikupalvus.  Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik).  

L, 20. august. Taasisesisvumispäeva ekskursioon Tartusse. Väljasõit kell 8 Haapsalu lossiplatsilt 

(kogunemine kl 7.50). Paide Püha Risti, Tartu Pauluse, Tartu Maarja ja Tartu Peetri kirikud. Tagasi 

jõuame Haapsalusse kell 22. Reisi hind 35 € inimese kohta. Info ja registreerimine Lia Salumäe  

tel 53 039835. 

P, 21. kl 11 11. pühapäev pärast nelipüha, sõnajumalateenistus. Teema: Soosinguajad. Teenivad 

diakon Leo Lekarkin ja Teno Ilves, organist Lia Salumäe. (toomkirik).  

T, 23. august kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 26. august kl 9 hommikupalvus Teenib stud. theol Siim Kallas (Jaani kirik).  

L, 27.august- toomkoori väljasõit Hiiumaale. Kl 16 Reigi kiriku aastapäeva kontsert. 

P, 28. august kl 11 12. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Teema: Enese 

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

 

TAASISESEISVUMISPÄEVA EKSKRSIOON. 
 

 

 

EELK Haapsalu Püha Johannese ja EELK Kullamaa Püha Johannese koguduste 

ühine reis Tartusse laupäeval 20. augustil. 
 

Alustame reisi kell 8 Haapsalu lossiplatsilt (kogunemine kl 7.50).  

Esimene peatus Paide Püha Risti kirik.  

Tartus külastame Pauluse, Maarja ja Peetri kirikut. 
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Tagasi jõuame Haapsalusse kell 22.00.  

On veel mõned vabad kohad. Palun broneerige peatselt. 

Reisi maksumus orienteeruvalt 35 € inimese kohta.  

Hind sisaldab bussisõitu ja lõunasööki. 

Informatsioon ja registreerimine: Lia Salumäe tel 53 039835 (Haapsalu). 

 

Kohtumiseni reisil! 
 

JOHANNESE SÕNUMID ON TRADITSIOONIDEGA 

VÄLJANNE, MIS VAATAB HOMSESSE. 
 

23. juulil sai pastoraadis kokku Johannese Sõnumite toimetus eesmärgiga arutleda häälekandja 

väljaandmise hetkeseisu ja vaadata tulevikku. 2008. aasta septembrist ilmunud väljaande eesmärk ei 

ole muutunud  ̶  endiselt on selle peamine ülesanne vahendada teavet koguduses toimuva kohta 

koguduse liikmetele ja teistele huvilistele. Tänu sellele on aastate jooksul kogunenud 

tähelepanuväärne hulk originaaltekste ja loomingut. Kuna väljaanne vaatab igas numbris kahes 

suunas ehk toimuvale ja eesolevale, on Johannese Sõnumid ka ainulaadne kroonika, mille ajalõime 

on huvilistel võimalik vaadata koduse kodulehel.  

EELKs ei ole väga palju kogudusi, kus Johannese Sõnumite mahus häälekandjaid regulaarselt välja 

antakse. See muudab Johannese Sõnumid samuti ainulaadseks ja on ühtlasi kinnitus järjepidevast 

tööst, mille eest suur kummardus ja tänu kõigile, kes seni on lehe väljaandmisele kaasa aidanud.  

Selleks, et leht võiks olla edaspidi lugejale mugavam kasutada ja kaasaegsem, kaalub toimetus uusi 

lahendusi nii väljaande sisu kui ka vormi osas. Töötame selle nimel, et esimesed uuendused jõuaksid 

juba septembri numbrisse. Samas ei puuduta need värskendused üksnes Johannese Sõnumeid, vaid 

koguduse kommunikatsiooni laiapindselt, sest on ju erinevad meediumid omavahel seotud ning 

eesmärk on need omavahelises sünergias tõhusamalt toimima panna.  

Arutelul tõdeti, et hea oleks teada ka teiste koguduste infolehtede ja info vahendamisega seonduva 

kohta. Sellest tulenevalt sündis ettepanek EELK kirikuvalitsusele korraldada ühiste jõududega 

teemakohased mõttetalgud Haapsalus.  

Viimase teemana arutleti toimetuse koosseisu ja kaastöölistega seonduvat. Leiti, et senine koosseis on 

olnud stabiilne ja tegutseb pühendunult. Samas tervitame rõõmuga neid, kes on valmis lehe 

väljaandmiseks oma panuse andma kas toimetuse liikme või kaastöölisena. Kindlasti on aga 

koguduse liikmete ja kaastööliste seas veel rohkesti potentsiaali, mis on seni varjule jäänud, kuid 

mida võiks jagada. Inimestele kingitud talentide pagas on piiritu ja sageli väga üllatav.    

Hea lugeja! Kutsun Sindki Sõnumite tuleviku osas kaasa mõtlema ja arvamust avaldama. Selleks 

võib kirjutada toimetusele või telefoni teel ühendust võtta. Meie kontaktid on käesoleva lehe 

lõpuosas. Sõnumite toimetus koostab lähiajal ka küsimustiku, et välja selgitada lugejate ootused 

Sõnumite suhtes. Loodan, et e-posti teel küsimustiku saajad leiavad aja küsimustele vastamiseks. 

Need vastused on toimetusele hindamatu väärtusega sisendiks väljaande tuleviku kujundamisel.  
 

Johannese Sõnumite toimetuse nimel 
 

Kristel Engman 

EELK vikaarõpetaja ja häälekandja üks algatajatest 
 

LASTEKIRIKU REIS PUHJA KOGUDUSSE. 
 

Sel aastal avanes meil tore võimalus minna lastekiriku lastega Võrtsjärve äärde laagrisse. Laager 

kestis 3 päeva (4.- 6. juuli). Meid kutsus Puhja kogudus, kes oli ka selle laagri korraldaja. Osalesid 

Valga praostkonna koguduste lapsed, meie kogudusest oli seitse last. Laagris oli kokku üle 70 lapse. 
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Puhja kogudus on sel aastal meie eestpalvekogudus ja meie oleme nende eestpalvekogudus. Igal 

pühapäeval palvetame kirikus ka oma Puhja koguduse õdede-vendade eest. Tore oli kohata 

kaaskristlasi ja veenduda, et meil on ühised eesmärgid ja püüdlused. Õhkkond laagris oli väga 

heatahtlik, tegelused hästi läbi mõeldud ja lastele huvitavad. Laagri teemaks oli "Maisel matkal". 
 

Lapsed jäid laagriga väga rahule. Tagasiteel küsisin lastelt, mis neile kõige rohkem meeldis ja mida 

nad oleksid tahtnud teistmoodi teha. 
 

     
 

 

 
 

Kõige väiksem meie lastest oli Ismaelle ja tema ütles, et „meeldis kala püüda“. 

Joonatan: „Kõik meeldis, seltskond oli tore ja sõbralik, orienteerumine meeldis ka.“ 

Liisa: „Meeldis kirikus olla õhtupalvusel ja kirikulaulud, orienteerumine meeldis ka väga. Haapsalust 

oleks võinud olla rohkem lapsi.“ 

Teele: „Meeldis sõpradega mängimine, telkimine ja laulmine.“ 

Isabelle: „Meeldisid töötoad“ (piiblitund, meisterdamine ja piiblidraama). 

Johannes: „Meeldis eriti koos laulmine.“ 

Carl-Mattias: „Meeldis kala püüda, meeldisid väga õhtupalvused ja küünlad kirikus.“ 

Kõik lapsed lisasid ka seda, et toit oli maitsev. 
 

Oleme tänulikud Taevaisale ilusa ilma eest ja selle eest, et Ta õnnistas seda laagrit ja hoidis meid 

kõiki õnnetuste eest. 
 

Lastekiriku õpetaja Sirje Jätsa 
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LÄTI LUTERLIK KIRIK 100. 
 

15. kuni 17. juulini olin koos abikaasa Liaga Riias, kus Läti luterlik kirik tähistas oma praeguse 

struktuuri 100. sünnipäeva. Toimus kirikupäev, mis algas hommikupalvuse ja palverännakuga Püha 

Peetri kirikust läbi vanalinna toomkirikusse.. Päev oli päikseline, väga hästi ettevalmistatud ning 

osalejaid oli kindlasti tubli tuhat inimest. Kohale oli tuldud peredega üle kogu Lätimaa. Rännakul 

lauldi koraale, saatis puhkpilliorkester. Ühine rikkalik lõuna oli kaetud toomkiriku sisehoovis. Kell 

viis algas Toomkirikus pidulik missa, kus peapiiskop Janis Vanags ordineeris koos kaheksa 

piiskopiga, mina nende hulgas, kaks vikaarpiiskoppi - Rinalds Grants ja Uldis Gailitis. Peale 

pidulikku missat oli kõigile ühine tordisöömine toomkiriku aias. Pidulikul vastuvõtul andsin üle 

EELK peapiiskop Urmas Viilma tervitused ja meie kiriku kingitused. Pühapäeval külastasin Riia 

Vana Gertrudi kogudust ja teenin koos piiskop Rinalds Grantsiga. Tänan erilise nädalavahetuse eest.  

 

 
 

Tiit Salumäe 

KÕIKJALT KOSTAB SU KÕNE. 
 

„Armastus on tahe elada.“ Maksim Gorki. 

„Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu.  

Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.““ Jh 14:6. 

 

Maksim Gorki, kodanikunimega Aleksei Peškov (1868-1936), oli vene kirjanik, tema loomingu 

paremiku moodustavad romantismisugemetega realistlik proosa ning näidendid. Teda on 5 korral 

esitatud Nobeli kirjandusauhinna kandidaadiks. Aleksei jäi varakult orvuks, teda kasvatasid 

vanavanemad; oma autobiograafilises teoses „Lapsepõlv“ kirjeldab ta vägivalda, mis sai talle osaks 

julmurist vanaisa poolt. Aleksei põgenes kodust 12-aastaselt, rändas jalgsi mööda Vene impeeriumi, 

vahetades töökohti ning kasutas kogutud muljeid hiljem oma teostes. Tema pseudonüümis „Gorki“ 

väljendus temas pulbitsev viha Tsaari-Venemaa olude vastu ning otsustavus rääkida kibedat tõtt. 

Kuigi Gorki töötas kõvasti oma teoste stiili ja vormi kallal, polnud kirjandus tema jaoks esmajoones 

mitte esteetika, vaid moraali ja poliitika valdkonda kuuluv tegevus, millega võib maailma muuta. Ta 

kirjeldas ühiskonna alamkihtide ja äärealadel elavate inimeste elu, tuues esile nende raskused, neile 

osaks saanud alandused ja jõhkrused, kuid ka nende sisemise inimlikkuse sädeme. Kogu tema 

loomingu keskmes oli usk inimese loomupärasesse väärtusesse ning potentsiaali. 

1916. a ütles Gorki, et muistse juudi targa Hillel vanema õpetustel oli tema elule sügav mõju: 

"Varases nooruses lugesin Hilleli sõnu, mis avaldasid mulle muljet oma sügava tarkusega. Ütlen 

veendunult: Hilleli tarkus oli kindlaks tugipunktiks minu teel, mis ei olnud sile ega kerge. Usun, et 
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juudi tarkus on humaansem ja universaalsem kui ükski teine; ja mitte üksnes seetõttu, et see on 

igivana, vaid selle võimsa inimlikkuse tõttu, mis seda küllastab, inimesele  antud kõrge hinnangu 

tõttu." Gorkile kuulub ka üldtuntuks saanud tõdemus: „Kõige eest, mis minus on head, võlgnen ma 

tänu raamatutele.“ 

Oma ühiskonnakriitiliste teoste ja sidemete tõttu vene revolutsionääridega said Gorkile osaks Tsaari-

Venemaa repressioonid, neist pääsemiseks elas ta 1906-1913 Itaalias Capri saarel. Algselt 

sotsialistlike revolutsionääride toetaja, läks Gorki üle bolševike poolele, kuid pärast bolševike 

võimuhaaramist 1917. a muutusid tema suhted nendega pingeliseks. Gorki kirjutas, et Vladimir Lenin 

koos Leon Trotskiga „on mürgitatud võimu räpase mürgiga". Ta iseloomustas Leninit kui 

"külmaverelist trikimeest, kes ei säästa proletariaadi au ega elu.“ Gorki väljendas muret töörahvast 

loodud kuvandi pärast, mis kujutas kogu töölisklassi "armsa ja arukana“  – „ma pole kunagi tundnud 

inimesi, kes tõesti oleksid seesugused", kirjutas ta. 

Gorki lahkus Venemaalt 1921. a, elades algul Berliinis ja 1922-1932 Itaalias. Vahepeal võimu 

haaranud Jossif Stalin meelitas innukalt maailmakuulsuse saavutanud Gorkit NSV Liitu tagasi. Gorki 

naasmine oli nõukogude režiimi jaoks suur propagandavõit. Teda autasustati Lenini ordeniga, tema 

sünnilinn Nižni Novgorod nimetati Gorkiks, tema auks nimetati ümber Moskva Kunstiteater, Moskva 

suurim park ja üks Moskva keskseid tänavaid ning ta määrati Nõukogude Kirjanike Liidu 

presidendiks. 

Vaatamata ametlikule heakskiidule olid Gorki suhted nõukogude režiimiga üsna keerulised: teda ei 

lubatud enam kunagi riigist välja. Gorki püüdis võidelda nõukogude tsensuuri vastu, näiteks püüdis ta 

kaitsta Dostojevski Deemonite väljaannet kärbete eest. Gorki aitas ka poliitvange, sekkudes nende üle 

peetud kohtuprotsessidesse. Ta toetas põlu alla sattunud kirjanikku Mihhail Bulgakovit, püüdes 

kasutada oma mõjuvõimu, et Moskva Kunstiteatris lubataks lavastada tema näidend Lend. Mõnede 

allikate (näiteks Romain Rollandi päeviku) andmetel oli Gorki, kuna keeldus stalinismi poliitikat 

pimesi järgimast, kaotanud partei soosingu ning veetis oma elu lõpuaastad koduarestis. Gorki suri 68-

aastaselt kopsupõletikku, tema surma asjaolusid ümbritsesid pikka aega spekulatsioonid. Gorki 

eluloo ja maailmavaate taandas nõukogude režiim ikooniliseks kujundiks: Gorki kui suur nõukogude 

kirjanik, kes tõusis lihtrahva hulgast, lojaalne nõukogude korrale, bolševike sõber ja "sotsialistliku 

realismi" rajaja. 
 

VALVGED ÖÖD JA HELGED HELID. 
 

Nende ridade kirjutamise ajal on ööd juba pikemad ja tumedamad-sumedamad. On paras aeg heita 

tagasivaatav pilk möödunud kuu muusikasündmustele.  

30. juunist kuni 3.juulini toimus Haapsalu Valgete Ööde festival (varasemalt tuntud Tšaikovski 

festivalina). Nimemuutus on tingitud poliitilistest põhjustest, kuid kindlasti ka sellest, et festivali kava ei 

toetu juba ammu enam üksnes Tšaikovski loomingule. 

1. juulil pakkus kuulajaile elamuse segakoor Latvija Lätist. Tegemist on Baltimaade suurima 

professionaalse kooriga. Kava nimega Inglite laul koosnes vene kirikumuusikast, heliloojateks 

Tšaikovski, Rahmaninov, Stravinski, Prokofjev; samuti Ukraina autorid Valentin Silvestrov, Hanna 

Havrilets, Juri Falik. Tekstid pärinesid psalmidest ja ortodoksi kiriku liturgiast. On imetlusväärne, 

kuidas 60-liikmeline koor suudab laulda fortes nagu mitusada inimest ja tõmbuda pianosse nagu 

üksainus hääbuv heli ruumis. 

Sama päeva hilisõhtul andis toomkirikus kontserdi kollektiiv Keelpillikunstnikud. Seksteti ja kvartetina 

esitati Tšaikovski, Arenski ja Silvestrovi muusikat. Valentin Silvestrov on Ukraina tuntuim ja hinnatuim 

nüüdishelilooja. Sõjasündmuste valguses on temagi olnud sunnitud oma kodumaalt lahkuma, elab 

praegu Berliinis ja on oma riigi muusikaline eestkõneleja. Tema „Palve Ukraina eest“ tuletab meile 

meelde, et elame ärevas maailmas; ometi saame läbi muusika pöörduda Looja poole ja saada hingepidet. 

22. juulil andis Jaani kirikus kontserdi kontratenor Martin Karu. Tegemist on n-ö „meie mehega“. Ta on 

pärit Haapsalu lähedalt ja on läbi Ridala põhikooli ja G. Otsa nimelise Muusikakooli jõudnud õppima 

Londonisse mainekasse Guildhalli Muusika- ja Teatrikooli. Martini repertuaar keskendub 

barokkooperitest ja -oratooriumidest pärit paladele, kuid ta on põiganud ka renessanss- ja 

nüüdismuusika radadele (k.a Arvo Pärdi looming). Haapsalu kava koosnes inglise heliloojate Henry 
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Purcelli ja John Dowlandi loomingust. Lauljat saatis klavessiinil Reinut Tepp, kes Haapsalu publikule 

on kindlasti tuttav vanamuusika festivalidelt. Martini säravpuhas hääl ja väljendusrikas esitus tegi pai nii 

kõrvadele kui ka hingele. Lisaloona esitatud Händeli „Largo“ oli kirsiks niigi hõrgul tordil. 

Kuid sellega polnud muusikagurmaanide pidusöök veel läbi. 27. juulil toimus toomkirikus Tõnu 

Reimanni mälestuskontsert, pühendatud maestro 75. sünniaastapäevale. Tõnu Reimanni üheks elutööks 

oli kahtlemata 14 aastat järjest toimunud „Viiulimängude“ festivali kunstiline juhtimine. Toimunud 

kontsertki oli nagu minifestival. Lisaks kammerorkestrile Jüri-Ruut Kanguri juhtimisel sai kuulda 

erinevaid väiksemaid koosseise ning mitmeid palasid ilmestasid solistid. Kava toetus üsnagi tuntud 

teostele, kuid toimus ka üks esmaettekanne: Madis Järvi „On The Brightside“ Tõnu Reimanni 

mälestuseks. Keelpillimuusika lihtsalt on kaunis! Tingimusteta. 

 

Tiia Laar 

 

KA NII VÕIB JUHTUDA. 
 

Tütarlaps, kes on kihlatud tudengiga, küsib preestrilt nõu. 
"Ma kardan, et ei saa Martiniga abielluda," ütleb neiu, "ta teab nii palju siivutute sõnadega laule." 

"Kas ta laulab neid sulle?" küsib preester. 
"Ei, seda mitte. Ta ainult vilistab neid." 

 

PIIBLIVIKTORIIN TÄHENDAMISSÕNADEST. 
 

1. Kuningas Taavet oli oma isa Iisai poegadest noorim. Mitu vanemat venda oli Taavetil? 

2. Kuidas tappis nooruke karjapoiss Taavet hiiglasest sõjamehe Koljati? 

3. Üks kuningas Taaveti poegadest, keda Taavet teistest enam armastas, tõstis tema vastu mässu, 

soovides ise kuningaks saada. Mis oli selle poja nimi? 

4. Miks hüüdsid inimesed Jeesust Taaveti Pojaks? 

5. Pühakirjas nimetatakse 2 linna Taaveti linnaks. Mis linnad need on? 
 

Vastused 

1. Seitse (1Sm 16:1-13). 

2. Lingukiviga (1Sm 17:48-50). 

3. Absalom (2Sm 15-16). 

4. Jumal tõotas Taavetile, et tema soost sünnib Messias (2Sm 7:1-17). 

5. Siion ja Petlemm (2Sm 5:7; Lk 2:4). 

 

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Teie aga olete häbistanud vaest! 

Eks just rikkad rõhu teid ja eks just nemad vea teid kohtuisse? Jk 2:6 
 

Ilmselgelt räägib Issanda vend Jaakobus oma kirja 2. peatükis maise vara poolest rikastest. Rikkusega 

kaasneb alati võim ja võimuritele meeldib väga oma alamaid rõhuda ning kohtusse vedada, s.t 

süüdistada. Kuid seesama tõdemus kehtib igasuguse rikkuse puhul, kui rikkuse all mõista midagi, 

mida inimene peab ülimalt väärtuslikuks ning seda väärtuslikku on tal väga suurel hulgal: rikkusega 

kaasneb võim ja üleolek ning endast „alamate“ süüdistamine. 

Mis on meie jaoks tõeliselt väärtuslik? Ilmselt erinevad asjad, kuid on ka palju sellist, mida kõik 

peavad väärtuslikuks: tarkus ja teadmised, tugev tahe ja kindel iseloom, julgus ja vaprus, ausus ja 

õiglus, puhtus ja pühadus, hoolimine ja armastus. Kui leiame, et meil on seda palju, keskmisest 

rohkem, keskmisest palju rohkem, siis oleme saanud „rikkaks“ – ja siis hakkame taotlema võimu, 

tundma üleolekut ning „vaeseid“ süüdistama. Ja mis kõige imelikum: needsamad vaesed ise 

tunnistavad meie võimu ja üleolekut ning aitavad meil vaeseid  süüdistada, s.t vaesed ise häbistavad 

üksteist, et rikastele meele järgi olla. 
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Meie, Kristuse omad, samuti ülistame ja kiidame rikkaid ning põlastame vaeseid. Kui sageli öeldakse 

asotsiaalsete inimeste kohta, kes on „jäänud ühiskonna hammasrataste vahele“: nad on ise oma 

probleemides süüdi, neile on pakutud abi, aga midagi ei muutu, sest nad ei tahagi ennast muuta. Kas 

neil süüdistajatel on õnnestunud muuta iseenda kahjulikke harjumusi, kasvõi pisikesi? Kui palju 

vaeva ja aega selleks kulus, kas oli tagasilangusi ja miks? Ja kui suurt muutust on vaja, et inimene 

ühiskonna põhjakihist suudaks tõusta „normaalsete“ hulka, kui ta on kaotanud kõik, kaasa arvatud 

tervise, lähedased, kannatab sõltuvuste käes ning pidevalt kogeb häbistamist „rikaste“ ning 

mitterikaste poolt? Ning asotsiaalid pole ainsad „vaesed“, kellele isegi meie, Kristuse omad, vaatame 

ülevalt alla. 

Püha Paulus ütleb: „Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et Tema, kuigi Ta oli rikas, sai 

teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks Tema vaesusest. Ta ei arvanud osaks olla Jumalaga 

võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju.“ Jeesus ei olnud „rikas“ armastuse poolest, Tema 

armastus ei andnud Talle ei võimu, üleolekut ega kohutmõistvat meelsust. Armastus ei olnud midagi, 

mida Ta omas, nii et oleks saanud võrrelda, kas Tal on seda „keskmisest rohkem“. Armastus oli 

Tema olemus, seda ei oleks saanud mitte mingil moel kõrvaldada, sest siis oleks ka Jeesus ise 

muutunud olematuks. Mida siis tähendavad Pauluse sõnad, et Ta „loobus iseenese olust“? – Selle üle 

oleks hea mõelda. 

„Kui Jumal on õiglane, miks on siis rikkad ja vaesed, ülirikkad ja puruvaesed?“ küsis üks 

gümnaasiumiõpilane. Sellepärast, seletas üks vaimulik, et vara poolest rikkad toetaksid oma varaga 

vaeseid, nii et tekiks tasakaal, ning et vaesed tänulikkusest otsiksid ja leiaksid üles selle, mille poolest 

nemad ise on rikkad, ning jagaksid seda, mis on neil, nendega, kellel ei ole. Nii oleksid kõik 

üheaegselt nii andjad kui saajad, keegi ei oleks kellegi suhtes üleolev, sest kõik on rikkad ja vaesed 

ühekorraga ning saaksid teenida üksteist armastuses. Kas see pole geniaalne plaan Jumalal? „Jah,“ 

nõustus gümnasist, „aga nagunii mitte keegi nii ei tee.“ 

Tal oli tuline õigus, kuid nooruslikust maksimalismist jättis ta „mitte keegi“ ette panemata sõna 

„peaaegu“. Sest mõned siiski teevad, on teinud seda juba enne kristlikku ajastut, kõige erinevamates 

kultuurides ja religioonides. See näitab, et inimkonnal siiski on lootust. Meil kõigil on seega lootust 

ja me saame, kui vaid tahame, ka teistele seda lootust jagada. 
 

Meie armas hea Jumal, 

Isa, Poeg ja Püha Vaim! 

Sina oled rikas, vägev ja võimas, 

ometi said Sa Jeesuses vaeseks, 

et olla kõiges meie sarnane. 

Sina, Jeesus, meie Issand, näitasid, 

et kui meil ka mitte midagi pole, 

siis ometi oleme suutelised armastama 

ja Sinu rikkust kõigile jagama. 

Me palume: aita meilgi saada vaeseks, 

et suudaksime teha paljusid rikkaks. 
 

Karin Teder 

 

 
 

PALVETAGEM PETERBURI JAANI KOGUDUSE EEST! 



9 

 

SÜNNIPÄEVAD AUGUSTIS. 
 

1. august Anne Julge 71 

2. august Eva-Maria Kollom 

4. august Tarmo Engman 

 Anne Kalberg-Sägi 

 Kaarel Kõuts 

5. august Eha Toomsar 83 

 Sirje Jätsa 65 

7. august  Edvards Puciriuss 

8. august Lilia Sepp 86 

 Tiiu Mihelson 70 

9. august Kauri Kliss 

10.august Margi Martin 

 Rael Ojasoo 

11. august Kalju Elmik 81 

 Katarina Reiljan 

12. august Vaike-Lisette Soostar 89 

14. august Matti Talbonen 

 Felicia Mirell Jair 

15. august Tiit Taavits 

16. august Sirje Lämmergas 

 Ene Talbonen 

 Sten Marcus Testmann 

 Jonar Ilves 

18. august Anneli Randla 

19. august Mihkel Kõre 

21. august Aita Kaur 79 

22. august Hannes Alttoa 50 

 Moona Ojasoo 

24. august Mare Kelk 79 

 Kasso Kaasik 

 Lea Salumäe 

25. august Kairi Kliss 

26. august Loviise Vare 

 Deliise Vare 

28. august Lilija Kuusemäe 75 

 Andres Huul 

 Maarja Reinaste 

 Martti Ungert 35 

29. august Laura-Liisa Leit 

 Ricko Leit 

31. august Leini Vahtras 

 Markus Jätsa 

 

 
 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 



10 

 

MEENUTUSI JUULI KUUST. 
 

    
 

23. juulil toimus Ridalas EELK Lääne praostkonna laulupäev, Läänemaa eakate suvepäev ja Ridala 

kihelkonnapäev. Laulsid Haapsalu toomkoor ja segakoor, Kullamaa, Lääne-Nigula. Martna koor, 

Nõva ja Ridala kirikukoor ning külaliskoorina Kärdla kirikukoor, dirigent Endrik Üksvärav. 

Laulupäeva kunstiline juht oli Lia Salumäe. 

 

     

27. juulil toimus viiuldaja ja pedagoogi, EMTA professori, Haapsalu "Viiulimängude" festivali 

asutaja ja kunstilise juhi Tõnu Reimanni 75. sünniaastapäevale pühendatud kontsert. Kontserti 

korraldas dirigent Jüri-Ruut Kangur koos perekond Teet ja Mari Järviga. 

 

    

31. juulil - Haapsalu XXIX Vanamuusikafestivali lõppkontserdid Jaani kirikus ja toomkirikus, 

Haapsalut külastas sellel päeval president Alar Karis koos abikaasaga.  

Tutvustasin presidendile toomkirikut ja koguduse elu. 
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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 kantsleis 473 7166.  

Õpetaja 5280635 

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. Piiskopilinnuse muuseumi kaudu saab kirikut 

külastada 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. 

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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