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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

NOVEMBER 2022 
 

MULJEID HAAPSALUST. 
 

Vahel me ei väärtusta kaunidust, mis meie ümber on. Vähemalt meil Lätis nii juhtub. Seepärast 

esmane mida tahan öelda kõigile Haapsalu elanikele – teie elate väga kaunis kohas, kus hingel kerge 

puhata. Minul koos naise ja kahe pojaga oli võimalus kogeda ühte kena ööpäeva Haapsalus.  

See algas Piibli stuudiumiga piiskopi kodus. Ei ole sugugi harjumuspärane, et piiskopi koja uks on nii 

laialt avatud. Samas koos veedetud aeg tundus nii tuttav, nii sarnane sellele, mida kogen ka omas, 

Riia Vanas püha Gertrudi koguduses. Osadus koos einega, ühiselt loetud ja läbiräägitud sõna ja palve 

– nii lihtsalt, võib tunduda ei midagi erilist. Ometi erinevatel põhjustel Kristuse kirikus selline 

kogemus on olnud elujõuline läbi sajandite, ja tundub, et sellisena on ta tulevikus veel 

tähenduslikum.  

Pidulikkus ja lihtsus täitis Haapsalu kauni katedraali pühapäeva hommikul. On arm pühitseda 

jumalateenistust paigas, kus seda on teinud nii paljud põlvkonnad. Meie evangeeliumi tekst Jh 4:43 – 

54 kutsus mõtlema usule. Vahel näeme seda omaenda pingutuste ja vastutusena. Ei ole ime, et sageli 

meie usk tundub meile liiga väike. Selles kirjakohas nägime, kui meisterlikult Kristus tekitab ja 

kasvatab ühe mehe usku. Oleks selles, mida me oma usuks nimetame, rohkem ruumi Kristuse tööle! 

Selline usk on rahu ja usalduse allikas nii pandeemias kui Ukraina sõjas, kui kasvavates väljakutsetes 

energiavarude vallas.  

Pärast jumalateenistust meie lapsed ülikonnapükstes sealsamas lossihoovis avastasid mänguväljaku. 

Ent huvitavaimaks osutus kastanite veeretamine puutrepist alla. Soovitame, katsetage.  

Meie külaskäik lõppes ilusa sügise jalutuskäiguga mööda mereranda ja vaikseid, rahulikke Haapsalu 

tänavaid. Aeg-ajalt kauguses peade kohal võis kuulda rändlinde. Kuigi meie noorem poeg lausus, et 

tema tahaks jääda ja siin linnakeses elada, meie, sarnaselt rändlindudele, pidime liikuma edasi. Me 

siirdusime koju, et olla ilu vastu tähelepanelikumad ka seal.  

Jumal andis meile võimaluse avastada see kaunis koht naaberriigis vaikses sügises meeleolus. Rahu, 

vaikus, salapärasus on sõnad, millega meil seostuvad need mälestused. Kujutleme, et Haapsalu võib 

olla erinev - ka valju, elurõõmus, täis laste hõikeid ja muusika helisid. Nii aastast aastasse! Kas see ei 

meenuta midagi erinevatest aastaaegadest, mis tsükliliselt kordudes moodustavad selle kogemuse, 

mida nimetame oma eluks? Jumala looduna see tavatseb olla nii erinev ja värviline, kuid kõigel selles 

on oma koht ja mõte.  
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Aitäh piiskop Tiit Salumäele kutse eest ja kogudusele külalislahke vastuvõtu eest. Õnnistused teile 

kõigile meie „rändlindude” teekonnal Koju. 

 

Rinalds Grants 

Riia vikaarpiiskop, 

Riia Vana püha Gertrudi koguduse õpetaja 

Läti keelest tõlkinud Valdek Johanson 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA NOVEMBRIS. 
 

T, 1. november kl 18.30 - toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 2. november kl 17 hingedepäeva rännak Haapsalu vanal kalmistul. Kl 18 segakoori proov 

(Jaanisaal) 

R, 4. november kl 9 hommikupalvus. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik). Kl 13.30 teetund. 

(Jaanisaal). 

P, 6. november kl 11 jumalateenistus armulauaga. 22. pühapäev pärast nelipüha. Teema: 

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

T, 8. november kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 9. november kl 18 segakoori proov (Jaanisaal) 

R, 11. november kl 9 hommikupalvus. Teenib stud. theol Siim Kallas (Jaani kirik). 

P, 13. november kl 11 Kirikuaasta eelviimane pühapäev. Teema: Valvake. Teenivad piiskop Tiit 

Salumäe, vikaarõpetaja Kristel Engman ja Teno Ilves. Organist Lia Salumäe (Toomkirik). 

Lastekirik. Isadepäev.  

T, 15. november kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 16. november kl 18 segakoori proov (Jaanisaal) 

R, 18. november kl 9 hommikupalvus. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik). 

P,  20. november kl 11 jumalateenistus armulauaga. Igavikupühapäev. Teema: Kristus – taeva ja 

maa Issand. Teenivad õpetaja Küllike Valk ja Tiina Kütt. (Toomkirik).  

T, 22. november kl 18.30 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 23. november kl 18 segakoori proov (Jaanisaal) 

R, 25. november kl 9 hommikupalvus. Teenib piiskop Tiit Salumäe (Jaani kirik). 

L, 26. november kl 16 advendikontsert. Esineb tütarlastekoor Canzone. Juhatavad Ulrika Grauberg 

ja Eneken Viitmaa (toomkirik). Kl 18 advendiküünla süütamine Lossiplatsil. Kõnelevad linnapea 

Urmas Sukles ja piiskop Tiit Salumäe. Võta kaasa küünlalatern, et advendivalgus koju viia. 

P, 27. november kl 11 I advendi jumalateenistus armulauaga. Lastekirik. Teenivad piiskop Tiit 

Salumäe ja Kalle Jätsa (toomkirik). Laulab segakoor (koori 30. aastapäev), organist Lia Salumäe 

(Toomkirik). Kl 13 Jumalateenistus armulauaga De la Gardie hooldekodus. Kl 13.30 

oratooriumikoori proov. Kl 15 koori, solistide ja orkestri proov (toomkirik). 

  
 

PEAPIISKOPI KARJASEKIRI REFORMATSIOONI 

AASTAPÄEVAKS 2022. 
 

Viiesaja aasta eest ilmus trükist Martin Lutheri tõlgitud saksakeelne Uus Testament, mida vahel ka 

„Septembri piibliks“ kutsutakse. Võimalike vangistajate eest Wartburgi lossis varjupaiga leidnud 

Luther pühendus Eisenachi linnakese kohal mitusada meetrit üle merepinna kõrguval künkal asuvas 

„kindlas linnas“ rahvakeelse piibli tõlkimisele. Ta soovis, et pühakiri, mis oleks lihtrahva 

lugemislaual, kõnetaks inimesi nende igapäevakeeles.   

Luther ise kirjutas oma tõlketöö kohta: „Piibli tõlkes püüdsin kasutada puhast ja arusaadavat saksa 

keelt. Koduperenaine, mängivad lapsed, inimesed tänavalt on need, kellelt õppida: nende kuulamine 

õpetab kõnelema ja tõlkima – siis saavad nad sinust aru ja oskavad sinu keeles rääkida.“ 

Väidetavalt olevat Martin Luther käinud turul ja tänavatel lihtsate inimeste – kaupmeeste, käsitööliste 
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ja põllumeeste – igapäevast kõnekeelt kuulamas, et piiblitõlke keel oleks võimalikult lähedal rahva 

igapäevasele saksakeelsele kõnekeelele.  

Kas Luther ise seda just nõnda mõistis, kuid pühakirja kreeka keelest rahvakeelde tõlkides sai temast 

omamoodi Jumala tõlk. Ehk võibki viie sajandi eest toimunud reformatsiooni kaunimaks viljaks 

pidada seda, et Jeesus hakkas kõnelema inimestega nende emakeeles. Martin Luther avas inimeste 

ees senise, kuid samas täiesti uue pühakirja kaaned. Seni oli piibel olnud lihtrahva meelte jaoks 

suletud. Ta avas rahvakeelse piibliga inimeste silmad nägemaks ja kõrvad kuulamaks Jumala sõna.  

Pärast mõistetavaks muutunud tekstide lugemist ning peagi ka rahvakeelsel jumalateenistusel 

evangeeliumi kuulamist ei olnud enam kellelgi kahtlust, millist keelt räägitakse Jumala riigis. Vastus 

oli selge – Kristus räägib kõigi emakeeles. 

Reformatsioon seadis kirjutatud, loetud, kuuldud, kuulutatud ja tõlgendatud Jumala sõna tagasi oma 

ainuõigele kohale kristliku usu vundamendis. Pühakirja ennistatud koht usu alusena kujundas ka 

uuenenud kiriku vaimulike ja ilmikliikmete rolli. Vaimulikud pidid tundma hästi pühakirja, pidid 

oskama seda arusaadavalt seletada ja tõlgendada. Selleks pidid nad oskama piiblit mitte ainult lugeda, 

vaid ka mõista. Samal kombel pidid nad lugema ja mõistma ka rahvast, keda nad jumalasulastena 

teenisid. 

See ülesanne on vaimulikel ja igal ristiinimesel, kes piiblit tunneb ja mõistab, ka kristliku kiriku 

kolmandal aastatuhandel – õppida Jeesust veel mitte tundvate meeste ja naiste, mängivate laste ning 

tänaval või mujal kohatud inimeste keelt, et tõlkida neile pühakirja ja kuulutada Kristust keeles, 

millest nad aru saavad.  

Kristuse kirik peab kõnelema inimestega – kogu ühiskonnaga – Jeesuse keeles nii usust kui 

armastusest, lootusest ja lunastusest, patust ja armust. Seni kuni kirik arusaadavas keeles Jumala sõna 

kuulutab, elab ja hingab ta koos Jumala rahvaga, nende rõõmude ja muredega samas rütmis. 

Võtme õiges keeles kõnelemiseks annab apostel Paulus: Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, 

aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. (1Kr 13:1) 
 

Õnnistatud usupuhastuspüha! 
 

Urmas Viilma 

peapiiskop 

 

VIINAKUU PIIBEL KÖÖGIS. 
 

Meie koguduse oktoobrikuu Piibel köögis toimus 22. oktoobril pastoraadis. 

Piiskop Tiit rääkis meile Iisraeli toitudest ja juudi köögist. Seal toimetavad köögis põhiliselt mehed. 

Tiit näitas väga vana heebreakeelset Piiblit ja suurt rasket rullraamatut. 

Seekord käsitlesime Piibli põhjal emotsiooni rõõm. Meie külaline, Riia piiskop Rinalds Grants pidas 

meile huvitava piiblitunni Jumala ülistamisest ja kiitmisest 150. psalmi järgi. Läti keelest tõlkis meile 

õpetaja Valdek Juhanson. Piiskop teenib ise Riia Vana Gertrudi kogudust. Ka selle koguduse liikmed 

kogunevad kodudes: loevad Piiblit, palvetavad ja võtavad osa ühisest söömisest. See sarnaneb väga 

meie Piibel köögis üritusega. Lätis sai see alguse õpetaja enda algatusel tema kodus ning see on 

kasvanud üle jätkuvateks kokkusaamisteks. 

Lugesime psalmi 150, mis on täis ülistust ja kiitust Jumalale. Psalmid aitavad meil avada oma südant 

Jumalale ja Jumal näitab nende kaudu meile kuidas inimesed peaksid Temaga rääkima. Kiitma, 

tänama ja ülistama alati, ka siis, kui kõik ei ole päris hästi. Kiida Jumalat pühamus koos teistega ja ka 

üksi olles, siis kiidavad koos sinuga inglid. Iga jumalateenistuse osa on täis kiitust. Igaüks, kes 

hingab, peab ka Jumalat kiitma ja nii kaua, kui me siin maa peal elame. 

Kui teed eestpalvet tervise pärast, siis kõigepealt kiida Jumalat kui Arsti. Jumalat kiidetakse, kuna Ta 

on vägev Looja, et Ta annab andeks patud ja on armuline. Ta pakub kaitset ja abi, Teda võib jäägitult 

ja alati usaldada. Laulik kiidab Teda kui hädast päästjat, tänab Teda heategude eest, abi eest. Laulud 

väljendavad usaldust Jumala juhtimise vastu. Üks tuntumaid laule räägib Heast Karjasest, psalm 23. 

Kiites, tänades ja ülistades Jumalat tuleb rahu ja rõõm igaühe südamesse. 

„Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Issandat! Halleluuja!“ Ps 150:6. 
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Seekordsed toiduretseptid olid:  
 

Tomati-kikerhernekarri kookospiimaga 15-18 inimesele. 

Koostisosad: 12 sl õli; 6 sibulat; 3 tl soola; 6 tl karripulbrit; 3 tl jahvatatud vürtsköömneid; 6 

loorberilehte; 6 purki (á 400 g) kikerherneid; 12 tomatit; 3 purki (á 400 g) kookospiima; 3 sl 

sojakastet. Keedetud riisi serveerimiseks. 

Aja paksema põhjaga pott kuumaks. Vala sinna õli ja lisa õhukesteks viiludeks lõigatud sibulad. Prae 

paar minutit. Lisa karripulber, jahvatatud vürtsköömned ja loorberilehed. Sega ja prae minutike. 

Seejärel lisa kurnatud kikerherned ja prae veel minut. Nüüd lisa hakitud tomatid ja lase paar minutit 

haududa. Lisa kookospiim ja lase vähemalt 5 minutit podiseda.  

Serveeri riisiga. 
 

Toorsalat 15-18 inimesele. 

Koostisosad: 1 peet; 2 juursellerit; 2 paprikat; 3 porgandit; 4 kurki; peterselli; 100 ml oliiviõli; 1,5 

sidruni mahl; soola; musta pipart; 0,5 tl mett; 5 sl seesamiseemneid. 
 

Puhasta köögiviljad. Riivi peet, juurseller ja porgand soovi kohaselt kas jämeda või peene riiviga. 

Haki kurk, paprika ja petersell. Sega omavahel õli, sidrunimahl ja mesi. Lisa maitseained. Rösti 

pannil seesamiseemned ja raputa salatile. 
 

    
 

     
 

Aime Animägi 
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LÕIKUSTÄNUPÜHA PALVERÄNNAK LÕUNA-EESTISSE. 
 

Lõikustänupühal, 9. oktoobril võtsid meie koguduse kaastöölised, koorilauljad ja lastekiriku lapsed 

ette palverännu teekonna Lõuna-Eestisse. Peasihtkohaks oli meie eestpalvekogudus Puhjas, kus 

tähistati samal päeval koguduse sünnipäeva koos ristimis- ja leeripühaga. Puhja kirik ja kogudus 

kannavad Püha Dionysiuse nime. 

Enne Haapsallu tagasi jõudmist pidas õpetaja Tiit Salumäe bussis tänu- ja õhtupalve ning andis igale 

reisilisele väikse koduse ülesande: võtta kodus ette paberileht ning kirjutada üles 10 asja, mille eest 

saad olla tänulik. Kutsun ka Sind seda tegema! 

Järgnevalt väike läbilõige reisimuljetest. 
 

Kaire, vabatahtlik kaastööline: Puhja reis oli ääretult tore ja vaimu kosutav. Ma polnud sealkandis 

varem eriti käinudki. Mulle väga meeldis, et see toimus palverännaku tähe all - see oli 

lõikustänupühaks vägagi kohane. Mõtisklesin reisil olles sellele, mille eest saan olla tänulik. 

Põhilised on ikka rahu, pere ja tervis.  

Põnev oli saada uusi teadmisi: elu-olust eri kogudustes, Dionysiusest ja Puhja vabadussamba loost. 

Muljet avaldas ka Rannu koguduse vaimulik - noor tugeva häälega kindel tegija. Terve päeva oli 

kõigil rõõmus meel. Lauljad ei tahtnud laulmist lõpetadagi. 
 

Signe, koorivanem: Puhja reis ja kogu reisi seltskond oli väga tore. Meile oli kingitud ka imeilus ilm 

– hommikuse bussisõidu ajal maagiline udu ja päikesetõus, õhtul sõit loojuva päikese poole. Kõik 

sujus ja koori esinemine läks kenasti korda, mõlemas koguduses võeti meid väga südamlikult vastu. 

Võrtsjärve kalamuuseum pani veel i-le täpi peale.  
 

Sigrid, koorilaulja: Mõtlesin veel laupäeval, et jätaks sõidu vahele, sest tuleb pikk päev ja ei jõua 

välja puhata. Mul on hea meel, et siiski kaasa läksin. Oli tore sõit ja imeilus sügisene pühapäev. 

Mulle meeldis nii oma kooriga laulda kui ka teisi kuulata. Õhtupäikeses ja kuldkollaste kaskede all 

sillerdav Võrtsjärv oli imeline.  
 

Maie, koorilaulja ja vabatahtlik kaastööline: Ma jäin reisiga väga rahule. Ma polnud varem 

kuulnudki Puhjast. Sealne kirikukoor oli suur üllatus. Ja see, et koguduses võtavad ka noored sõna. 

Väljasõidud kooriga on alati põnevad ja annavad võimaluse ringi liikuda. Soovin sellistele 

ettevõtmistele edu. 
 

Virve, koorilaulja: Puhja kirikus paelusid mind toredad tornikesed, mis olid näha ümber altarimaali 

ja kantslis. Need meenutasid mulle laste tehtud liivast torne suvises Pärnu rannas.  Puhja kirik oli 

minu jaoks nagu perekirik, millest õhkas hingesoojust ja rõõmu. Mulle väga meeldis sealse oreli kõla 

ja nende dirigendi täpse käe all oli hea laulda. Kõige sügavamat emotsiooni pakkus mulle Kadri Undi 

laul „Tõsta tänuks palvekäed“. Nii Puhja kui Rannu kirikus avaldas muljet sealsete inimeste tänu ja 

rõõm meie koguduse kingitud lauluraamatute eest. Selles oli tunda taevaväge. Rannu kiriku seintel 

tantsisid kaunid värvilised valguslaigud. Kui kirikust väljusime, ootas meid õues kena kaetud 

kohvilaud.  
 

Küllike, vabatahtlik kaastööline: Mulle alati meeldivad meie koguduse reisid, need on lõbusad ja  

südantsoojendavad ja annavad uusi teadmisi.  
 

Eilika, koorilaulja: Terve reis möödus mõnusas õhkkonnas. Mulle väga meeldis koos mitme kooriga 

laulda. See sobis nii hästi kokku. Kuna tulin hiljuti Saksamaalt aastaks siia, Uuemõisa Lasteaed-

Algkooli praktikale, siis on mulle siin kõik väga uus. Jumalateenistuse kord ja liturgia on meil Põhja-

Saksamaal teistmoodi. Ja sellist piiskopi riietust ei ole ma luteri kirikus varem näinud. Mind üllatas, 

kui palju Puhja kirikus teenistuse ajal filmiti ja pildistati. Tagasiteel lõid koorilauljad bussis laulu 

lahti, see pani väljasõidule toreda punkti. 
 

Sirje, koorijuht: See päev oli oma ilu ja värvidega tõeline sügise kingitus. Vastuvõtt oli super. Kuigi 

kirikud olid jahedad, olid inimesed soojad ja südamlikud. Puhja kiriku organist mängis suurepäraselt 
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orelit ja lisas teenistusele pidulikkust. Laulukoor oli küll väike, aga väga tubli. Solist laulis heliseva 

häälega ja mängis ka kenasti viiulit. Lõunaks pakuti meile maitsvat suppi imetoredas aidakohvikus. 

Rannu kirik oli kenasti remonditud ja kiriku ümbrus väga puhas. Altari juurde pandud andide laud 

mõjus nagu kunstiteos, kus iga asi oli armastusega kohale asetatud. Muljet avaldas see, et kirikus oli 

ka noori ja lapsi. Ka meie oma lapsed olid väga tublid. 
 

Dina, lapsevanem: Lahe oli vaadata oma lapsi rõõmsalt reisimas ja kuulda oma tütart flöödiga 

esinemas. Koorilaule oli samuti rõõm kuulata.  
 

Joonatan, lastekirik: Mulle meeldis kohtuda teiste lastega. Eriti nendega, keda ma polnud kaua 

näinud. Päris lahe oli minna jälle sinna, kus toimus suvel lastelaager. Mulle ei meeldinud, et 

täiskasvanutele oli nii palju üritusi, aga lastele oli vähe. 
 

Gloria, lastekirik: Järvemuuseum oli väga lahe. Mulle meeldisid kilpkonn ja päris piraajad. Ühes 

toas olid seina peal klaaskarpides suured karvased ämblikud ja liblikad. See oli ka äge, et klaasist 

põranda all ujusid kalad, aga neist oli ka natuke kahju, sest mõned lapsed trampisid seal peal. Reis oli 

pikk ja natuke väsitav, aga õhtul koju sõites oli mõnus emmega koos bussis magada. 
 

Diana, lastekirik: Puhja reis oli uudne ja huvitav kogemus. Teistsugune lastekirik. 
 

 

         
 

 

    

 

Muljeid kogus Maria Strauss 
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JOHANNESE SÕNUMITE LUGEJAKÜSITLUSE 

VAHEKOKKUVÕTE. 
 

Et uurida, mida arvavad Johannese Sõnumite lugejad kuukirjast, avaldasime septembrinumbris 

sellekohase küsitluse. Küsisime, kas leht on kättesaadav ja mugav lugeda; uurisime, mida lugeda 

tahetakse, mis on hästi ja mida tuleks muuta. Haapsalu koguduse leht on ilmunud 14 aastat, tuleva 

aasta septembris saab 15 täis. Paras aeg uuendusteks! 

Ent küsitlusele vastanuid oli vähem kui ootasime. Elektrooniliselt saadetakse iga kuu 1. kuupäeval 

välja 300 kirja, küsitlusele vastas aga vaid napp viiendik. Toimetus on tänulik kõigile, kes oma 

arvamust avaldasid, aga karta on, et ainult nende põhjal ei saa päris õiget pilti lugejate ootuste, 

arvamuste ja soovide kohta. Seepärast otsustas toimetus, et teeme vahekokkuvõtte vastustest, 

avaldame küsitluse uuesti ja loodame, et kes septembris ei jõudnud vastata, teeb seda nüüd. Vastuseid 

ootame 20. novembrini, siis jõuame kokkuvõtte avaldada juba detsembrinumbris. 

Alljärgnevalt lühike kokkuvõte saabunud vastustest. Ehk on neist ka vastajail abi oma mõtete 

avaldamiseks.  

Kas kuukiri on kättesaadav ja mugav lugeda? 

Enamik vastajaid pooldab JSi elektroonilist versiooni, kuid nimetati ka, et telefonis ja arvutis on nii 

mahukat materjali tülikas lugeda. Vähemuses oli paberversiooni pooldajad, kuid toimetus leidis, et 

säilima peaksid nii paberversioon kui ka infostendil avaldatud lühikokkuvõte. Samuti tuleb otsida 

uusi võimalusi kuukirja kättesaadavuse parandamiseks. 

Kuukirja mahuga jäid vastanud enamasti rahule, kuid märgiti ka, et leht on liiga mahukas. Tehti 

ettepanek, et kuukiri võiks ilmuda kaks korda kuus, või et materjal võiks jupikaupa ilmuda koguduse 

Facebooki lehel. Üks ettepanek oli, et JS võiks mahukana ilmuda 4 korda aastas, ülejäänud kuudel 

võiks olla lühiversioon või siis vahendada kuusündmusi koguduse kodulehel. 

Mida loetakse ja miks? 

Enim loetakse juhtkirja ja kuu tegevuskava, järgnevad sünnipäevad ja sündmuste kajastused. 

Vaimuliku sisuga teemade (juhtsalm, mõtisklus, palve, piibliviktoriin, kõikjalt kostab Su kõne) 

loetavus on mõnevõrra väiksem.  

Peaaegu kõik vastanud ütlesid, et loevad JSi peamiselt sellepärast, et olla kursis koguduse eluga. 

Vähem oli neid, kes ootavad tuge oma vaimuliku elu edendamiseks, koguduseliikmetega osadustunde 

suurendamiseks. Positiivsena märgiti ka silmaringi avardamist, piibli ja kirjakohtade seletamist. 

Näpuotsaga oli neid, kes on saanud JSist ideid omaenda eluprobleemide lahendamiseks. Kas toimetus 

peaks selliseid ideid pakkuma, avaldama nt koguduseliikmete sellekohaseid kogemusi? Mida arvate?  

Kuidas edasi? 

Soovitakse: rohkem infot, rohkem uudiseid, vältida mujal avaldatud info taasesitamist. 

Samas soovitakse infolehest lugeda ka raamatututvustusi, lugusid kristluse ajaloost ja kultuurist, 

persoonilugusid, lugusid muusika, kirjanduse ja teoloogia kohta. Huvi pakuvad ka üldkiriklikud 

teemad, teave koguduse juhatuse töö ja koguduse majandustegevuse kohta.  

Siit koorub välja põhimõtteline küsimus: kas JS peaks olema eelkõige lühike ja kontsentreeritud 

infoleht või laia diapasooniga teoloogilis-kultuuriline kuukiri või midagi vahepealset või hoopis 

midagi muud. Et enamik vastanuid loodab toimetuse peale ega näe võimalust kuukirja tegemises 

osaleda, ootab toimetus lugejatelt vaimset tuge – teie arvamusi, soove ja ettepanekuid, et toimetusel 

oleks rõõm kuukirja teha ja lugejail huvi seda lugeda.  

Küsitlus avaneb SIIN. Vastuseid ootame 20. novembrini.  

 

Lehte Ilves  

 

KA NII VÕIB JUHTUDA. 
 

Noor iirlasest sisserännanu laseb New Yorki preestril end katoliku kogudusse kirja panna. 
"Isa, kas ma saan New Yorkis 15 dollariga nädalas head kristlikku elu elada?" 
"Muidugi, mu poeg," ütleb preester, "see on ainus, mis sa selle raha eest saad." 
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LASTEKIRIKUS RÄÄGITI PÜHAPÄEVA 

PÜHITSEMISEST. 
 

23. oktoobril oli lastekiriku tunni teemaks „Pühitse pühapäeva!“. Arutasime lastega, mille poolest 

erineb pühapäev teistest nädalapäevadest, kuidas nad pühapäeva veedavad, mida pühapäeval teha 

sobib ja mida mitte. Rääkisime sellest, miks käiakse pühapäeviti kirikus ja kuidas seal tuleks käituda. 

Lapsed moodustasid sõnaredeli sõnaga PÜHAPÄEV: iga laps kirjutas selle sõna paberile ja siis iga 

tähe juurde sellega algava sõna, mis tema jaoks seostub pühapäevaga. Liisa kirjutas pühapäeva kohta 

ka väikse jutukese. 

 

Maria Strauss 

 

Sõnaredelite autorid:  Teele (9a), Emma (9a) ja Grete (9a) 

Loo autor: Liisa 8a 
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PIIBLI ÜHINE ÜLEMAAILMNE LUGEMINE. 
 

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) 
 

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. Kes soovib lugeda Haapsalu toomkirikus, saab anda oma kontakti otse piiskop Tiit 

Salumäele. 
 

KÕIKJALT KOSTAB SU KÕNE. 
 

„Nauding on kohutav kiusatus.“ Platon 

„Kust tulevad siis sõdimised ja kust tülid teie keskel?  

Eks nad tule sealt, teie ihuliikmetes sõdivatest lõbuhimudest?  

Te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks, tahtes seda kulutada oma lõbudeks.“ Jk 4:1, 3 

 

Platon (u 427 – 347 eKr) oli vanakreeka filosoof, Sokratese õpilane, Aristotelese õpetaja ning üks 

maailmaajaloo mõjukamaid filosoofe. Tema õpetus puudutab praktiliselt kõiki filosoofia valdkondi, 

sel on olnud suur mõju kristliku teoloogia kujunemisele. Inglise matemaatiku ja filosoofi A. N. 

Whiteheadi sõnul on kogu Euroopa filosoofiatraditsioon vaid rida ääremärkusi Platoni teostele. 

Platonile on omistatud 36 dialoogi ja 13 kirja, mõnede autorsuses on kaheldud. Suure osa dialoogide 

üks väitlejatest on Sokrates. 

Platon pärines Ateena aristokraatiast, tema sünninimi oli Aristokles. Platon („lai“) oli hüüdnimi, mille 

pani tema maadlustreener kas laia lauba või laiade õlgade pärast. Platoni isa olevat pärinenud Ateena 

kuningast Kodrosest, ema kuulsast seaduseandjast Solonist. Nooruses sai Platon korraliku hariduse 

grammatikas (õppeaine, mis sisaldas kõiki tolleaegseid teadusi), muusikas ja gümnastikas, ta maadles 

isegi kuulsatel Isthmose mängudel. Kuni 40. eluaastani reisis Platon palju, seejärel naasis Ateenasse 

ning asutas omaenda kooli, Akadeemia. Kool tegutses üle 800 aasta, selle sulges 529 pKr Ida-Rooma 

keiser Julianus, kuna see olevat paganlik. Sürakuusa linna poliitikasse sekkumise tõttu müüdi Platon 

orjaks, kuid üks Platoni pooldaja ostis ta vabaks, nii et Platon sai naasta koju Ateenasse. Järgmine 

Sürakuusa valitseja lasi Platoni vangistada, kuid filosoofil õnnestus taas vabaneda. Platoni surma 

kohta on mitu versiooni: levinum, et ta suri rahulikult omas kodus, ning vähem populaarne, et ta suri 

pulmalauas. 

Platoni filosoofia tuumaks on ideedeõpetus. Selle kohaselt on olemas 2 maailma: tõeline ideede 

maailm ning näiv asjade maailm. Asjade maailm on olemas ainult tänu ideede maailmale ning kõik 

füüsilised asjad on ideede ebatäiuslikud koopiad, jäljendid ja varjud. Ideede ja asjade vahekorda 

selgitab Platoni kuulus koopamüüt. Inimene ei saa mõtlemise abil uusi ideid tekitada. Inimese 

surematu hing on enne sündimist olnud ideede maailmas ning ideid näinud, pärast asjade maailma 

sündimist aga kõik nähtu unustanud. Ent nähes ideede jäljendeid ehk asju, tuleb hingele unustatu jälle 

meelde. Seega õppimine on ainult meelde tuletamine. Ideede arv on lõplik, kuigi neid on väga palju. 

Ühed ideed on kõrgemad, teised madalamad, kõige kõrgem on headuse (hüve) idee, mis teiste ideede 

suhtes on nagu päike: otsekui päike annab loodusele elu, annab hüve „elu“ teistele ideedele. Headus 

on Platonil teatud mõttes ühtelangev Jumalaga. Ideede maailm on täiuslik ja igavene, asjade maailm 
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ebatäiuslik ja kaduv, seega sõltub asjade maailm ideedest ainult osaliselt. Ebatäiuslikkuse põhjuseks 

on mitteolev: see on tühi ruum, vormitu ja kõige oleva täielik eitus. 

Kogu Platoni filosoofia on eetiline. Selle kohaselt on inimlikud voorused kaasasündinud. Inimese 

hing koosneb 3-st osast: mõistlik, himur ja kirglik; esimene on mõtlev vaim, ülejäänutest esimene on 

õilis, teine alatu. Vaim elab peas, õilis osa on tahe ja elab rinnus, alatu osa moodustavad meelelised 

soovid ja kired, see elab kõhus. Hinge 3-le osale vastavad 3 voorust: tarkus, julgus ja mõõdukus 

(alatu osa ohjamiseks), kuid vajalik on ka kõrgeim voorus – õiglus, mis seob kokku kõik hingeosad. 

See Platoni teooria on aluseks roomakatoliku kiriku õpetusele 4-st põhivoorusest.  

Platoni järgi eksisteerib kurjus ainult asjade maailmas ja domineerib headuse üle. Armastus on 

headuse ja selle mõistmise poole püüdlemine. Headus on Platoni süsteemi algus ja lõpp: see on 

originaal, mille järgi maailm tekkis ja lõppeesmärk, mille poole maailm pürgib. Vooruste täielikuks 

arendamiseks on vältimatult vajalik õiglus. Riigi eesmärk ja riigi olemasolu mõte on õigluse 

tagamine. Seega riigi eesmärk on eetiline; riik, mis oma eesmärki ei täida, ei jää püsima. Moraalne 

elu on püüdlus headuse ja õigluse poole. Platoni eetika jaguneb individuaalseks ja sotsiaalseks: 

esimene on inimese intellektuaalne ja moraalne täiustamine, mis saavutatakse hinge 

harmoniseerimisega; sotsiaalse harmoonia – õigluse – saavutamiseks aga tuleb ohverdada indiviidi 

huvid. Seega on Platoni eetika olemuse mõistmise võtmeks seisukoht, et individuaalse olemise sisu 

peab olema sotsiaalselt oluline. 

 

PIIBLIVIKTORIIN. 
 

1. Kiusatus on soov teha midagi lubamatut, teha pattu. Ja iga patt on mäss Jumala vastu.  

Miks soovitab Issanda vend Jaakobus oma kirjas kristlastel rõõmustada, kui nad satuvad kiusatusse? 

2. Kas Jeesusel olid kiusatused? 

3. Kas kiusatused tulevad Jumalalt? 

4. Mis oli Jeesuse suurim kiusatus? 

5. Kust me võime teada, kas Jeesus andis kunagi mõnele kiusatusele järele, kasvõi pisikesele? 

6. Mis on põhjuseks, et inimesed annavad kiusatustele järele ja teevad pattu? 
Vastused 

1. Kiusatuse võitmine tugevdab usku ja muudab kannatlikuks (Jk 1: 2-4). 

2. Jah (Lk 22:28; vt ka Mt 4:1.11; Lk 4:1-11).  

3. Ei (Jk 1:13). 

4. Soov vältida ristisurma ja hülgamist oma taevase Isa poolt (Mt 26:39). 

5. Jeesus oli patuta (Hb 4:15). 

6. Kurjad ja kõlvatud himud (Jk 1:14-15).  

 

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 
 

Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba Isa, kes on minu läkitanud. (Jh 6:44) 

Üks väga tuntud Jeesuse tähendamissõna on lugu kadunud pojast. Noorem poeg nõudis isalt välja 

talle kuuluva osa pärandusest, kuigi sellele oleks tal õigus olnud alles pärast isa surma. Sisuliselt ütles 

ta sellega isale: Ma soovin, et sa oleksid surnud. Ometi täitis isa tema nõudmise. Poeg prassis isa 

pärandi võõral maal kõlvatult elades maha ning kuna oli seejärel nälja tõttu sunnitud sööma koos 

sigadega nende toitu, otsustas koju tagasi minna. 

Mis oli see, mis pani noorema poja koju tagasi pöörduma? Sellele küsimusele on palju õigeid 

vastuseid: piinav nälg; ülim alandus, sest siga oli juutide jaoks roojane loom; võõramaa inimeste 

halastamatus, kes teda hädas ei aidanud; süütunne, et ta on toiminud valesti isa pärandit maha 

prassides; lootus, et isa ehk võtab ta oma majapidamisse kasvõi palgaliseks ning nõnda pääseb ta 

hukkumisest. Kuid kõik see ja veel palju muid põhjuseid poleks pannud poega koju tagasi minema, 

kui poleks olnud kõige olulisemat: kindlat usku isa headusesse ja armastusse, kindlat usku, et isa 

andestab ja võtab ta tagasi.  

Mitte keegi ei tule iial Jeesuse juurde, kui teda ei tõmba Isa. Seda salmi on ekslikult tõlgendatud 
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nõnda, et Jumal on ise osa inimesi inimkonnast välja valinud kristlasteks saama, Tema ise tõmbab 

neid ja nii nad tulevad Kristuse juurde. Ülejäänuid aga Isa ei tõmba, nemad lähevad hukka, sest 

Jumal on ise niimoodi seadnud. Ühed on välja valitud, teised mitte.  

Kas saab olla ekslikumat ja kohutavamat piiblitõlgendust! See läheb räigesse vastuollu kogu 

Pühakirja sõnumiga, mis kinnitab: Jumal on püha armastus. Originaalteksti kreekakeelne sõna elkyo, 

„tõmbama“, ei tähenda jõuga või vägisi tõmbamist, millele tõmmatav ei suuda vastu panna, kuna 

tõmbaja on tugevam. See tähendab pigem kütkestamist, enda külge köitmist armastuse ja huvi 

tekitamise kaudu. Martin Luther on seda tegusõna kommenteerinud järgmiselt: „See ei ole nagu 

timuka tõmbamine, kes tirib varast redelist üles võllapuu poole. Vaid see on pigem armurikas 

peibutamine nagu inimese puhul, keda kõik armastavad ja kelle juurde kõik vabatahtlikult lähevad.“  

Jeesuse juurde tulevad need ja ainult need, kellele meeldib meie taevane Isa, kes on ära tundnud 

Tema olemuse – püha armastuse – , kes on Tema armastusest ja headusest kütkestatud, kes 

armastavad Tema kehtestatud seadusi, mis on Tema olemuse ja iseloomu väljenduseks, kes tunnevad 

siirast rõõmu Tema seadustest ja seetõttu nende järgimine ei ole raske. Kõige sellega kaasneb usk ja 

usaldus: Isa on hea, Isa armastab meid kõiki, Tema headus ja heldus ja armastus ei lõpe ega muutu 

iialgi. 

Õigustatult on küsitud: kumb poeg oli tegelikult kadunud, vanem või noorem? Vanem küll orjas isa 

kuulekalt, kuid ei julgenud talt iial paluda üht sikkugi koos sõpradega pidutsemiseks, kuna arvas, et 

isa võib keelduda tema palvet täitmast. Tema ei olnud ära tundnud oma isa olemust: hea ja armastav 

ja piiritult helde, sest isa ise kinnitas talle: „Kõik, mis on minu, on ka sinu.“ Usaldamatus isa suhtes 

tõi kaasa palju muidki negatiivseid tundeid: kadeduse ja vaenulikkuse noorema venna vastu, kelle 

koju tulemisest rõõmustades lasi isa tappa nuumvasika ning peo korraldada. Ning viha isa vastu, kes 

tema arvates ei hinnanud piisavalt tema tublidust ning „eelistas“ nooremat venda temale. Ta ei 

suutnud mõista isa siirast rõõmu, et noorem poeg oli jäänud ellu kõigele vaatamata, ta ei 

rõõmustanud temaga kaasa, vaid süüdistas isa. Sisuliselt ütles ta sellega: Ma sooviksin, et mu noorem 

vend oleks surnud, sest siis kuuluks kõik isa rõõm, austus, tähelepanu, kogu tema vara ainult mulle. 

Kumb poeg oli kadunud? Püha Johannes on sellele vastanud nõnda: „Kui keegi ütleb: "Mina 

armastan Jumalat", ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta 

näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud.“ Aga noorem poeg, kes pärandi välja 

nõudmisega väljendas soovi, et isa oleks surnud? Jah, temagi polnud parem oma vanemast vennast, 

kuigi teda ei ahvatlenud eksiteele minema mitte viha venna vastu, vaid omaenda kõlvatud himud. 

Kuid noorema poja usk isa headusse ei kadunud kunagi ja mõistes, et himude järgimine viib 

hukatusse, leidis ta jõu ja julguse koju tagasi pöördumiseks. Me ei tea, mis otsusele jõudis vanem 

vend, kuid kuna isa ise teda paluma tuli, võis temagi hakata taipama, milline on isa tegelikult, temagi 

võis ellu jääda. 

Me ei saa kumbagi poega endale eeskujuks võtta. Me ei tohi iial noorema poja kombel oma taevase 

Isa armastust kuritarvitada. Samuti ei tohi me inimeste suhtes, kui palju halba nad meile ka teeksid, 

kunagi kibestuda ega neid vihkama hakata, sest see viha kandub paratamatult üle Jumalale, kes on 

meie kõigi Isa. See lugu räägib meile hoopis, et meile kõigile on tee koju alati avatud, ükskõik kui 

kaugele me ka läinud oleksime, sest Isa tõmbab meid kõiki. 
 

Meie armas hea Isa, tänu Sulle, 

et Sa tõmbad meid kõiki 

oma armastuse paeltega, 

et me kõik võiksime jääda ellu. 

Aita meil valitseda oma himude üle, 

aita meil andestada oma ligimestele, 

et meist keegi ei hukkuks. 

Jeesus, Sina võitsid kõik kiusatused, 

palun aita meid! 
 

Karin Teder 
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SÜNNIPÄEVAD NOVEMBRIS. 
 

 

1. nov Aaron Kiviloo 

3. nov Aare Mihelson 

5. nov Dinara Virolainen 

6. nov Herbert Pajus 95 

 Mirell Soome 

8. nov Küllike Taavits 

 Andri Meriloo 

 Made Lopp 15 

9. nov Marika Aedviir 

 Endrik Üksvärav 

11. nov Helgi Miller 84 

12. nov Gustav Saareväli 

 Lorena Sannikova 

13. nov Eve Valgemäe 

15. nov Laine Päeva 77 

 Anne Vooremaa 

 Viive Rahu 65 

 Karl-Erik Kolpinski 

18 nov Marika Illik 

19. nov Mati Jets 80 

21. nov Sirje Kaasik 

 Marili Lämmergas 

22. nov Isabelle Yurledi  

 Laanepuu-Westrum 

 Heinar Kaasik 

 Karl Oskar Kurst 

23. nov Laine Põldme 89 

 Eleri Soidla 

 Johannes Saareväli 15 

24. nov Ilmi Kivimurd 87 

25. nov Liisa Maide 

27. nov Tõnu Tsarents 

 Helena Lõhmus 

 Hendrik Rankla 10 

28. nov Riina Pajo 

 Siim Saareväli 40 

30. nov Maire Süster 

 

 

 

 

 
 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 
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MEENUTUSI OKTOOBRI KUUST. 
 

    
 

Lõikustänupüha palverännak 9. oktoobril eestpalvekoguduses Puhjas ja Rannu koguduses. 
 

……  

 

Pidulik tänujumalateenistus 23. oktoobril. Külas on Riia vikaarpiiskop Rinads Grants. Annan üle EELK tänukirjad. 
 

    
 

29. oktoobril laulis Lääne praostkonna ühendkoor Kirikumuusikute konverentsi lõpukontserdil. Õnnitleti 

organisti ja koorijuhti Lia Salumäed sünnipäeval. 
 

    
 

30. oktoobril pidas esimese jutluse Haapsalus stud. theol. Siim Kallas. Solist oli Ukraina Kiievi Ooperiteatri solist  

Lilia Palikasch, kes on sõjapõgenikuna Eestis. Külaskäigu korraldas Kasso Kaasik. 
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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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