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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

SEPTEMBER 2022 
 

Kirikukalender annab mihklikuu juhtsõnaks Õpetussõnade raamatu 8. peatüki 27. salmi: „Tarkus 

ütleb: Kui Issand valmistas taevad, olin mina seal, siis kui ta joonistas sõõri sügavuse pinnale.“ 
 

Septembrikuu on põllutööde lõpetamise kuu ja uue kooliaasta alguse kuu. Ühelt poolt saame 

tõmmata joone alla – lugeda kokku heinapallid, viljakotid, õunad, kurgid, seened, kartulid; teiselt 

poolt saame aga taas pisut kiiremini lööva südamega tõmmata lahti koolimajaukse ja alustada uut 

seiklust teadmiste-, kogemuste- ja sõprusemaale. 
 

Neile, kes põllu- ega aiasaadustega ei tegele ega ka koolipinki enam ei kipu, on september ikkagi 

millegi lõpp ja millegi algus. Suve lõpp ja sügise algus. 
 

Sellel aastal tuleb september ilmselt paljude jaoks teisiti. See võiks olla uue suhtumise algus nii 

ümbritsevatesse inimestesse kui ka looduses. Mitmed kriisid meie ümber on andnud põhjust 

kaalutleda ja teha tarku otsuseid, olla säästlikumad, kannatlikumad. 
 

Kuningas Saalomon on Jumalalt palunud endale tarkust, et osata teha arukaid otsuseid. Tema tarkuse 

aluseks on austus Jumala vastu. Nii teab ta ka meile kõigile soovitada: „Issanda kartus on tarkuse 

algus ja Kõigekõrgema äratundmine on arukus. (Õp 9:10) Tarkuse algus on see: taotle tarkust ja 

taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga. (Õp 4:7)“ 
 

Kogudus on nagu perekond, kus selle liikmed on üksteisele toeks. Nii oleme toeks koguduse lastele, 

kes vanavanematepäeval alustavad uut pühapäevakooli õppeaastat ning saame palves hoida ka 

Jumala tundmaõppimise teed alustavaid leerilapsi.  
 

Tänulikkus ja alandlikkus on õpitavad oskused, need rajavad teed armastusele. Kasvagu meie tarkus 

armastusrikkas üksteise teenimises. „Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult võlg 

üksteist armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud.“ (Rm 13:8)  
 

Kasvagu meie tarkus ja andku Jumal meile äratundmist, kus ja kuidas me saame olla üksteisele toeks. 

Õnnistust ja inglite hoidist kõigile, kes teadmisterajal astuvad. 
 

Küllike Valk 

Lääne praostkonna abipraost 
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA SEPTEMBRIS. 
 

R. 2. september kl 9 hommikupalvus. Teenib õp Küllike Valk (Jaani kirik).  

P, 4. september kl 11 - 13. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Teema: 

Jeesus – meie aitaja. Teenivad õp Küllike Valk ja Tiina Kütt, orelil Marge Kivi (toomkirik).  

T, 6. september kl 18 Pärdipäeva kirikukontsert. Arvo Pärt „Fratres“ Tallinna 

Kammerorkester viiulisolist-dirigent Sergei Krõlov (Leedu). Pileiga 20.90/ 25.90 (toomkirik). 

R, 9. september kl 9 hommikupalvus. Teenib õp Küllike Valk (Jaani kirik).  

P, 11. september kl 11 -  14. pühapäev pärast nelipüha, perejumalateenistus armulauaga.  

Teema: Jumala hoolitsus. Vanavanematepäev. Lastekiriku õppeaasta algus. Teenivad õpetaja 

Küllike Valk ja Kalle Jätsa, organist Lia Salumäe (toomkirik).  

R, 16. september kl 9 hommikupalvus. Teenib Siim Kallas (Jaani kirik).  

P, 18. september kl 11 -  15. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Teema: 

Tänulikkus. Teenivad õp Kristel Engman ja Teno Ilves, orelil Marge Kivi (toomkirik).  

N, 22. september kl 18 – Vastupanuvõitluse päeva ja suurpõgenemise mälestuspalvus Teenib õp 

Küllike Valk (Jaani kirik). 

R, 23. september kl 9 hommikupalvus. Teenib õp Küllike Valk (Jaani kirik).  

L, 24. september kl 16 - Piibel köögis - piiblitunni peab õpetaja Küllike Valk. Pastoraadis, Suur-

Lossi 1 (Registreeruda Maria Strauss 53583276) 

P,  25. september kl 11 - 16. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. 

Lastekirik. Teema: Jumala hoolitsus. Teenivad õp Küllike Valk, Siim Kallas ja Kalle Jätsa, organist 

Lia Salumäe (toomkirik). 

T, 27. septembril kl 18.30 toomkoori proov. Hooaja algus. (Jaanisaal). 

K, 28, septembril kl 18 segakoori proov. Hooaja algus. (Jaanisaal) 

R, 30. september kl 9 hommikupalvus. Teenib õp Küllike Valk (Jaani kirik).  
 

Piiskop Tiit Salumäe on korralisel puhkusel 1.- 30. septembrini 2022  

Asendab abipraost, Ridala ja Martna koguduse õpetaja Küllike Valk – kontakt: kyllike.valk@eelk.ee 

telefon 58093633. 
 

PEAPIISKOPI TERVITUS TEADMISTEPÄEVAKS 2022. 

1. september teadmiste päevana on eriline kõikidele lapsi kooliteele saatvatele peredele. Veelgi 

erilisem on see päev nende jaoks, kes asuvad kooliteele esimest korda ning astuvad esmakordselt 

koolimajja, kus ootab ees uus ja avastamist vajav maailm. Ootavad ka õpetajad, kes on teejuhtideks 

uuel teel. 

Luteri kiriku neljas üldhariduskoolis – Põlva Jakobi koolis, Tartu luterlikus Peetri koolis, Kaarli 

koolis ja Tallinna toomkoolis – alustab õppimist, teadmiste ja hingehariduse omandamist üle poole 

tuhande lapse. Nende kõigi jaoks on luterlikus koolis õppimine eripärane võimalus, mis aitab neil 

tulevikus paremini orienteeruda Eesti põhjamaiselt luterlikus kultuuriruumis ning mõista seda, mida 

tähendab lootmine oma elus, eriti igaveses elus, Jumala armule. 

Sel aastal on esmakordselt pärast Eesti iseseisvuse taastamist noortel võimalik asuda õppima 

luterlikku gümnaasiumisse. Kaarli kool ehitab gümnaasiumiastme avamisega silla üle luterliku 

hariduse senise veelahkme üldhariduse ja teoloogilise kõrghariduse vahel. Selle silla ületavad mõne 

aasta pärast esimesed noored, kes Kaarli gümnaasiumi lõpetavad. Nüüdsest kulgeb Eesti luterliku 

hariduse palverännutee eelkoolieast iseseisvasse ellu. Teekonna peatuspunktideks on kõik meie 

koguduste juures tegutsevad lastehoiud, lasteaiad, alg- ja põhikoolid ning nüüdsest ka gümnaasium. 

Sealt viib järgmine samm edasi juba kõrg- või ülikooli, miks mitte meie oma usuteaduse instituuti või 

Tartu ülikooli usuteaduskonda. Ka kõik teised teed Eesti ja maailma kõrg- ja ülikoolidesse on avatud. 

Tulevikus kirjutavad ajalooallikad 2022. aasta kohta sedagi, et Eesti pikima ajalooga Tallinna 

toomkool asub pärast enam kui 80 aasta pikkust katkestust õppetööd läbi viima ajaloolises hoones 

Tallinnas. Toompea Toom-Kooli tänav, mis on saanud nime sellel tänaval tegutsenud Tallinna 
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toomkooli järgi, saab käesolevast sügisest tagasi oma sisulise tähenduse. Tallinna toomkool on kodus 

tagasi. 

Kutsun kõiki üles palvetama sellegi eest, et koos meie laste ja lastelastega Maarjamaal õppima 

asuvad Ukraina sõja eest põgenenud lapsed ja noored, kõik üliõpilased, ka põgenikest õpetajad ja 

õppejõud, võiksid jätkata sõja tõttu suure käänaku teinud haridusrännakut ilma suurte katkestusteta. 

Kutsun kogu meie rahvast Ukraina põgenike peresid igakülgselt ja jõukohaselt toetama ning 

ristirahvast sõja lõppemise ja rahu pärast jätkuvalt palvetama. 

Viimselt saame toetuda oma elus ja tegemistes, oma olevikus ja tulevikus Jumalale. Teadmine ja 

tunnetus, mis tuleb Püha Vaimu kaudu, ületab kõik muu maailmas õpitu ja õpetatu. Apostel Johannes 

ütleb: Teil on ju võidmine sellelt, kes on Püha, ja teil kõigil on teadmine! (1Jh 2:20) 

Õnnistatud uue õppeaasta algust kogu koolirahvale! 

 

+Urmas Viilma 

Peapiiskop 

 

SÜGISHOOAJA TEGEVUSED KOGUDUSES. 
 

Lastekirik. 
Suvepuhkus on läbi, septembrist alustab Haapsalu koguduses taas tegevust lastekirik Sirje Jätsa ja 

Maria Straussi juhendamisel. 

Lastekiriku hooaeg algab tavapäraselt septembri teisel pühapäeval, tänavu siis 11. septembril, 

vanavanemate päeval. Pereteenistusele on oodatud väikesed ja suured, emad-isad, vanaemad-

vanaisad. Ootame ka uusi lapsi. 

„Tulge kogu perega!“ kutsus Maria Strauss. „Pärast teenistust maiustame, pakume kohvi ja morssi. 

Lastekiriku laste vanemaid kutsume pärast kohvijoomist väikesele koosolekule, et tutvustada meie 

sügispoolaasta plaane.“  

Lastekiriku kogunemised jätkuvad iga kuu 2. ja 4. pühapäeval (v.a. detsember ja mai). Tunnid on 11. 

ja 25. sept., 23. okt., 13. ja 27. nov. ja 11. dets. 

9. oktoobril sõidavad lastekiriku lapsed, koguduse töötajad ja vabatahtlikud kaastöölised ning lauljad 

meie eestpalvekogudusse Puhja. Lastele on seal eraldi programm. Osa Haapsalu ja Puhja lapsi juba 

tunnevad üksteist, sest olid sel suvel Valga praostkonna lastelaagris ja Puhja koguduse meedialaagris. 

Toredaid plaane on ka advendi- ja jõuluajaks, kuid neist saab täpsemalt rääkida mõne aja pärast. 

Lastekirik palub koguduseliikmete abi, et lastetöö võiks kasvada ja vilja kanda. „Oleme tänulikud, 

kui kutsute lastekirikusse lapsi ka oma tutvusringkonnast, sest kõige paremini toimib just isiklik 

kutse. Saate anda väikse ajakuluga väga suure panuse, kui võtate selle tähtsa töölõigu oma 

eestpalvesse,“ soovis Maria Strauss.  

Ka uued töötegijad on teretulnud. Kellele meeldib piiblilugusid jutustada, lastega meisterdada, laulda 

või mängida, on oodatud lastetöös kaasa lööma. Lisainfot jagavad Sirje Jätsa (tel 523 7015) ja Maria 

Strauss (tel 535 83276).  
 

Laulukoorid. 
Kooridele oli tänavune suvi tavalisest töisem, sest suvepuhkuse asemel oli juuli lõpus Ridala kirikus 

Lääne praostkonna laulupäev ja selleks tuli valmistuda. Toomkooril oli augusti lõpus  kontsert Reigi 

kiriku 220. aastapäeval Hiiumaal ning tuli hoolega harjutada.  

„Seetõttu puhkame nüüd septembris ja alustame uut hooaega kuu lõpus,“ selgitas koorijuht Lia 

Salumäe. Segakoori proovid on kolmapäeva õhtuti kl 18, toomkoor koguneb ikka teisipäeviti kl 

18.30. Hooaja alguses on alati oodatud ka uued lauljad, et õppida uut ja huvitavat repertuaari.  

Lõikustänupühal on Haapsalu ja Puhja koguduse kooridel ühine kontsert Puhja kirikus. Segakooril on 

tänavu ka juubel, tähistame seda väikese kontserdiga. Nimelt saab advendiajal 30 aastat selle 

koosseisu esimesest avalikust esinemisest.  

Suurem muusikaprojekt jääb advendiaega, siis on kavas ette kanda Charles Camille Saint-Saëns’i 

Jõuluoratoorium koos Haapsalu muusikakooli orkestriga. Dirigent Lehari Kaustel. 
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Piibel köögis. 
„Piibel köögis“ alustab septembris, et kord kuus kokku saada, pidada piiblitundi ja valmistada mõnd 

piibliainelist toitu. Esimene kokkusaamine on laupäeval, 24. septembril kl 16 pastoraadis. Varem 

tegutseti Jaanimajas, kuid eelmisel hooajal koliti üle pastoraati Suur-Lossi 1, kus jätkatakse ka sel 

hooajal.  

Varem pidasid piiblitundi koguduse või Lääne praostkonna vaimulikud, kuid eelmisel hooajal 

värskendasid korraldajad formaati ja kutsusid piibli teemadel arutlema ka kaugemaid külalisi. 

Näiteks praost Mart Salumäe Torontost ja teoloogiadoktor Jaan Lahe Tallinnast. Laienes ka menüü, 

valmistama hakati mitut käiku.  

„Eelmise hooaja kogemus rõõmustas,“ sõnas ettevõtmise üks eestvedajaid õpetaja Kristel Engman. 

„Ka osalejate hulk on kasvanud.“ „Piibel köögis“ mõttega tulid 7 aastat tagasi välja koguduse 

aktiivsed liikmed Kristi Ainjärv, Kristel Engman ja Maria Strauss. Sobivad retseptid leitakse saksa-, 

inglise-, rootsi- ja soomekeelsest erinevatest kokaraamatutest.  

„Aastatega on meil kogunenud korralik retseptikogu, retseptid on avaldatud ka Johannese Sõnumeis,“ 

ütles Engman, lisades et „kunagi ehk anname välja ka oma retseptiraamatu.“  

 „Piibel köögis“ formaadi vastu on mitmed kogudused huvi tundnud.  
 

Leerikool. 
Leerikool algab 22, oktoobril kell 11 Jaanimajas. Kavas on 9 kogunemist. Leerikooli õpetajad on 

piiskop Tiit Salumäe, õpetaja Kristel Engman, Usuteaduse Instituudi üliõpilased, koguduse praktikant 

Siim Kallas ja Tiina Kütt. Õppetöös saab osaleda nii interneti kaudu kui ka füüsiliselt kohal olles. See 

võimaldab kaugemal elavail inimestel samuti leerikoolis käia.  

Leerikoolis õpetame, mida Piibel õpetab, mida kristlased usuvad, milline on ristikoguduse ajalugu. 

Meie koguduse leerikursus on arutlev ja annab võimaluse mõtteid vahetada oluliste teemade üle. 

Leerikooli on oodatud kõik huvilised alates 16. eluaastast. Leerikooli tulles ei pea olema ristitud. 

Ristimine toimub leerikooli ajal. Leeritunni pikkus on 1,5 tundi. Leerikool toimub Jaani majas, 

aadressil Kooli 6. Leerikooli õpilane saab Piibli ja õppetööks vajaliku materjali. Registreerida palume 

aadressil haapsalu@eelk.ee Leerikool lõpeb leeripühaga 18. detsembril toomkirikus.  

Teretulemast!  
 

Kogudusekool. 
Kavas on jätkata kogudusekooli tundidega. Palun anda teada huvilistel, siis saame panna kokku ka 

õppetava. Kogudusekooli ülesanne on koguduse vabatahtlike kaastöölistele ettevalmistamine. Palju 

aastaid tagasi alustasid selle tööga Juha ja Anu Väliaho. Viimastel aastatel on tööd korraldanud Karin 

Teder. Kogudusekoolis käsitletakse praktilise kogudusetöö erinevaid teemasid. Kellel on huvi 

õppida, on võimalus avaldada soovi ja me jätkame kogudusekooli tööga juba uue aasta alguses. Iga 

osaleja saab õppematerjali - loeb ja õpib, vastab küsimustele ja teeb kodused ülesanded. Õpetatakse 

kristliku usu aluseid, Piiblit, kiriku ajalugu ja praktilist kogudusetööd. Õppetunnid on  kirjalikus 

vormis või interneti kaudu. Taotlused palun saata koguduse õpetajale. 

 

Eakate teetund. 
Eakate teetund on kogunenud juba aastakümneid reedeti pealelõunasel ajal Jaanimajas. Paljud, kes 

alguse juures olid on juba ajast igavikku läinud aga igal aastal on meiega liitunud uusi inimesi. 

Kogunemistel õnnitletakse sünnipäevalapsi, lauldakse ja vahetatakse mõtteid. Teetundi korraldavad 

Lia Salumäe ja Karin Teder.  

 

Lehte Ilves 

RÄNNAK IDA-VIRUMAALE. 
Haapsalu kristlike pensionäride ühendus Eelim käis 27. juulil ekskursioonil Ida-Virumaal. Esimesena 

külastasime Kuremäe kloostrit, aga selle külastuse muljeid jagan oma reisikirja lõpus.  

Kuremäelt asusime teele Kohtla-Nõmme poole, et külastada kaevandusmuuseumi – see on Eestis 

ainuke maa-alune muuseum. Meile anti selga soojad joped ja pähe kiivrid. Sõitsime maa-aluse 
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raudteerongiga alla, kus oli sooja ainult 7 kraadi. Giid näitas meile, kuidas toimus põlevkivi 

kaevandamine ja milliseid masinaid kasutati. Küll need masinad tegid alles suurt müra. Vaesed 

kaevurid, polnud ju neil tol ajal kõrvaklappe. Maa all sõime ka kaevurilõunat. Mõtlen, kui raske oli 

ikka nende elu, kes pidid seal töötama: tohutu müra, külm ja niiskus. Mulle jättis see kõik väga sünge 

mulje. Teist korda ma sinna muuseumisse minna ei tahaks. 

 

         
 

Sõitsime edasi Rakvere poole, et külastada keskaegset linnust. Meid ootas giid, kes oli ka huvitavas 

riietuses. Ta rääkis palju endise aja elust linnuses ning näitas erinevaid ruume. Kõige jubedam osa 

selles oli piinamiskamber. Milliseid piinamismeetodeid ja karistusi kasutati küll inimeste 

karistamiseks. Meile kõigile oli see väga kole ja sünge. 

Rakvere linnal on sel aastal 720. juubel. Esimene linnus asetses Vallimäel ja rajati I aastatuhande 

keskel. Taani kuningriik ehitas uue, tugevama linnuse. 1347. a algas Liivi ordu aeg, foogtkonna 

keskuseks oligi seesama linnus. Rakvere sümboliks on tarva kuju Vallimäel, selle taustal 

pildistatakse palju. Skulptuuri autoriks on skulptor Tauno Kangro. Linnuse õuel käib kiire elu: eesel 

jalutas vabalt ringi, aedikus olid kitsed, lambad, kanad. Lastel on palju uudistamist. Ringi käisid ka 

keskaegsetes riietes mehed.  

Minu reisikirja alguses jagatud muljed on päris sünged, seepärast soovisin lõpetada oma kirjutise 

millegi ilusa ja helgega. Meie rännaku esimene peatuspaik oli Kuremäe klooster. Kloostris võttis 

meid vastu eesti keelt kõnelev nunn, kes rääkis meile palju kloostrielust. Pühtitsa Jumalaema 

Uinumise Nunnaklooster rajati 1891. aastal. Iidsetel aegadel asus siin eestlaste hiiepaik ja mäe all 

tervendava veega allikas. Allikas on tegev praegugi, võtsime meiegi kaasa seda vett. Allikasse saab 

ka end sisse kasta, selleks on ehitatud majake. Kloostris elab üle 100 nunna ja noviitsi. Kloostri 

ümbrus on väga kaunis, hästi hooldatud, ilusad lillepeenrad ja haljastus. Muidugi ka kaunilt laotud 

puuriidad nagu heinasaod. Siin elatakse rahulikku elu, tehakse tööd ja palvetatakse. Sellist rahu ei 

leia maailmast, see rahu tuli ka meile. 

Viimaks käisime vaatamas Karmeli koguduse uut ehitist – see oli suur võimas maja paljude 

võimalustega. Reis oli väsitav ja pikk, kuid huvitav ja saime palju teadmisi. Tänu Jumalale kõige 

eest! „Issanda nimi on tugev torn, sinna jookseb õige ja leiab varju“ (Õp 18:10). 
 

Aime Animägi 
 

SAAME TUTTAVAKS – INGRID LAASI. 
Haapsalu on Ingrid Laasi kodulinn aastast 1974. Mujal elada ta ei tahaks. Enda kohta ütleb Ingrid, et 

ta on läbinisti õnnelik inimene. Tema suurim varandus on kaks last ja viis lapselast, kes elavad 

samuti Haapsalus. Siin linnas on Ingridi jaoks kõik olulised pidepunktid, millest üks on ka Haapsalu 

Püha Johannese kogudus. Ingridile meeldib kirikuvalvurina pühapäevaseid kirikulisi tervitada ja 

jumalateenistusest osa saada. Tema suur sisemine lugupidamine kiriku vastu on saanud alguse juba 

varasest lapsepõlvest.  
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Killukesi oma elust ja mõtterännakutest avaldas ta tagasihoidlikult, kuid ikka oma elurõõmsal ja 

sõbralikul moel. 
 

 
 

Kuidas ja kus möödusid Sinu lapsepõlv ja noorusaeg? 

Sündisin 16. oktoobril 1955 Läänemaal Martna vallas. Algkooli-aastail õppisin Suure-Lähtru 

mõisahoones (praegune Mart Helme mõis), põhikoolis aga Martnas, enamuse ajast Putkaste mõisa 

majas – seega on mõisamajade hõng ja tunnetus veel tänagi kusagil minus. 

Õpingud jätkusid Viljandis Kultuurharidustöö Koolis, praeguses kultuurikolledžis, kus õppisin 

raamatukogundust ja bibliograafiat. Armastuse raamatute vastu sain vast isalt, kellel oli suur 

raamatukogu ja lugemishuvi. Tema kõrvalt tutvusin nii raamatuköitmise kui ka fotograafiaga. Sain 

temalt sellest lähtuvalt ka soovituse oma edasiseks erialavalikuks. Isa oli minu jaoks kõige erilisem 

inimene ja suur eeskuju. Ta ei sundinud, vaid suunas mänguliselt, õpetas ausust ja häid väärtusi.  

Millised on Su esimesed mälestused seoses kirikuga? 

Minu isa oli Kullamaa koguduse liige ja sügavalt kristlike vaadetega inimene. Varakult hakkas ta 

minulegi usuelu ja -saladusi tutvustama. Olin veel üsna väike, kui Martna köster Niilisk kutsuti koju 

mind ristima. See oli sügaval nõukogude ajal.  

Käisin lapsena isaga pühapäeviti kirikus, kust sai alguse aukartus ja lugupidamine kiriku vastu. Pärast 

teenistust käisime sageli Rohumäel piknikku pidamas ja seejärel sõitsime ratastega tagasi Liivile.  

Kuidas ja millal leidsid tee Haapsalu kogudusse? 

Haapsalu kogudusse tõi mind 1995. aastal Pille Talvar (nüüd Heckmann), kes oli toona Haapsalu 

Wiedemanni Gümnaasiumi usuõpetuse õpetaja ja minu kolleeg. Kuna meie arusaamad elust-olust 

väga paljuski kattusid, võtsin vastu tema kutse osaleda leerikoolis. 

Mis on koguduses Sinu ülesanded ja mida kogudusse kuulumine Sulle annab? 

Minu põhiliseks ülesandeks koguduses on kirikuvalves kaasa töötamine. Samuti aitan suviti Jaani 

kirikut avatuna hoida. Olen üle 20 aasta olnud koguduse nõukogu liige. 

Kogudusse kuulumine on andnud mulle häid kaasteelisi, võimaluse oma maailmapilti avardada ja 

oma mõtetega sügavuti tegeleda ja aidanud vahest ka lahendusi ootavatele küsimustele kergemini 

vastuseid leida. 

Millega Sa muidu tegeled? 

Olen töötanud nüüdseks juba 40 aastat eesti keele õpetajana, mis tundub endalegi pisut ehmatav ja 

paneb enesele küsimusi esitama. Kuhu see aeg küll kadunud on? Mis selle aja jooksul on õnnestunud, 

mis mitte? Miks see nii on olnud? Kui palju olen suutnud noortele anda? Või vastupidi – mida 

oleksin pidanud tegema teisiti? …  Küsimused ei lõpe, vaid neid tekib ajaga aina juurde. 

Üheks põhjuseks, miks koolitööd armastanud olen ja seda ikka veel teen, on minu kaastöötajad 

kunagises Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumis ja praeguses töökohas Turba koolis. Samuti tunnen 

suurt rõõmu, kui kohtun oma endiste õpilastega, kellest on sirgunud toredad noored ja me meenutame 

koos veedetud aegu. Kool on imede maa. See hoiab mind värske ja elusana. Läbi laste ja noorte olen 

tänapäeva eluga kursis. 
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Mul on ka viis lapselast, kellega mulle meeldib tegeleda ja tahan nende jaoks rohkem aega leida. 

Kuidas laed oma „akut“? 

Lisaks lapselastega tegelemisele armastan oma koduaias askeldada, aastaaegade vahetumist jälgida ja 

looduse loomingut imetleda. Sestap olen semiootikust kirjaniku Valdur Mikita loomingu austaja, 

samuti paeluvad mind Fred Jüssi loodusretked. 

Armastan väga lugeda. Minu lugemisvalik muutub vastavalt meeleolule. Mulle meeldib autoritega 

samastuda ja siseneda nende tunnete maailma. Minu jaoks on teraapilised autorid Jaan Tammsalu, 

Viivi Luik, Valdur Mikita,  Doris Kareva, Artur Alliksaar, jutuvestja Piret Päär, lisaks mõni vene 

klassik ja välisautor. 

Kas viimased kaks pandeemia-aastat on Sinu elu ja väärtushinnanguid muutnud? 

Pandeemia-aastad mõjutasid erineval määral ja moel meid kõiki. Mina tajusin distantsõppe 

korraldamise keerukust, õpilaste suhtumist üksteisesse ja õppetöösse. Tublid ennastjuhtivad noored 

said olukorraga hakkama, aga enamus õpilasi ja ka nende vanemaid oli raskustes. Sotsiaalsed suhted 

halvenesid. Kõik see on olnud murettekitav. 

Kasutan siinkohal Valdur Mikita mõtteid raamatust „Mõtterändur“: „Mulle näib, et kõige rohkem on 

inimestel puudus meelerahust, elurahust. See on aastate jooksul kusagile kaduma läinud. Küsimusest, 

kuidas leida üles oma eluvägi, on saanud inimese kõige suurem küsimus. /.../ Praegu on aeg, kus 

muutub inimese suhe iseendaga, esivanemate loodud pärandiga, loodusega. Võimalik on ehk isegi 

mingi täiesti uue maailma loomine, uute vaimuviljeluse alusmüüride rajamine. Praegu luuakse uut 

lepingut inimese ja taeva vahel, vana maailma kondid ragisevad.“ 
 

Küsis Maria Strauss 
 

TAASISESEISVUMISPÄEVA EKSKURSIOON. 
 

Meie koguduse traditsiooniline väljasõit taasiseseisvumispäeval algas juba hommikul vara. Kui kõik 

osalised olid endale mõnusalt pikaks reisiks bussis kohad leidnud, tuli õpetaja Tiit Salumäe veel 

Uuemõisas meile soovima rahulikku reisi ja inglite hoidmist. Temal endal oli tööga seonduvalt ees 

sõit Lätti mitmeks päevaks. Ristil ja Koluveres ühines meiega ka Kullamaa koguduse rahvast ning 

pikk ja ootusi täis reis võis alata. 

Esimene peatus oli Paide Püha Risti kirikus päris Paide linna keskel. Juba kirikuuksel olid 

võõrustajad meid ootamas. Räägiti kiriku ajaloost ja tänapäeva toimetustest. Paide kirikus on 

pingiridade otsas aastaringselt sinise ja valgega lillekaunistused, mis harmoneeruvad ilusti kiriku 

altarimaali värvitoonidega. Paide kiriku organist Olaf Lääne esitas orelil kolm pala. Meeldejäävaim 

oli teos „Paastuaja palved“, autor Tuuliki Jürjo, mis kõlas võrratult. 

Järgmine peatus oli juba Tartus. Esimene kirik, mida saime külastada, oli Tartu Maarja kirik. Ka 

Maarja kiriku hoovis oli juba meid ootamas väga tore ja lahke kiriku taastustööde juhataja Riivo 

Klaas. Kuidas hakkab taastatud Maarja kirik tulevikus välja nägema, sellest saime väga üksikasjaliku 

ja täpse ettekujutuse. Julgemad said ära käia ka kiriku tornis, kust avanes võrratu vaade linnale. 

Tartu Maarja kirik on esimene eestlaste koguduse jaoks püstitatud kirik Tartus. Maarja kirikus toimus 

17. juunil 1869. a esimese üldlaulupeo peaproov, kuhu kogunes umbes 800 lauljat. Nõukogude ajal 

kasutati kirikut hoopiski võimlana. Kogudus sai kiriku omandiõiguse tagasi 2008. aastal. 

Maarja kirikust suundusime Tartu Pauluse kirikusse. Selge ja kõlava häälega tervitas meid kiriku ees 

õpetaja Kristjan Luhamets. Tema juhatusel liikusime koguduse saali, kus meid ootas lõunasöök, 

imemaitsev, väga koduse maitsega kehakinnitus. Tänuks võrratu söögi eest kutsusime välja ka koka, 

kellele laulsime tänulaulu. 

Saalis oli seinal kaks maali, mis olid koopiad või proovitööd ning millest üks kujutas Jeesust Kristust 

ja teine õpetaja Joel Luhametsa. Kristjan rääkis nende maalide sünniloost ja koostööst kunstnik Aapo 

Pukiga nende maalide valmimisel. Täismõõtmetega Jeesuse Kristuse maali saime juba kirikus 

imetleda. 

Õpetaja Joel Luhametsa väga värvikat ja faktirohket kõnet oli võrratu kuulata. Pauluse kogudus 

eraldus Tartu Maarja kogudusest 1910. aastal ja 1915. aastal alustati Pauluse kiriku ehitustöödega. 

Pauluse kirikus on omavahel kokku sobitatud nii vana väärikas interjöör kui ka kaasaegne ja 
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tänapäevane kunst. See tuleb esile just altarimaalis, mida on võimalik vaadata lausa kolmel erineval 

moel. Palju on kirikus tehnikat, seal on ka lausa eraldi tehniline tööruum. 

Edasi suundusime Pauluse kiriku keldriruumidesse. Seal oli kujundatud omaette väike kabel, kus 

saab samu toiminguid läbi viia, mis ülakorrusel suures kirikuruumis. Nii mainis õpetaja Joel, et ei ole 

haruldased sellisedki päevad, kus ülakorrusel on laulatus ja samal ajal saadetakse allkorrusel 

kadunukest viimsele teekonnale. 

Allkorrusel avanes meil ka võimalus näha üht Eestis esimeste seas sisse seatud kolumbaariumi. See 

õnnistati 23. septembril 2012. aastal. Väga väärikas on see viimne puhkepaik oma rahuliku 

veevulinaga. Kirikus oli ka kauplus, kus müügil kristlik kirjandus ja sümboolika, mida meie grupp 

agaralt külastas ja endale meelepärast kirjandust ja meeneid soetas. 

Järgmisena ootas meid ees suur ja võimas mitme torniga Tartu Peetri kirik. Meie võõrustajaks oli 

Tartu praost Ants Tooming, kes samuti rääkis põgusalt kiriku ja koguduse tegevustest. Kirik ise oli 

suur ja võimas, kahel korrusel rõdud, kuid samas jättis väga hubase ja koduse tunde. 

Peetri kirikust suundusime Tartu Linnakodaniku Muuseumi, kus ainult meie rõõmuks tuli kohale 

muuseumi töötaja, et saaksime tutvuda Helju Sarnet Zaurami näitusega „Mina ise ja Kristjan“. 

Muuseumi töötaja rääkis väga haaravalt ja köitvalt kogu majast, kus muuseum asus. Kui sisenesime 

muuseumi, siis oli täpselt selline tunne, et oled jõudnud ühe linnakodaniku koju. Väga armas majake. 

Kuna muuseum oli väga pisike ja meid palju, siis korraga me sinna hästi ära ei mahtunud. 

Mõnekümne sammu kaugusel oli Tartu Jaani kirik, mida paljud meie grupist ka uudistamas käisid. 

Sellega olid meie Tartu vaatamised ja kohtumised ühel pool. Hakkasime tagasi sõitma. Tee peale jäi 

veel üks üllatav koht õhtustamiseks, see oli Põltsamaa vahetus läheduses asuv söögikoht nimega 

Tikupoiss. Enne õhtusööki toonitas Lia, et seal on väga maitsev mulgipuder ja seda see pudru ka oli. 

Kõik oli seal ilus, kena ning ülimaitsev, õhtustasime enne viimast peatuspaika, mis oli Rapla. 
 

 
 

Rapla kirikus võttis meid vastu õpetaja Mihkel Kukk, kes on teinud oma õpetajapraktikat ka meie 

oma õpetaja Tiit Salumäe õpilasena. Kuulsime kiriku elust ja olust. Rapla kirikul on ülivõimas orel, 

seda sai mängida ka meie armas organist Lia Salumäe. Tema esitatud esimene pala, mis kõlas  oreli 

täisvõimsuses, oli unustamatu. Õpetaja Mihkel pidas ka õhtupalvuse, mille temale kui endisele 

õpilasele oli teinud kohustuseks õpetaja Tiit. 

Kogu selle pika ja põneva reisi lõpetasime ühispildiga. Üritusest tervikuna tegi pilte meie agar 

fotograaf Ada Peterson. 

Reis läks korda, mille eest oleme tänulikud õpetajatele Tiidule ja Karile, nemad olid ette valmistanud 

reisi plaani. Suur tänu toredale reisijuhile Liale. Tundsime, et olime oma reisil hoitud ja oleme 

tänulikud Jumalale hoidmise eest. 

Suur tänu Liale ja Aimele, kes olid mulle abiks nende meenutuste juures. Jääme ootama järgmisi 

põnevaid reise. 
 

Kaie Jaaniste 
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KÕIKJALT KOSTAB SU KÕNE. 
 

„Inimestel pole enam aega midagi tundma õppida.  

Nad ostavad kõiki asju valmis kujul kaupmeeste käest.  

Ja kuna ei ole kaupmehi, kes sõpru müüksid, siis polegi inimestel enam sõpru.“  

Antoine de Saint-Exupéry. 
 

Jeesus: „Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb.  

Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik,  

mida ma olen kuulnud oma Isalt.“ Jh 15:15. 
 

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry (1900-1944) oli prantsuse lendur ja kirjanik; ta sai 

maailmakuulsaks oma romaanilaadsete jutustustega, millest tuntuimad on „Öine lend“ ning „Tuul, 

liiv ja tähed“, samuti kujunditerohke muinasjutt „Väike prints“. Saint-Exupéry teosed tuginevad 

peaaegu alati autori elukogemustele ja on lahutamatult seotud kirjaniku tõelise kire ja kutsumusega – 

lendamisega.  

Saint-Exupéry sündis Lyonis katoliiklikus aristokraatide perekonnas, kelle sugupuu on jälgitav 

mitmete sajandite taha ja kelle nimi viitab 5. sajandi piiskopile Saint Exuperiusele. Ta oli pere 5-st 

lapsest kolmas; tema isa, kes oli suure kindlustusfirma tegevjuht, suri enne poja neljandat 

sünnipäeva, mille tagajärjel perekond omandas „vaesunud aristokraatide“ staatuse. Saint-Exupéry 

noorem vend François suri 15-aastaselt reumaatilisse palavikku, Saint-Exupéry viibis tema surivoodi 

kõrval ning kirjeldas tema suremist poeetiliste kujunditega, mida kasutas hiljem „Väikese printsi“ 

kulminatsioonis.  

Enne Teist maailmasõda töötas Saint-Exupéry piloodina lennupostiliinidel Euroopas, Aafrikas ja 

Lõuna-Ameerikas. Sõja alguses lendas ta Prantuse õhuväe luuremissioonidel kuni vaherahu 

sõlmimiseni Saksamaaga 1940. Pärast demobiliseerimist siirdus ta USA-sse, et aidata veenda selle 

valitsust astuma sõtta natsi-Saksamaa vastu. Seejärel liitus ta Vaba Prantsuse õhuväega Põhja-

Aafrikas. Ta jäi kadunuks 1944 Korsikalt lähtunud luuremissioonil Vahemere kohal, tema surma 

täpsemaid asjaolusid uuriti aastakümneid tulemusteta. 1998 leidsid kalurid Marseille’ist lõunas Riou 

saare lähedalt hõbekäevõru, millel olid Saint-Exupéry, tema naise Consuelo ja tema USA kirjastaja 

nimed. Avastus oli väga emotsionaalne sündmus Prantsusmaal, kus Saint-Exupéry oli rahvuslik 

ikoon. 2000 leidis sukelduja käevõru leiukoha lähedalt vee alla jäänud Lockheed P-38 Lightningi 

rusud; 2004 kinnitasid uurijad ametlikult, et rusud pärinevad Saint-Exupéry lennukist Lockheed F-

5B. Märtsis 2008 väitis endine Saksa õhujõudude (Luftwaffe) lendur Horst Rippert enese olevat 

Saint-Exupéry allatulistaja, kuid sellesse suhtusid skeptiliselt nii prantsuse uurijad kui Ripperti 

Luftwaffe kaaslased, seetõttu jäi Ripperti tunnistus üheks hüpoteesiks paljude seas. 

Enne sõda oli Saint-Exupéry saavutanud Prantsusmaal kuulsuse lendurina. USA-sse saabudes võttis 

ta oma perekonnanimesse sidekriipsu, kuna teda ärritas, et ameeriklased kõnetasid teda „mister 

Exupéry“. Tema kirjandusteosed tõstsid ta postuumselt Prantsuse rahvuskangelase staatusesse, eriti 

„Väike prints“, mis on tõlgitud 300 keelde. Rahvusvahelise tunnustuse pälvis ta oma teoste tõlgetega. 

Tema filosoofiline mälestusteraamat „Tuul, liiv ja tähed“ sai rahvusvahelise humanitaarrühma 

nimeks, seda kasutati ka Quebecis Montrealis Expo 67 keskse teemana. Saint-Exupéry järgi on 

nimetatud Lyoni rahvusvaheline lennujaam ja asteroid 2578 Saint-Exupéry, Väikese printsi järgi on 

nime saanud asteroidikuu Petit-Prince. 

Suur osa Saint-Exupéry teostest on inspireeritud tema kogemustest piloodina. Üks 

tähelepanuväärsemaid näiteid on „Väike prints“, kus kõrbesse sattunud piloot kohtub väikeselt 

asteroidilt Maale kukkunud väikese printsiga. 1935 toimunud lennul kukkus Saint-Exupéry koos oma 

mehaanik-navigaatori André Prévot'ga Liibüa kõrbes Niiluse delta lähedal alla, mõlemad jäid 

imekombel ellu, kuid veevarudest jätkus vaid üheks päevaks. Nad nägid miraaže, kogesid 

kuulmishallutsinatsioone ning olid eluohtlikult dehüdreeritud. Neljandal päeval päästis nende elu 

juhuslikult kaameli seljas möödunud beduiin. Mitmeid auhindu võitnud „Tuul, liiv ja tähed“ kirjeldab 

autori surmaohus viibimise kogemust, samuti sisaldab „Väike prints“ viiteid sellele kogemusele. Üks 

biograaf kirjutas tema kõige kuulsama teose kohta: "Harva on autor ja tegelane olnud nii tihedalt 
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seotud kui Antoine de Saint-Exupéry ja tema väike prints", viidates nende sarnasele saatusele: „kaks 

süütut, kes mõlemad kukkusid taevast alla.“ 
 

KAKS MUUSIKALIST MOMENTI AUGUSTIKUUST. 
 

On kujunemas traditsiooniks, et festivali Augustibluus lõpetab kontsert toomkirikus. 6. augustil 

esinesid laulja Rebecca Kontus ja kitarrist Paul Daniel. Rebecca on andekas inimene, kes 

meelepärane mitmele muusale. Lisaks muusikukutsele on ta õppinud sisearhitektuuri Eesti 

Kunstiakadeemias ning ka tegutseb sellel alal. Oma laulud (nii sõnad kui meloodia) loob ta peamiselt 

ise. Haapsalu-kava oli enam-vähem pooleks Rebecca enda ja teiste autorite loomingust; suures osas 

eestikeelne, mis polegi tänapäeval nii iseenesestmõistetav. Aga lauldagu mis keeles tahes, kui see 

kannab endas armastuse sõnumit, siis jõuab see moel või teisel kuulajateni. 

Nädalajagu hiljem Valge Daami aja raames esines Jaani kirikus muusik Indrek Liit. Tegemist on 

Hiiumaalt pärit helilooja ja akordionistiga. Kontserdil esitas ta akordionil omaloodud tsükli 

„Pühalikkus“. Indreku sõnul on akordion peaaegu igaks muusikaks võimeline. Ta märkis ka, et 

akordioni registrite süsteem on peaaegu sama nagu orelil ja pill kõlab kirikus väga suursuguselt. 

Tsükli alapealkirjad -  Loomine, Kasvamine, Hingekool, Kristuse juhtimine, Appassionata (kirg), 

Kahetsus, Andestus, Pühalikkus – kõnelevad enda eest. Võis kuulda ja näha, et muusika oli loodud ja 

esitatud kirega.  

Pühalikkus – igas asjas sinu ümber, 

pühalikkus – igas asjas sinu sees, 

kui avad silmad ja oskad näha  

Looja loodut enda ees. 
 

Tiia Laar 

 

TOOMKOORI KONTSERT HIIUMAAL REIGI KIRIKUS. 
 

Hiiumaal Kõrgessaares asuv Reigi kogudus tähistas laupäeval, 27. augustil koguduse 395. ja kiriku 

220. aastapäeva. Tähistamisel osales ka toomkoori ansambel, pakkudes kuulajaile täispika kontserdi 

ehk aja palvetele muusikas, nagu ütles kontserti sisse juhatades  koguduse õpetaja Hüllo-Kristjan 

Simson.  Dirigentide Lia Salumäe ja Sirje Kaasiku juhendamisel ette valmistatud kavas olid 

peamiselt vaimulike rahvalaulude seaded ja Sirje Kaasiku loodud laulud.   

Väikeses ja õdusas kirikus, kus tajud, kuidas kuulajad on sinu musitseerimisega kaasas, on hea 

laulda. See on lihtne ja aus teenimise ning andmise tunne. Ja lihtsalt rõõm koos laulmisest. Kuulajad 

kiitsid ansambli tasakaalustatud kõla, head muusikalist pianot ja kaunite laulude valikut.  

Keskpäevasel praamil, millega Hiiumaale sõitsime, võttis lustakad lood üles Tõrva 

rahvapilliansambel. Nemad olid teel Luidja kanti muusikarõõmu pakkuma.  Kuna muusik tõmbab 

muusikut, siis saabus kogu ansambel ka meie kontserdile ja hiljem kohvilauas tehti naljatamisi ühise 

kontserdi tulevikuplaane. 

Väikeses ja õdusas kirikus, kus tajud, kuidas kuulajad on sinu musitseerimisega kaasas, on hea 

laulda. See on lihtne ja aus teenimise ning andmise tunne. Ja lihtsalt rõõm koos laulmisest. Kuulajad 

kiitsid ansambli tasakaalustatud kõla, head muusikalist pianot ja kaunite laulude valikut.  

Keskpäevasel praamil, millega Hiiumaale sõitsime, võttis lustakad lood üles Tõrva 

rahvapilliansambel. Nemad olid teel Luidja kanti muusikarõõmu pakkuma.  Kuna muusik tõmbab 

muusikut, siis saabus kogu ansambel ka meie kontserdile ja hiljem kohvilauas tehti naljatamisi ühise 

kontserdi tulevikuplaane. 

Väikeses ja õdusas kirikus, kus tajud, kuidas kuulajad on sinu musitseerimisega kaasas, on hea 

laulda. See on lihtne ja aus teenimise ning andmise tunne. Ja lihtsalt rõõm koos laulmisest. Kuulajad 

kiitsid ansambli tasakaalustatud kõla, head muusikalist pianot ja kaunite laulude valikut.  

Keskpäevasel praamil, millega Hiiumaale sõitsime, võttis lustakad lood üles Tõrva 

rahvapilliansambel. Nemad olid teel Luidja kanti muusikarõõmu pakkuma.  Kuna muusik tõmbab 
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muusikut, siis saabus kogu ansambel ka meie kontserdile ja hiljem kohvilauas tehti naljatamisi ühise 

kontserdi tulevikuplaane. 

 

 
 

Enne tagasisõitu jõudsime käia Hiiumaa peal, kes siin, kes seal – mererannas, Tahkuna tuletornis, 

uues jahisadamas ja pealinnas Kärdlas. Ilm soosis reisi igati. Aitäh, Hiiumaa ja Reigi kogudus! 

Mare Tereping 

Koorilaulja 
 

LASTEKIRIKU REIS PUHJA MEEDIALAAGRISSE. 
 

 
 

Meie perel avanes tore võimalus minna Puhja koguduse meedialaagrisse, tänu Haapsalu 

pühapäevakoolile. Laager kestis 2 päeva (11.-12 august) ja laupäeval saime osa võtta ka Wühneri 

päevast, mille auks sai õpitud näidendit. Seda on võimalik vaadata: 

https://www.facebook.com/valgakirikuelu/videos/531469635442978 .  

Osalesid ka Puhja ja Elva lapsed, meie kogudusest oli neli last, laagris oli kokku 15 last. 

Lastele meeldis fotojaht, etenduse õppimine, seltskond, bussisõit, muuseum, laulmine, tibu tegemine 

ja kõige pisemale batuut. Kokkuvõttes oli laager lahe. 
 

Isabelle Kajak 

https://www.facebook.com/valgakirikuelu/videos/531469635442978
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KA NII VÕIB JUHTUDA. 
 

Misjonär külastab Aafrika neegrikülas haigeid. Ühes onnis näeb ta noort palavikus neegrit. 

Misjonär vaatab ta läbi, teeb süsti ja ütleb:  

"Sina mitte kartma, sina varsti jälle terve olema ja töötama nigu elevant!" 

"See tore asi olema," kostab neeger." 

Siis mina järgmine nädal jälle Sorbonne'i sõitma ja loengut sotsiaalpsühholoogiast pidama." 

 

PIIBLIVIKTORIIN . 
 

1. Jeesus rääkis oma jüngritele tähendamissõna majaisandast, kes palkas turul jõude seisjaid 

päevatöölisteks oma viinamäele. Nendega, kelle majaisand palkas kohe varahommikul enne 

tööpäeva algust, leppis ta kokku kindlas päevapalgas. Kui suur oli see päevapalk? 

2. Majaisand käis päeva jooksul veel 4 korda uusi töölisi palkamas. Viimasena palgatud asusid 

tööle 1 tund enne tööpäeva lõppu, kuid said täpselt sama palju palka kui esimesena tööle 

asunud. Miks arvasid esimesed, et nemad peaksid rohkem saama? 

3. Majaisand põhjendas oma otsust sellega, et tema on hea ja võib oma rahaga teha mis tahab. 

Kas majaisanda otsus oli õiglane? 

4. Mis häiris esimesena tööle asunuid majaisanda otsuse puhul kõige rohkem?  

5. Jeesus viitas selle tähendamissõnaga Taevariigile ning majaisandale kui Jumal Isale. Milline 

on meie taevane Isa: kas esmajoones õiglane Jumal või pigem hea ja helde Jumal? 
 

1. 1 teenar (Mt 20:2). 

2. Nad olid kauem töötanud (Mt 20:12). 

3. Jah (Mt 20:4; 20:13). 

4. Et majaisanda silmis olid kõik võrdsed sõltumata nende erinevast tööpanusest (Mt 20:12). 

5. Nii täiuslikult õiglane kui täiuslikult hea ja helde (Ps 33:5; Mt 20:4, 20:13, 20:15). 

 

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Kristus on aga tema koja üle kui ustav Poeg. 

Ja tema koda oleme meie, kui me vaid peame kinni julgusest ja lootusest, 

mille üle me kiitleme. Hb 3:6 

 

Heebrea kirja autor, tõenäoliselt püha Paulus, kõrvutab Moosest ja Kristust: Mooses oli Jumala 

rajatud koja üle kui ustav sulane, aga Kristus kui ustav Poeg. Moosesele valitseda usaldatud koda oli 

Iisraeli rahvas, Kristus aga on koja valitseja, mille moodustavad kõik Kristusesse uskujad ja Tema 

lunastusest osa saajad. Meie olemegi Jumala koda, Kristuse ihu, Jumala rahvas, Uus Iisrael, Issanda 

omad – tingimusel, et peame kinni julgusest ja lootusest, mille Jumal on meile kinkinud koos usuga. 

Lootus ja julgus on seatud tingimuseks, et püsida Kristuses. Ometi on ju püha Paulus ise kirjutanud: 

„Nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm. Aga suurim neist on armastus.“ Miks siis on armastus 

välja jäetud? Kas armastust polegi vaja Kristuses püsimiseks? 

Me ei peaks tegema seda tüüpilist viga, et võtame kristlikust usuõpetusest mingi idee või põhimõtte, 

mis meile eriliselt imponeerib, ning rajame kõik oma arusaamad, praktilise usuelu, tegevused, 

käitumise jm üksnes sellele, jättes kõik muu kõrvale, pidades kõike muud vähetähtsaks. Jumala 

ilmutus, mis sisaldub Pühakirjas, on kooskõlaline ning kõik selle osad on ilmtingimata vajalikud, 

täiendavad üksteist ning ainult kõigi osade varal koos on võimalik mõista tervikpilti. Raske on öelda, 

milline inimkeha elutähtsatest organitest on „suurim“: kas aju, süda, kopsud, maks või neerud. Kuid 

inimene vajab elus püsimiseks neid kõiki, mitte ühtegi neist ei tohi seega alahinnata.  

Kristlus on vaieldamatult armastuse religioon, kuid armastus vajab selleks, et olla tõeline armastus, 

ka kõiki teisi jumaliku ilmutuse osi. Kui püüame juhinduda armastusest, ent jätame kõrvale näiteks 

õigluse, südamepuhtuse, aususe – siis oleme muutunud silmakirjatsejateks. Paljud Kristuse omad 
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usuvad tõsimeeli, et „armastuse nimel“ on lubatud näiteks valetada, mingi väike vale, mis see ka 

teeb. On tõesti ekstreemseid olukordi, kus valetamine on vajalik süütu inimese elu päästmiseks, kuid 

selliseid olukordi pole meie igapäevaelus või siis tuleb neid ette äärmiselt harva. Miks „armastuse 

nimel“ nii palju valetatakse, seda ütleb meie Issand ise Johannese evangeeliumis: „Iseenese mõtete 

esitaja taotleb tunnustust iseendale, aga kes taotleb tunnustust sellele, kes ta on saatnud, see on tõene 

ning temas ei ole valet.“ 

Julgus ja lootus, mida hädasti vajame Kristuses püsimiseks – miks me selle nii sageli, liiga sageli 

kaotame? See on väga paljude inimeste kogemus, kes on olnud ekstreemolukordades, kuid ilmselt on 

seda mingil määral kogenud iga inimene oma igapäevases elus, tingimusel, et tal on keegi, keda ta 

tõeliselt armastab: kui viimnegi jõud on otsas, viimnegi lootus kadunud, pole ei julgust ega tahtmist, 

siis iseenda pärast ei suuda inimene end enam kokku võtta, kuid ta leiab endas vajaliku jõu, kui tema 

abi vajab see, kes on talle kallis. Me ei kaotaks oma julgust, isegi siis mitte, kui meil pole ühtki 

tõeliselt kallist inimest, kui armastaksime Jumalat kogu südamest, kogu mõistusega, kogu olemusega, 

kogu jõust ja väest.  

Et siis ikkagi armastus on see tõukejõud, mitte julgus ja lootus? Aga kui me ei julge oma armastatu 

kaitseks välja astuda, kuna see võib meile endale ohtlik olla – kas siis armastus saab jääda 

armastuseks? Kui me ei oska meeleheites inimesele lootust pakkuda, kuna meil endil seda pole – kas 

see on armastus? Nii uskumatu kui see ka pole: kui arendame endas ükskõik milliseid kristlikke 

voorusi ja seda mitte ainult unistades või palvetades, vaid eelkõige reaalselt tegutsedes, siis arendame 

sellega koos ka oma võimet armastada. Tänane juhtsalm kutsub üles julgusele ja lootusele. Millistes 

olukordades oma elus oleme julguse või lootuse puudumise tõttu eksinud kõrvale armastusest? 

 

Hea Jumal, meie taevane Isa! 

Sinu täius elas ihulikult Sinu armsas Pojas 

ja meie Issandas Jeesuses. 

Tema näitas meile, et Sinu armastus – 

see on täiuslik side. 

Me palume: liida meid ühte oma armastuses, 

et me üksteist toetades saaksime olla 

julged, lootusrikkad, rõõmsad ja tugevad 

ning ei häbeneks, kui oleme vahel 

arad, lootuse kaotanud, kurvad ja viletsad, 

sest just meie nõtruses saab Sinu arm ja Sinu vägi 

tõeliselt tegutseda, ka meie kaasinimeste abiga. 

 

Karin Teder 
 

 

 
 

PALVETAGEM PETERBURI JAANI KOGUDUSE EEST! 
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SÜNNIPÄEVAD SEPTEMBRIS. 
 

 

2. september Helena Tammo 

4. september Aina Aasna 

5. september Kete Erik 

 Kadri Markus 

7. september Teno Ilves 

 Orlando Oorn 15 

 Teele Sahk 

8. september Lisandra Maide 

9. september Tiia-Mall Meister 82 

11. september Mari Bergmann 

 Karel Saarkopli 

12. september Valentina Lehtsaar 86 

13. september Viive Marleen 

 Saara Salumäe 15 

 Tuule Ojasoo 

15. september Norbert Kaareste 

16. september Katri Tarlap 

 Sander Sahk 

17. september Sigrid Onna 95 

 Paul Ojasoo 

18. september Egon Eelvee 

 Silvi-Miralda Siimuste 89 

19. september Madis Kütt (jun) 

20. september Lea Siirak 84 

 Kati Holm 

23. september Kaarel Kaasik 

 Hugo Barndõk 

 Linda Liisbet Prümmer 

24. september Mari Kuli 

25. september Eduard Vaino 

26. september Ken-Martin Lepp 

27. september Evi Süsi 95 

 Eve Aser 79 

 Sulev Saareväli 60 

 Siim Parts 

28. september Laine Truuver-Sarrapik 

29. september Kristjan Mihkel Kollom 

 Martin Oliver Kollom 

30. september Olga Salin 89 

 

 

 
 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 
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MEENUTUSI AUGUSTI KUUST. 
 

 

    
 

9. augustil salvestas TV7 Haapsalu koguduses uue saatesarja “Jumal - minu varjupaik” 6 lugu, mis 

jõuavad eetrisse sellel hooajal. Samal päeval võtsime vastu EELK Jõgeva koguduse külalised. 

 

     

10.-13. augustini osalesime Eesti kiriku esindajatena Soome-Ugri vaimulike konverentsil Turus.  

 

    

Praktikaaega Haapsalu koguduses alustas                          „Valge Daami“ öökontserdil esines Canzone.  

stud.theol Siim Kallas.                                                     dirigendid Ulrika Grauberg ja Eneken Viitmaa. 
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS. 
 

KOGUDUSE KANTSELEI. Kooli tn 6, on avatud kolmapäeval ja reedel kell 10-13. 

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 vastavalt kokkuleppele. 

Toomkirik on avatud pühapäeviti kell 10 – 12.30. Piiskopilinnuse muuseumi kaudu saab kirikut 

külastada E-L kell 10-18, P 13-18. Alates 16. septembrist K – L 11 – 16, P 13 – 16. 

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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