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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

OKTOOBER 2022 
 

Kirjutatud sõna jääb 
Kui Lia ja Tiit Salumäe 1975. aasta sügisel Haapsalu kogudust teenima tulid, oli lisaks isiklikule 

suhtlusele ainsaks sidepidamise vahendiks telefon, mida polnudki igas majapidamises, ja postiga, 

ümbrikus ning margistatult saadetud kirjad. Vaevalt pool sajandit hiljem on pea igal inimesel taskus 

peamine sidepidamise vahend –  telefon. 

Ma ei tea, kas mõnekümne aasta pärast on võimalik inimeste saadetud kirjade kaudu saada aimu 

aastast 2022. Klassikalisi kirju ju pole. On vaid lühisõnumid, e-kirjad virtuaalruumis. 

Peame vist tänulikud olema, et kunagi kirjutati kirju. Tänu sellele saame tänapäeval lugeda, kuidas 

inimesed elasid ja millest mõtlesid. Raamatuks köidetud kirjavahetus on muutunud ilukirjanduseks. 

Nii on ka eelmisel aastal ilmunud Tiit Salumäele pühendatud raamat „Minevik on olevik“, mis 

sisaldab osakest hindamatut ajastukroonikat kirjades. 

Kirjad on ka ammendamatu tarkuse kogumise allikas. Loen just raamatut „Vaata oma südamesse“ 

(2015), Valamo kloostri skeemaiguumeni Joanni vaimulikke kirju 1950ndatest aastatest. Neis 

kirjades on palju kristlikku tarkust ja tõde, aga peamiselt isa Joanni enda isikut. Ta kirjutab: „Püüa 

mitte kedagi milleski hukka mõista. Mida endale ei taha, seda ära tee ka teistele. Pea meeles, et 

igaühest tühjast sõnast anname viimsel kohtupäeval Jumala ees aru. Kahte isandat teenida ei saa. 

Lepi ära oma vastasega, et ta ei heidaks sind vangikongi. Et poleks kellegagi vaenujalal, muidu pole 

palve Jumalale meelepärane, teenib koguni pattu. Kuidas me palume Jumalalt omaenda pattudele 

andeksandmist, kui me ise ei andesta?“ (lk 75) 

21. sajandil on kommunikatsiooni võimalused tohutult arenenud ja mitmekesistunud. Koguduse elus 

võib olla elavaks sidepidamise vahendiks ja ühtekuuluvuse märgiks oma ajaleht. Johannese Sõnumid 

ilmub aastast 2008 järjepidevalt kord kuus esimesel kuupäeval. Lehes on talletatud koguduse elu, 

olulised sündmused ja inimesed. Tulevastel põlvedel on ajalookroonika omast käest võtta. 

Soovin kõigile koguduselehe tegijatele palju indu jätkamiseks ja lugejatele tänumeelt kirjutatud 

sõnumi vastu võtmisel. Johannese evangeeliumi algussalmid kõnelevad meiega: „Alguses oli Sõna ja 

Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.“  

 

Sirje Semm, 

Eesti Kiriku peatoimetaja aastail 1996 - 2021 

 



2 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA OKTOOBRIS. 
 

P, 2. oktoober kl 11 - 17. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. Teema: Jeesus 

annab abi. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja Kalle Jätsa, organist Lia Salumäe (Toomkirik). Kl 13 

jumalateenistus armulauaga De la Gardie hooldekodus. Teenib piiskop Tiit Salumäe. 

T, 4. oktoober kl 18.30 – toomkoori ja segakoori proov (Jaanisaal) 

K, 5. oktoober kl 18 – segakoori proov (Jaanisaal) 

R, 7. oktoober kl 9 hommikupalvus. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik).  

Kl 13.30 – Teetund. Hooaja avamine (Jaanisaal). 

P, 9. oktoober kl 11 - Lõikustänupüha jumalateenistus armulauaga. Teema: Igapäevane leib. 

Teenivad abipraost Küllike Valk ja Teno Ilves. Orelil Marge Kivi (Toomkirik).  

„Teeliste Kiriku“ ja kooride väljasõit Puhja ja Rannu kogudustesse.  

T, 11. oktoober kl 18.30 – toomkoori proov (Jaanisaal) 

K, 12. oktoober kl 18 segakoori proov (Jaanisaal). 

R, 14. oktoober kl 9 hommikupalvus. Teenib stud. theol Siim Kallas (Jaani kirik). 

P, 16. oktoober kl 11 - 19. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga.  Teema: 

Suurim käsk. Teenivad õp. emer. Ants Leedjärv ja stud. theol. Tiina Kütt. Organist Tooni Leedjärv. 

(Toomkirik).  

T, 18. oktoober kl 18.30 – toomkoori proov (Jaanisaal) 

K, 19. oktoober kl 18 – segakoori proov (Jaanisaal) 

R, 21. oktoober kl 9 hommikupalvus. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik).  

L, 22. oktoober kl 11 Algab leerikool. Tutvumine ja sissejuhatus (Jaanimaja). Kl 16 Piibel köögis. 

Pastoraadis, Suur-Lossi 1 (Registreeruda Maria Strauss 53583276) 

P, 23. oktoober kl 11 - 20. pühapäev pärast nelipüha, jumalateenistus armulauaga. 

Misjonipüha. Lastekirik. Teema: Usk ja uskmatus. Teenivad piiskop Tiit Salumäe, Riia 

vikaarpiiskop Rinalds Grants (Läti) ja Kalle Jätsa. Organist Lia Salumäe. Toomkoor. (Toomkirik). 

T, 25. oktoober kl 18.30 – ühendkoori proov (Jaanisaal). 

N, 27. oktoober kl 18 praostkonna konverentsi jumalateenistus. Teenivad piiskop Tiit Salumäe, 

praost Kaido Saak, jutlustab Kaitseliidu peakaplan õpetaja Peeter Paenurm (Jaani kirik). 

R, 28. oktoober kl 9 hommikupalvus. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik).  

Kl 11 EELK kirikumuusikute konverentsi avajumalateenistus armulauaga. Teenivad piiskop 

Tiit Salumäe ja ass. praost Marko Tiitus. Organist Kadri Ploompuu (toomkirik) 

L, 29. oktoober kl 10-13 konverentsi töörühmad (toomkirik, Jaani kirik ja Jaanisaal).  

Kl 13.30 – praostkonna ühendkoori proov (toomkirik). Kl 15 kirikumuusikute konverentsi 

kontsert. Laulavad Lääne praostkonna koorid (toomkirik). 

P. 30 oktoober kl 11 21. pühapäev pärast nelipüha ja usupuhastuspüha jumalateenistus 

armulauaga. Teema: Jeesuse saadikud. Teenivad piiskop Tiit Salumäe ja stud. theol Siim Kallas. 

Organist Lia Salumäe. (Toomkirik). Kl 12.30 – leerikool (toomkirik). 
 

TERVITUS PIIBLI ÜHISEKS LUGEMISEKS. 
 

Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Sellepärast me ei 

karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. (Ps 46.1-3) 
 

Armsad vennad ja õed! 

Armu ja rahu meie Issandalt! Septembris tähistame kirikuisa Hieronymuse päeva ja täname Eesti 

emakeelse Piibli eest. Elame täna keerulistel aegadel ja maailm meie ümber on muutunud. 

Suurenenud on vägivald, muretsetakse, kardetakse, vastandutakse. Mitu aastat oleme olnud koroona 

pandeemia kütkes ja hirm haiguse ees on lahutanud inimesi nii lähikonnas kui ühiskonnas. Nüüd 

mõjutab meid kõiki Vene -Ukraina sõda. Inimesed otsivad kindlat alust, millele rajada oma usk ja 

usaldus, lootus ja armastus. Selliseks sõnumiks ja armastuskirjaks on Piibel. Keerulistel aegadel tuleb 

kätte võtta Pühakiri ja see lugeda kaanest kaaneni.  
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Piibel on olnud ligi 300 aastat meie rahva tüvitekst, seda loeti ja kuulati järjepidevalt, selle abil 

mõõdeti lugemisoskust, kontrolliti leerikõlbulikkust ja õigust naist võtta ja talu pärida, sealt kuuldud 

väljendid on jõudnud igapäevasesse eesti keelde. See raamat on mõjutanud eesti kultuuri ja haridust 

kõige rohkem. 

Piibli lugemine on seotud Piibli uue tõlke ettevalmistamisega. Lugemisel kasutatakse lisaks 

praegusele 1997. a. tõlkele ka vanemaid tõlkeid alates esimesest aastast 1739, lisaks mitmete meie 

literaatide tõlkeid eriti psalmide osas. Kavas on lugeda ka uusi valmivaid tõlkeid. 

Piibli lugemine on üldrahvalik üritus, milles saab osaleda iga soovija Eestist ja üle kogu maailma, 

igas vanuses. Eriti soovime kaasata kristlikud koolid, Eesti kultuuri- ja poliitilist peret, eri kirikute 

liikmeid ja teisi huvilisi. Soovime, et igas paigas, kus Piiblit loetakse oleks see kogudust toetav 

ettevõtmine. Salvestused avaldatakse hiljemalt 30.septembril 2023. 

Anname igaüks oma panuse, et Pühakiri oleks kättesaadav paberkandjal, internetis ja 

virtuaalmaailmas. Aidakem kaasa, et Jumala Sõna oleks iga Eestimaa inimese käeulatuses! 

Palume saata ettepanekud ja anda teada soovist osaleda Piibli lugejana Eesti Piibliseltsile hiljemalt 1. 

detsembriks 2022. 
 

PALVETAGEM 

Armastav ja armuline Jumal. Tuleme Sinu ette ja palume Sind rahu pärast maailmas. Täname 

Sind Pühakirja eest, kust leiame juhatust ja julgustust. Palume Sinu abi, et anda lootust meie 

rahvale ja kogu maailmale, et Piibel oleks kõigile kättesaadav. Palume, et võiksime ühineda 

üleilmse perena  emakeelset Piiblit lugema. Täname Jumalat ja usaldame tema juhtimist ja väge 

kõigis olukordades. Aamen.  
 

Tallinnas, 26. september 2022 
 

Piibli ühise lugemise toimkonna nimel 
 

Tiit Salumäe 

Piiskop. Eesti Piibliseltsi esimees. 

 

SÜGISENE LEERIKOOL ALGAB! 
 

Leer  on koguduse kool, kus tutvutakse Piibli, kiriku õpetuse, ajaloo, kristliku eetika ning koguduse 

eluga. Leeritundide ajad lepime kokku esimesel kohtumisel. Tunde viivad läbi piiskop Tiit Salumäe, 

õpetaja Kristel Engman, organist Lia Salumäe, 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. 

Tunnid toimuvad laupäeviti kell 11.00-13.00 Jaanimaja raamatukogus ja pühapäeviti pärast 

jumalateenistust kell 12.30 toomkiriku käärkambris. 

Esimene kokkusaamine on 22. oktoobril 2022 kell 11 Jaanimajas (Kooli 4, Haapsalu). Saame 

tuttvaks, lepime kokku leeritundide ajad ning tutvume õppematerjalidega. Leeritundides on 

võimalik osaled a ka virtuaalselt. 

Leerikooli tulija saab isikliku Piibli ja vajaliku õppematerjali. 

Leerikooli kava: 

L. 22. oktoober kl 11 Jaanimajas. Tutvumine ja sissejuhatus leeriõpetusse. Piibel kui raamatute 

raamat. Piibli kasutamine. Vana ja Uus Testament. Kuidas mõista Piiblit?  

P. 30. oktoober kl 11 toomkirikus. Leerikooli tund algab peale jumalateenistust 12.30 Toomkirik. 

Kiriku ajalugu. Algkristluse teke ja õpetuse kujunemine. 

L. 5. november kl 11 Jaanimajas. Jeesus Kristus. Jumal ja inimene. Lunastus. Õpetus 

kolmainsusest. Usutunnistused. 

L. 12. november kl 11 Jaanimajas. Kiriku ruum, jumalateenistus ja armuvahendid. Talitused. 

Kirikuaasta ring ja pühad. 
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L. 19. november kl 11 Jaanimajas. Kümme käsku, patt ja piht. Sakramendid. Meie Isa palve. 

26. november 11.00 Jaanimajas. Tähendamissõnad piiblis 

L. 3. detsember 11.00 Jaanimajas. Jeesuse õpetus ja kristlase elu tänapäeval. Kogudus. Koguduse 

funktsioonid ja töötajad. Koguduse liikme õigused ja kohustused.  

L. 10. detsember 11.00 Jaanimajas. Maailma suurreligioonid. Ristiusk maailmas ja Eestis. EELK. 

Oikumeeniline koostöö.  

L. 17. detsember  11.00 toomkirikus. Leeripühale eelneb leeriproov toomkirikus. Teeme 

kokkuvõtte leeriajast.  

Leerikursus lõpeb leeripühaga 18. detsembril. Leerikooli lõpetanu saab koguduse täisõigusliku 

liikmena osaleda koguduse elus, võib saada ristivanemaks, abielu laulatada ja kandideerida koguduse 

nõukogusse. 

Leerikursuse tasu on 70 €.  

Täpsemat teavet leerikooli kohta  saab õpetajate Tiit Salumäe (tsalumae@yahoo.com; 5280635) ja 

Kristel Engmani (kristel.engman@eelk.ee; 5289527) käest. 

 

MIHKLIKUU PIIBEL KÖÖGIS. 
 

Mihklikuu Piibel köögis toimus 24. septembril pastoraadis ja piiblitunni pidas õpetaja Küllike Valk. 

Mihklikuule kohaselt, nimelt on 29. september peaingel Miikaeli päev, rääkisime ka inglitest ja 

tunnetest. Piiblis on mitmeid kordi kasutatud erinevaid tundeid väljendavaid sõnu. Tunded on meil 

kõigil ja vahel, kui tunnetega on raske hakkama saada, on kindlasti abi palvetamisest. Aga sellele 

lisaks on tarku inimesi, kes annavad nõu ja seda leiad vajaduse korral internetist lehelt 

www.peaasi.ee . 

Piiblitunni lõpus luges õpetaja Küllike meile jutu (mille autor oli ta ise) sellest, kes on taevariigis 

suurim. 

Ja neid suurimaid taevariigis, lapsi, oli seekord piiblitunnis lausa 4.  

Usinasti aitasid nad ka kaasa meie seekordsete toitude valmistamisele. Tegime maitsvat täidetud 

muskaatkõrvitsat ja magusaid õunapilvekesi. 

Nagu ikka, said toitu nii hing kui ihu! 

Järgmine kokkusaamine on 22. oktoobril. Tulge kindlasti, see tore kokkusaamine annab nii palju 

kosutust ja rõõmu just hingele sellel pineval sügisel. 
 

Sirje Jätsa 

Fotod: Kristel Engman 

 

          
 

Retseptid (Tõlgitud ja kohandatud Rena Rossner’i raamatust „Matnyttign i bibeln“). 
 

Õunapilvekesed 6-8 inimesele 

Vaja läheb: 2 ½ dl (240 g) jämedalt hakitud sarapuupähkleid; 1 ¼ dl (120 g) pärlsuhkrut; 1 tl 

jahvatatud kaneeli; u 500 g lehttainast; 4 sl (60 g) aprikoosimoosi; 4 õuna (8 õunapoolikut); 1 

lahtiklopitud muna; soovi korral serveerimiseks vahukoort. 

mailto:tsalumae@yahoo.com
mailto:kristel.engman@eelk.ee
http://www.peaasi.ee/
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Valmistamine: Soojenda ahi 180 kraadini. Sega omavahel pähklid, suhkur ja kaneel. Koori, lõika 

pooleks ja puhasta õunad. Lõika lehttainas 15 cm servadega ruutudeks, määri ruutudele moosi ja 

raputa peale pähklisegu. Aseta ruudu keskele üksteise peale kaks õunapoolikut, mõlemad ümara 

poolega allapoole. Keera taigna nurgad õuna peale ja näpista servad kokku. Pööra ümber ja aseta 

küpsetuspaberiga kaetud või võiga määritud ahjuplaadile. Vajadusel kohenda pilvekeste kuju. Määri 

munaga ja raputa peale veel veidi pähklisegu. Küpseta 30 minutit või kuni pilved on pealt 

kuldpruunid. Kaunista vahukoorega ja serveeri leigelt. Ühest pilvekesest jagub mitmele. 
 

Ingli aupaiste ehk täidetud muskaatkõrvits 6-8 inimesele. 

Vaja läheb: 1 suur muskaatkõrvits; 1 ¼ dl (100 g) metsikut riisi; 1 ¼ dl (100 g) valget riisi; 5 dl vett; 

1 sl kanapuljongipulbrit; 2 sl toiduõli; 1 mugulsibul; 2 küüslauguküünt; 2 porgandit; 3 sellerivart; 2 ½ 

dl (230 g) šampinjone; 2 sl (30 g) värsket peterselli; 1 tl kuivatatud tüümiani; 1 ¾ dl (180 g) 

kitsejuustu. 

Valmistamine: Soojenda ahi 180 kraadini. Lõika kõrvits pooleks ja puhasta seemnetest. Aseta 

poolikud kõrvitsad ahjuplaadile süvendiga allapoole ja küpseta ahjus pool tundi, kuni viljaliha 

hakkab pehmenema. 

Keeda metsik riis 2,5 dl veega lahustatud kanapuljongis, kuni terad hakkavad avanema. Kalla vedelik 

ära ja pane riis kõrvale. Keeda valge riis 2,5 dl vees pehmeks ja sega metsiku riisiga. 

Kraabi kõrvitsapoolikutest välja umbes pool viljalihast, lõika kuubikuteks ja prae õlis koos hakitud 

sibula, küüslaugu, porgandi ja selleriga umbes 5 minutit. Lisa hakitud šampinjonid ja prae veel 2-3 

minutit. Lisa hakitud petersell ja tüümian. Sega hulka umbes 1 ¼ dl riivitud või kuubikuteks lõigatud 

kitsejuustu ja riis ning kalla segu kõrvitsapoolikutesse. Raputa peale ülejäänud kitsejuust ja pruunista 

kõrgel kuumusel 10-15 minutit. 
 

SAAME TUTTAVAKS – SIIM KALLAS. 
 

Alates 1. juulist on meie koguduses praktikal teoloogiatudeng Siim Kallas – see prestiižne nimi 

pole teinud teda uhkeks, vaid õpetanud pigem tagasihoidlikkust ja tekitanud elus nii naljakaid 

kui ebamugavaid hetki. Nimepanijaks oli Siimu vanaema, kes otsustas, et poisile tuleb valida 

vana hea eesti nimi.  
 

 
 

Siim Kallas. Foto Andra Kirna 
 

Siim Kallas kasvas üles Kuusalus kiviviske kaugusel kirikust, kuhu ta vanemad omal ajal maja 

ehitasid. Isa kõrvalt sai ka tema ehitamistöö selgeks. Kirikukell ja tornikiivris kärtsuvad hakid olid 

lapsepõlve lahutamatud kaaslased. Sarnaselt Tiit Salumäega oli Siim teismelisena Kuusalu kirikus 

katlakütjaks, sest taskuraha tuli poisil ise kätte teenida. Kui ta end mõnikord koju raamatut lugema 

unustas, jäid radikad vist ka veidi jahedaks. Siim meenutab mõnusa muigega, kuidas ükskord hakkas 

tema hajameelsuse tõttu aurukatla avariiventiil tööle: „Kirikulistel võis olla huvitav vaadata, kuidas 

maa-alusest katlamajast tuli kõigepealt välja aurupilv ja siis lendas välja vibalik poisike nagu 

püssikuul.“  
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Kauge side kirikuga 

Siimu lapsepõlve eredad suvemälestused on pärit Läänemaalt, vanavanemate kodudest Höbringis ja 

Riguldis. „Mu isa oli kõva purjetaja, temaga sain mõned korrad kaasa sõita. Meri on mul sealtsaadik 

veres,“ tunnistab Siim. 

Kristlikku kasvatust Siimule kodus ei antud, kuid isa raamatute seas ülemisel riiulil oli vana gooti 

kirjas Piibel, mis sattus väikse raamatunohiku kätte, nagu Siim ennast nimetab, lisades: „Isa kurtis, et 

lugesin ta Piibli loguks.“ Side kirikuga oli perekonnas siiski olemas. „Hiljem tuli välja, et emapoolses 

suguvõsas on kirikuehitajaid ja vist ka õpetajaid. Üks mu vana-vana-vana-vanaisa, Jaan, olevat 

Zajanjes luteri kiriku ehitajate seas olnud ja seal ka teeninud. Isa suguvõsa on Tallinnast ja sealgi on 

omad kirikuga seotud legendid. Kadunud vanaisa, selle kirikuehitaja lapselaps, elas kirikukauget elu, 

kuid ütles mulle paar kuud enne oma surma, et usub Jumalat... Eks need rajad jooksevad meie 

kasvatuses ja hinges sügavamal, kui me endale aru anname,“ arvab Siim. 

Kohalejõudmise tunne 

Noorukieas olid Siimul põnevad hobid. Teda huvitasid loodus ja veealune maailm, mille avastamisel 

isa oma poega toetas – niipea kui ta poisis huvi märkas, näitas ta uue teeotsa kätte ja Siim sai ise 

edasi minna. Ta käis Tallinnas Loodusesõprade majas ja Meremuuseumi juures 

allveearheoloogiaklubides, mida ta rõõmuga meenutab: „Käisime ekspeditsioonidel kaasas ja tegime 

ägedaid asju.“  

Ajalugu tundus Siimu jaoks siiski liiga tagasivaatav ja pärast kooli sattus ta tööle merenduse alale 

ning hakkas õppima prahtimist. Noormees töötas ja reisis palju, elas kiiret ja kirikukauget elu, nägi 

lähedalt kõiki Eesti 15 sadamat, kohtas eri rahvustest meremehi, tollimehi ja piirivalvureid. 

1991 ristiti ja konfirmeeriti Siim Tallinna Pühavaimu kirikus, aga "päriselt" jõudis kirik temani aastad 

hiljem Bremenis. „Ühel pühapäeval viisid jalad mind sealsesse Liebfrauenkirche'sse, istusin pinki ja 

kogesin, et olen kohal,“ kirjeldab Siim. Kaks abielu on tal jooksnud karile, kuid siis saatis Jumal 

tema teele Estri, kellega ta kihlus 2016 Haapsalu Toomkiriku juures. Aasta hiljem laulatati paar 

Rooslepa kabelis. Siim soovis väga kiriklikku laulatust, sest talle tundus, et just seal ilmutab end 

Jumala arm.  

Piibli varandusi avastama 

2017 kevadel mindi õpetaja Leevi Reinaru juurde leerikooli ja Ester sai ristitud. Siim kuulas koos 

tulevase abikaasaga leerikooli teistkordselt. Nüüd tärkas temas sügavam huvi ja proovides Piiblit 

metoodiliselt läbi lugeda, sai ta aru, et ei mõista seda sümbolite keelt ja seal on suuremad varandused 

varjul. Edasi läks Siim Põltsamaa Piiblikursusele, kuid sealgi oli käsitlus liiga pealiskaudne. „2020. 

aasta suvel ütlesid mu kallis kaasa ja mu ema mulle, et mis sa kõhkled, mine kooli. Kuulasin siis kahe 

minu jaoks tähtsaima naise sõna ja läksin,“ jutustab Siim oma teoloogiaõpingute algusest ja lisab: 

„Ma ei ole hetkegi kahetsenud, kuigi see on olnud päris pingeline teekond.“ Õpingud tuleb tal 

seljatada kahe töö kõrvalt. Siim on Prima Shippingu, Porvoo laevaomaniku Eesti haru tegevjuht. 

Lisaks korraldab Hollandi laevaomanikele, Spliethoffile ja SchulteBruns'ile ülemere prahtimist. Ta on 

olnud enam kui veerand sajandit kuivlasti "shipbroker", st ta viib kokku laeva ja lasti ning kontrollib 

veolepingute täitmist. Firmakontor asub Tallinnas, aga koroona-aastad õpetasid, et seda tööd saab 

teha ka kodukontorist.  

Kodu on Läänemaal 

Reisida ja võõraid paiku näha on Siim saanud töö tõttu üksjagu. Tema lemmikpaik maailmas ei asu 

aga kuskil kaugel sooja päikese all, vaid siinsamas Riguldi rannal. Seal alustasid Siim ja Ester äsja 

uue kodumaja ehitust. 6 km kaugusele jääb Rooslepa kabel, nende kodukirik. „Seal on mu süda,“ 

rõõmustab Siim.  

Kui Usuteaduse Instituudi bakalaureuseõppes jõudis järg kogudusepraktikani, palus tudeng end 

Haapsallu määrata. Põhjuseks ütleb ta: „Läänemaa on mu kodu ja kui Jumal lubab, näen oma 

tulevikku siin.“ Praktika raames on ta juba pidanud mõned reedehommikused palvused ja korra kaasa 

teeninud ka toomkirikus. Lisaks kuulanud koguduse juhatuse koosolekuid ja osalenud Johannese 

Sõnumite toimetuse koosolekul. 

Sügisel algas Siimul kolmas kursus. Kuni viiendiku tema ajast võtab õppimine, mis on ühtlasi ka 

hobi. Muudest hobidest räägib Siim: „Natuke jändan täheselgetel öödel astrofotograafiaga, vahel 

võtan kitarri kätte ja kui mingi klaar eesmärk on, teen midagi kätega. Olen õppinud Kopli 
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Ametikoolis sepa eriala ja ehitasin endale Riguldisse väikese metallitöökoja – seal saan aju ümber 

lülitada. Kuna mul on kalapüügiluba, satun vahel merele ka. Korra aastas proovin saada purjeka 

rooli.“  

Südamepalve annab jõudu 

Siimule on oluline alustada päeva Pühakirja lugemisega. Tavaliselt istub ta veel enne tööleminekut 

poolteist-kaks tundi ninapidi teoloogiaraamatutes. Nii ka õhtuti. „Katsun end üldiselt EELK kalendri 

rütmis hoida, et vähemalt pühapäevases perikoobis oleks mõtestatus valmis, isegi kui ma end 

teenimiseks ette ei valmista,“ nendib ta.  

Palveväge on Siim leidnud südamepalves, mis kuulub õigeusu hesühhastide praktikasse. See elab 

temas oma elu ja ärkab päeva jooksul mõnigi kord ise. Õhtuti palvetab Siim enamasti omaette. 

„Mõnikord istume abikaasaga õues pingil, vaatame merd ja palume oma laste, vanemate, sõprade ja 

töökaaslaste eest,“ lisab ta.  

Estri ja Siimu kinnistu vastas meres on koht, kus sajand tagasi ristiti nelipühi ärkamise ajal hulk 

inimesi. Mehe arvates on just see koht teda muutnud, sest seal on Jumala eriline arm ja ilu. 

Teisipäeviti osaleb ta veebi kaudu sageli oikumeenilisel Meeste Hommikul, kus on kesksel kohal 

palve ja Pühakirja lugemine. Aegajalt käivad Siim ja Ester ka Nõva kiriku juures toimuvatel 

palvekoosolekutel. Abikaasade palveelus ja sõprusringkonnas ei ole konfessioonide vahelisi piire. 

Järgmisel aastal tähistab Siim Kallas oma 50. sünnipäeva. Avastades iseennast on ta aru saanud, et 

teenimine ja tee ise kannavadki teda: „Pean selle tee ise läbi käima, kuigi see pole kerge. Tuleb olla 

kannatlik.“  
 

Küsis Maria Strauss 

 
 

TARTU PAULUSE KIRIKU KOLUMBAARIUM – 

AINULAADNE EESTIS. 
 

„Kolumbaariumis voolab jõgi, olge ettevaatlikud, et silla pealt sisse ei kuku!” hoiatab piiskop Joel 

Luhamets ja juhatab Haapsalu koguduse inimesed Pauluse kiriku maa-alusele korrusele. Seinad on 

seal maakivist, kõrgust 3 meetrit või rohkemgi. Vaatepilt on ilus ja võimas! 

„Kivisein pole ilu pärast, see on kiriku vundament,” kõneleb piiskop. „Kirik püsib, sest tal on tugev 

vundament. Kalju, millele ta on rajatud, on kõikumatu, elanud üle kõik eksiõpetused, ideoloogiad, 

kiriku vastu võitlemised.” 

Kolumbaarium on hämar, kitsas ja looklev. Seina äärt mööda voolab tõepoolest jõgi - meetrilaiune, 

vaksasügavune. Teises seinas kõrgub urnisein. Keskele jäävad pingid. Paljude urnide ees on 

lillekimbud, nipsasjad, küünlad. Urniseina ees põrandal on lilli ja põlevaid küünlaid. 

Kui Haapsalu ja Kullamaa koguduse 20. augusti ekskursandid on esimese uudishimu rahuldanud ja 

istet võtnud, võtab maad vaikus.  

Piiskop Luhamets kõneleb ja kuulatakse lummatult. 

Pühakiri ütleb, et pühad lebavad altari all. Altari ja kiriku põranda alla ning kiriku lähedale on 

sajandeid maetud. Nii oli see aastani 1776, mil Venemaa keisrinna Katariina II andis välja määruse, 

et surnuaiad tuleb rajada kirikust eemale - hügieeni pärast. Kuulekad kuuletusid, aga oli ka kogudusi, 

kus ei peetud keisri määrusest kinni ja seal on kirik jätkuvalt keset surnuaeda.  

Nüüd, mil kasutatakse põletusmatust, on altari alla taas lihtsam matta.  

Pauluse kiriku urniseinas on 253 kambrit, igaüks 1,5 m sügav, sinna mahutab 7-8 urni. Kambrile 

kirjutatakse lahkunu nimi, sünni- ja surmaaeg. Kambri rent on praegu 40 eurot aastas ega sõltu 

sellest, kui palju on seal urne. Enamasti on tegemist perekonnakambritega. Urnikambrit renditakse 

lepingu alusel korraga kuni 20 aastaks, aga lepingut saab pikendada.  

Üldiselt mäletatakse inimesi 20 aastat - neid me veel mäletame, keda oleme oma ihusilmaga näinud. 

Seepärast pole midagi erilist, kui kambrid on kasutusel seni, kuni lahkunut veel mäletatakse.  

Neile, kes ei taha kambrit rentida, on kolumbaariumis kinnine tuhapuisteala. Sinna mahub 15 000 

inimese tuhk. Selleks pole vaja teha muid kulutusi kui ühekordne annetus kirikule. Tuhapuistealale 

mattes pannakse kolumbaariumi seinale samuti silt inimese nime, sünni- ja surmaajaga. Kui ei ole 
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enam omakseid, kes urnikambri renti pikendaksid, puistatakse tuhk samuti tuhapuistealale. Urn 

seejärel kas põletatakse või maetakse.   

Luhamets nimetas kolm põhjust, miks tahavad inimesed, et nende põrm puhkaks Pauluse kiriku 

kolumbaariumis. Esimene: tahetakse puhata jumalakojas ja oodata ülestõusmist just seal. Teine 

põhjus: Tartu linnasurnuaial ei ole enam ruumi, linn rajas uue surnuaia 10 km Tartust väljapoole. 

Kolmas: pered on väikesed, lapsed välismaal, ei ole neid, kes hauaplatsi korras hoiaks.  

Luhamets rääkis oma tuttavast prouast, kes oli varem kindel kirstumatuse pooldaja, aga muutis meelt, 

kui käis kevadel Raadi kalmistul. Talvel maetute hauad olid kevadel kõik nii, nagu nad talvel olid 

jäänud, keegi ei olnud seal käinud. „Kuule, ma tahan ikka siia tulla,” öelnud proua Luhametsale. 

Kolumbaariumisse võetakse ainult ristitud ja kiriklikult maetud inimeste urne, sõltumata lahkunu 

konfessioonist. Praegu on kolumbaariumis u 200 inimese tuhk. Kolumbaariumi pääseb ka otse 

tänavalt, uks on lahti ajal, mil kirik on avatud.  

Kas põletamine on kristlik, küsis piiskop Luhamets ja meenutas vastuseks Aabrahami, kes oli valmis 

ohverdama ja põletama oma poja Iisaku, et kinnitada Jumalale oma ustavust. 

„Kirstumatusel on oma võlud,” vaagis Luhamets mõlemaid võimalusi. „Põletusmatuse häda on, et 

see on liiga lihtne, liiga kiire. Leina on kergem läbi elada, kui on rohkem vaevanägemist ja 

toimetamist. Muidu jääb lein poolikuks.”  

Tartu Pauluse kolumbaarium on Eestis ainus omataoline. Kolumbaarium avati 23. septembril 2012, 

selle pühitses peapiiskop Andres Põder.  

Lehte Ilves 

 

KÕIKJALT KOSTAB SU KÕNE. 
 

„Sõpruse ja armastuse tuum on selles, et tahame osa saada ka sõbra kannatusest, 

mitte üksnes tema rõõmudest.“ Annette von Droste-Hülshoff 
 

„Sest teile ei ole ju kingitud ainult armu uskuda Kristusesse, 

vaid ka kannatada tema pärast.“  Fl 1:29 
 

Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) oli saksa kirjanik ja helilooja. Ta kuulub 19. sajandi 

kõige olulisemate saksa luuletajate hulka. Enne euro kasutuselevõtmist kehtinud Saksa markade ajal 

oli 20-margasel rahatähel tema näopilt. Ta pärines ühest vanimast Vestfaali aadlisuguvõsast ning 

kuulus oma suguvõsa 20. põlvkonda. Annette oli 2. laps 4-lapselises perekonnas. Tema vanem õde 

Jenny oli tema lähim usaldusisik ning maalis temast mitu portreed. Noorim vend Ferdinand suri 

noorelt, enne surma oli Annette tema eest pühendunult hoolitsenud. Annette vanemad paistsid 

aristokraatide hulgas silma kirjandusliku ja muusikalise hariduse poolest. Annette kui väga 

uudishimulik laps omandas hariduse, mis tol ajal oli tüdrukute puhul ebatavaline: väga head 

teadmised ladina-, kreeka-, saksa-, prantsuse- ja inglisekeelses kirjanduses, samuti ajaloolisi, 

geograafilisi ja loodusloolisi teadmisi. Intellektuaalselt võimekuselt oli ta märgatavalt üle keskmise, 

mida pandi talle pahaks, kuna intellektuaalset valdkonda peeti tol ajal üksnes meeste pärusmaaks. 

Annette sündis enneaegsena ning oli vaid umbes 1,5 m pikk ning väga kidurake, kogu elu kannatas ta 

ägedate peavalude all ning oli äärmiselt lühinägelik. Samas pani just lühinägelikkus teda loodust 

lähedalt vaatlema ning mikroskoopilise täpsusega kirjeldama. Annette tundis juba väga varakult 

kutsumust saada luuletajaks. Tema esimene luulekogu oli läbikukkumine. Siiski järgis ta oma 

kutsumust, võttes oma kirjanduslikku tööd väga tõsiselt, ning tema ballaadid ning romaan Die 

Judenbuche said maailmakuulsaks, neid tõlgiti paljudesse maailma keeltesse ning neist on tehtud 

filme. Eriti lummavaks on peetud tema looduskirjeldusi. 

Annette helilooming oli pikka aega alahinnatud ja unustatud. Tema vanemad viisid lapsi sageli 

kontsertidele ning muusikateatrisse ning tutvustasid neile nüüdismuusikat; samuti sai Annette 

klaveri- ja orelitunde, tihti paluti teda klaverisaatjaks. Annette andis ka ise teistele pereliikmetele 

laulu- ja klaveritunde. Komponeerima asus ta alates 1821. aastast, tema sulest on säilinud umbes 74 

laulu, mida iseloomustab kerge ja kaasakiskuv lauldavus. Annette ei esitanud kunagi oma teoseid 

avalikult, tema töö heliloojana tuli päevavalgele alles 1877. Tema pärandit uurinud Christoph 

https://www.tsitaat.com/tsitaadid/autorid/annette_von_droste-h%C3%BClshoff
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Bernhard Schlueter märkis „tema suurt annet laulu ja muusika vallas“. Alles 20. sajandil uuriti 

Annette muusikalist pärandit täielikult ja üksikasjalikult. Annette ise pidas end siiski pigem 

luuletajaks kui helikunstnikuks. 

Annette von Droste-Hülshoffi luuletusi pole teadaolevalt eesti keelde tõlgitud; järgnev tõlge on 

tõenäoliselt esimene katsetus.  

Corpus Christi pühal 

Oh ole julge, Ta on su vend, 

sa võtsid vastu ju 

Ta ihu, Tema püha verd. 

Sa ära karda, minu vaene hing, 

Ta sinu ihuks, vereks sai, Ta sulle andis end. 

Ta lauda tulid nõnda kui ei peaks, 

just nagu rikas, uljalt püstipäi, 

kui tegelikult olid kerjus, 

kes üksnes räbalates käib. 

Ent siiski igatsuse piinas 

su süda vabisema jäi, 

su silmi tulvas pisaraid 

ja hirmust rõõmuvärin sai. 
 

Corpus Christi ehk Kristuse ihu ja vere püha tähistatakse roomakatoliku kirikus neljapäeval pärast 

Kolmainu Jumala pühapäeva. Tähistama hakati seda 13. sajandil, sellega meenutatakse Püha 

Õhtusöömaaega Suurel Neljapäeval, viitega armulauasakramendi salapärale, ning keskendutakse 

Kristuse kirkusele, mis kulmineerus ristisurmas Suurel Reedel. 

 

VENNAD MUUSIKAS. 
 

Selle kirjutise pealkiri on inspireeritud Arvo Pärdi teosest Fratres (lad k vennad) ja sama nime kandis 

ka selleaastane Pärdi päevade kontsert Haapsalus. Tallinna Kammerorkester viiulisolisti ja dirigendi 

Sergei Krõlovi juhatusel esitas Arvo Pärdi, Alfred Schnittke ja Peteris Vasksi teosed. Alfred 

Schnittke oli eelmise sajandi üks viljakamaid ja uuenduslikumaid vene heliloojaid. Ta sidus oma 

loomingus kokku erinevad stiilid ja ajastud ning eksperimenteeris erinevate esitusstiilidega. 

Schnittket sidus Pärdiga ka isiklik sõprussuhe; nii on 2 maestrot jaganud teineteisega oma 

loomingulisi katsetusi ja andnud vastastikku muusikalist nõu. 

Peteris Vasks on eelnimetatutest kümmekond aastat noorem ja Läti nüüdisaja üks tuntumaid ja 

olulisemaid heliloojaid. Ta on tundnud sügavat austust Arvo Pärdi ja tema loomingu vastu ning 

pühendanud talle ka ühe oma teostest. Vasks ühendab oma teostes läti arhailisi folkloorimuusika 

elemente ja nüüdismuusikakeelt. Tema sõnul püüab ta pakkuda hingele vaimset toitu, seda eriti 

tänapäeva maailmas, kus paljudel/paljuski on kadunud vaimne mõõde. 

Kontserdi „kroonijuveel“ oli kindlasti Sergei Krõlov. Ta debüteeris solistina orkestri ees juba 10-

aastaselt ja tšellovirtuoos Mstislav Rostropovitš on hinnanud teda maailma viiuldajate esiviisikusse. 

Tema esitus oli väärt nii kuulmist kui ka nägemist. Poleks arvanudki, et viiulist saab niisuguseid 

helisid esile manada ja et esitamisele on kaasatud iga viimane kui ihurakk. Lisapalana esitatud 

Paganini kuulus Kapriis nr 24 resümeeris kõike eelöeldut. 
 

Tiia Laar 

 

PIIBLIVIKTORIIN . 
1. Pattulangemise lugu on kirjas Vana Testamendi kõige esimeses raamatus: 1. Moosese 

raamatu 3. peatükis. Seal kirjutatakse, et see oli madu, kes pettusega ahvatles Aadamat ja 

Eevat Jumala vastu mässama, ent kuradit või saatanat ei mainita ühegi sõnaga. Ühes Uue 
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Testamendi raamatus on aga öeldud selgelt välja, et seda muistset madu, kes eksitab kogu 

ilmamaad, hüütakse Kuradiks või Saatanaks. Millises Uue Testamendi raamatus? 

2. Aadam ja Eeva said pärast keelatud vilja söömist aru, et madu oli neid petnud, sest Eeva 

tunnistas Jumalale: „Madu pettis mind ja ma sõin.“ Miks siis Aadam ja Eeva ei kahetsenud 

oma tegu ega taastanud usalduslikku vahekorda Jumalaga? 

3. Naine sõi esimesena keelatud vilja. Mis oli see iseenesest väga hea omadus, mida ta vilja 

süües lootis omandada? 

4. Aadam ise pani oma naisele nimeks Eeva. Kas ta tegi seda enne või pärast pattulangemist? 

5. 1. Moosese raamatu 1. peatükis kirjas olevas loomisloos andis Jumal inimesele käsu valitseda 

kõigi loomade, lindude, kalade ja roomajate üle, kuid mitte kaasinimeste üle. Pattulangemise 

üheks tagajärjeks on, et inimesed ei tee enam koostööd, vaid püüavad üksteise üle valitseda. 

Pärast keelatud vilja söömist selgitas Jumal Aadamale ja Eevale nende teo tagajärgi  ja tõi 

konkreetselt välja ühed inimsuhted, kus koostöö on asendunud võimupüüdlustega. Millised 

inimsuhted? 
Vastused 

1. Ilmutusraamatus (Ilm 12:9). 

2. Oli täitunud Jumala hoiatus, et keelatud vilja süües inimene sureb,  

s.t kaotab sideme Jumalaga, mis rajaneb usaldusel (1Ms 2:16-17). 

3. Tarkus (1Ms 3:6). 

4. Pärast (1Ms 3:20). 

5. Meeste ja naiste vahelised suhted (1Ms 3:16). 

 

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Ja madu ütles naisele:  

„Te ei sure, kindlasti mitte, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte,  

lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja.” (1Ms 3:4-5) 
 

Viimasel loomispäeval lõi Jumal inimese, oma näo järgi lõi Ta tema, Ta lõi tema meheks ja naiseks 

ning pani elama Eedeni aeda ja seda hoidma ja harima. Kogu loodu täius oli inimese käsutuses, ainult 

keelatud vilja ei tohtinud ta süüa, sest see oleks tähendanud tema hukkumist. 

Mao kurikavala ahvatluse tulemusena inimene siiski sõi seda vilja, sest ta tahtis „saada kui Jumal“. 

Miks küll oleme harjunud mõtlema, et see ongi see suurim kuritegu maailmas: soov olla Jumala 

sarnane? Ometi see just peakski olema iga inimese siiraim soov, sarnaneda võimalikult rohkem oma 

taevasele Isale! Jeesuski ütles: „Armastage oma vaenlasi, et saaksite oma taevase Isa lasteks, kes 

laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale!“ 

Milles siis seisnes mao kurikavalus? Ta suutis naises tekitada himu, kuna keelatud vili pidi targaks 

tegema. Inimeses tekkis soov olla sama tark kui Jumal. 

Jumalal on palju omadusi, mille poolest Ta oli, on ja jääb igavesti üle kogu oma loodust: võim ja 

vägi, teadmine ja tarkus, piiramatus. Kuid need on ainult Tema omadused, need ei ütle mitte midagi 

Tema olemuse, Tema isiku kohta: kas Ta on hea või kuri, kas Ta on kitsi või helde, kas Ta on aus või 

valelik. Ka Pühakirja ilmutuses ei samasta Jumal end iial oma omadustega, Ta ei ütle kunagi: ma 

olen võim, ma olen tarkus, ma olen igavik. 

Kuid Vanas Testamendis ütleb Ta enda kohta: „Mina olen Iisraeli Püha.“ Uues Testamendis ütleb 

Jeesuse jünger Johannes: „Jumal on armastus.“ See on Jumala olemus: meie Jumal on Püha 

Armastus. Just seetõttu võime olla kindlad, et oma võimu, tarkust ja piiramatust ei kasuta Ta iial 

kurjal eesmärgil ega kellegi kahjustamiseks, Ta on absoluutselt usaldusväärne. 

Inimese soov olla Jumala sarnane oli ilus, hea ja õige! Me oleme loodud Jumala näo järgi, meisse on 

pandud killuke Jumalast, see soov ja igatsus on Jumala kingitus meile. Jeesus, Jumal Poeg, kes tuli 

korda seadma seda, mida saatana kurikavalus oli ära rikkunud, pakkus meile uuesti võimaluse saada 

Tema sarnaseks: pühas armastuses! Iga Jumala laps igatseb südames olla Jeesuse sarnane, selle 

sarnane, keda ta südamest armastab. Ja seda soovi ja igatsust Jumal toetab alati ja näitab selleks meile 

hea ja õige tee.  
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Saatan ei suuda iial midagi luua, ta suudab ainult Jumala hea ja ilusa loomingu ära rikkuda. Ta suutis 

suunata inimese hea ja õige soovi valele rajale: panna ta ihaldama mitte Jumala olemust ja iseloomu, 

vaid Tema omadusi, väites, et Jumala iseloomu  ei maksagi ihaldada, sest Jumal on valelik ja kuri – 

nagu on saatan ise. Teadmised, vägi ja võim on aga väga ihaldusväärsed, kuna nende abil saab teiste 

üle domineerida.   

Jumalanäoline inimene, loomult usaldav ja armastusele avatud, jäi kaotajaks oma esimesel 

kokkupuutel eheda kurjusega. Jeesus tuli ja andis meile uue võimaluse, sest meie oleme Tema sugu, 

me olemegi loodud Tema sarnaseks, Tema vendadeks ja õdedeks. Ta näitas oma eluga, et võim, vägi 

ja teadmised, need pole Talle olulised, kuigi nende abil saab teha palju head – oluline on vaid püha 

armastus, mille nimel Ta on valmis loobuma kõigest ja oma elustki, et vaid päästa oma õed ja 

vennad, sõbrad ja vaenlased. Ta on valmis olema neetud, et vaid päästa need, keda Ta armastab. Meie 

emakeel on siin väga kaunis: meie usk on ristiusk ja Jeesuse järgija on ristiinimene, kuigi teame, et 

meie usk on ühtlasi ka ülestõusmisusk. Sest rist ilmutab Jumala püha armastust, aga ülestõusmine 

Tema võimu ja väge ja au.  

Seegi on saatana katse Jumalat mustata ja teotada: valetamine, et Jumal vajas pattulangemist, selleks, 

et inimese silmi avada, et panna teda mõistma head ja kurja, et pattulangemine oligi Tema plaan. 

Saatan räägib siin iseendale vastu, sest kui Jumal on kõikvõimas ja kõikteadja, ei vaja Ta kurjust 

selleks, et luua ja teha head. Saatan püüab selle valega panna meid jätkuvalt uskuma, et Jumal on 

kaval ja kuri ning toimib nagu tema ise: moondab end valguseingliks, kes ta algselt oligi, et usaldust 

tekitada ja jätta mulje heast eesmärgist, ning siis tappa ja hävitada. Jumal ei vaja kurjust, selleks et 

teostada oma tahet. Kuid kuna inimkond ise selle tee valis ning lasi end eksitada, peab inimene ka 

kandma oma teo tagajärjed ning õppima kurjusele vastu astuma maailmas, mille vürst on kurat. 

Ainus võimalus selleks siin valu ja kannatuse maailmas on saada Jumala sarnaseks: pühas 

armastuses. 

Meie armas hea Jumal, taevane Isa! 

Sina oled valgus 

ja Sinus ei ole mingit pimedust. 

Me palume: aita meil ära tunda saatana valed, 

kes üritab oma kurjust seletada sellega, 

et Sina oled kuri. 

Issand Jeesus, me palume: 

aita meil saada ristiinimesteks, 

mitte au ega hiilguse otsijateks, 

et me ei nõuaks tunnustähti 

ega otsiks tarkust, 

vaid ainult ristilöödud Kristust. 

Sest Sinu narrus, Jeesus, on inimestest targem, 

ja Sinu nõtrus inimestest tugevam. 
 

Karin Teder 

 

PALJU ÕNNE 
 

Tänavu tunnustab ja tänab peapiiskop Urmas Viilma paljusid teenekaid kiriku töötegijaid, 

toetajaid ja vabatahtlikke abilisi. Nimetame järgmised meie koguduse seisukohalt olulised 

isikud. Tänu ja tunnustus kiriku ustavatele!  

EELK Teeneteristi III järk – praost Kaido Saak. 

EELK aukiri - õpetaja Kari Antero Tynkkynen ja Rannarootsi muuseumi direktorÜlo Kalm. 

EELK Teeneteristi tunnustusmärk - vikaarõpetaja Kristel Engman ja Johannese Sõnumid toimetuse 

liige Lehte Ilves. 

EELK tänukiri koostööpartneritele ajaleht Lääne Elu ja Kaitseliidu Lääne Malev. Fotonäituse 

toimetaja Ingrid Laasi, Heino Noore kõnevõistluse korraldaja Kalle Lõuna ja Johannese Sõnumid 

kaastööline Anne Vooremaa. 
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SÜNNIPÄEVAD OKTOOBRIS. 
 

 

2. oktoober Koit Latik 76 

3. oktoober Ingrid Arro 

 Kristel Saal-Engman 50 

4. oktoober Kaie Jaaniste 

5. oktoober Lilli Holmberg 

 Harriet Lämmergas 

 Martin Evert 15 

7. oktoober Helju Elmik 73 

 Krisbert Kaareste 

 Helve Undo 

10. oktoober Karin Teder 55 

 Kädi Jõgi 

11. oktoober Lehti Padu 

 Mark Pavlovski 

13. oktoober Henry Madi 

 Claudia Parbus 

14. oktoober Sirje Viiret 76 

 Marko Olenko 

 Kairi Jets 

16. oktoober Ingrid Laasi 

 Marie Helene Vichterpal 

17. oktoober Endel Jets 75 

 Mary-Liis Kaabel 

 Saara Mikli 

18. oktoober Anu Meitern 

19. oktoober Uku Emil Engman 

20. oktoober Jaanika Kallas 

23. oktoober Õie Treve 83 

 Malle Allmere 82 

 Tiina Brock 

 Rebeka Strauss 

24. oktoober Gregor Särel 15 

 Greete Viita 

26. oktoober Britta Sool 25 

28. oktoober Siiri Mikk 45 

29. oktoober Lia Salumäe 

 Ronald Benni Vunk 

30. oktoober Hugo Vihmann 

 Rihanna Möll 

 

 

 
 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 
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MEENUTUSI SEPTEMBRI KUUST. 
 

……  

 

Tiit ja Lia palverännakul Türgis 3. – 9. septembril 

 

    
 

Vanavanemate päeva pereteenistusel toomkirikus 11. septembril teenisid abipraost Küllike Valk ja Kalle Jätsa. 

 

    
 

Vastupanvõitluse päeva palvusel 22. septembril Jaani kirikus teenis abipraost Küllike Valk, organist Lia 

Salumäe ja laulis lastekoor Do-Re-Mi Anne Pääsukese juhatusel. (Fotod Kaire Reiljan) 
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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 infokiri 

tuleks ka Sinu e-posti aadressile, siis 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 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. Täname kõiki, kes on toimetuse küsimustele 

vastanud. 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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