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I. SISSEJuHATuS

Tervitus

kirikukellad
Algusmuusika ja protsessioon
Pasunakoor: „Intrada in B“ – Andreas Muntschick, juhatab Kahro
Kivilo
Alguslaul: „Meil Kristus on aluseks seatud“ (KLPR 240)

Viis: Johan Tamverk, sõnad: Elvi Vares

Alguspalve

2. Ta tahab meid vormida, muuta
ja hoonesse laduda siis;
meid üksteise külge nii liita,
et kaoksid kõik vaenud ja riid.

4. Meid kutsutud valguse juurde
nii pimedast pattude ööst.
Sa rõõmusta, täna ja kiitle
ja kuuluta Issanda tööst.

3. Meid Jeesus on otsima tulnud
kui kodutuid eksimas teel.
Ta maailma valguseks saanud,
mis päiksena säramas veel.

5. Sul kuninglik-preesterlik amet, –
jää ustavaks, ohverda end.
Kas õieti vastutust tunned?
Pea meele, miks kutsuti sind!

L: Palvetagem.
Jumal, Sina saatsid Jeesuse Kristuse maailma Lunastajaks ja annad
meile mitmesuguseid armuande, et nende kaudu võiksime ehitada
Sinu riiki. Me täname Sind piiskopiameti anni eest ja palume: kinnita
oma Püha Vaimu väe ja tarkusega teda, keda Sa saadad täna piiskopi
ülesandeid täitma. Anna, et Sinu Kirik edeneks usus ja armastuses,
Sinu auks ja inimeste õndsuseks. Seda palume Kristuse, meie Issanda
läbi.
K: Aamen.
Tervituskõne ja esitlus – peapiiskop urmas Viilma
Kõne lõpus loeb kantsler ette kinnituskirja piiskop Tiit Salumäe ametisse
nimetamise kohta.

Tõotused
Peapiiskop: Piiskop Tiit Salumäe, tunnista nüüd avalikult Jumala ja
Tema koguduse ees: kas sa tahad pidada Lääne ja diasporaa piiskopi
ametit õigesti ja ustavalt Jumala sõna ja meie kiriku korra kohaselt?

Ühislaul: „Maa on nii kaunis“ (KLPR 42)
Sileesia rahvaviis, sõnad: Bernhart Severin Ingemann. Saadab pasunakoor
Kahro Kivilo juhatusel. Lapsed võivad koguneda käärkambrisse.

Piiskop Tiit Salumäe: Jah, Jumala abiga.
Peapiiskop: Kas sa tahad elada nii, et oled eeskujuks kõigile kristlastele?
Piiskop Tiit Salumäe: Jah, Jumala abiga.
Peapiiskop: Kõigeväeline Jumal aidaku sul antud tõotusi pidada.
Piiskopisaua üleandmine ja tööle õnnistamine
Peapiiskop annab piiskop Tiit Salumäele üle piiskopi saua ja ütleb: Võta
vastu Lääne ja diasporaa piiskopisau, karjase ameti tunnus. Pane
tähele kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on sind pannud, et
sa karjasena hoiaksid Jumala kogudust. Ustav on Jumal, kes sind on
kutsunud. Tema olgu sinuga ja juhtigu sind oma Püha Vaimu läbi.
Õnnistagu sind Kolmainu Jumal – Isa ja Poeg ja Püha Vaim – ning
aidaku sul teenida Kristuse Kirikut. Aamen.
Peapiiskop: Mine siis rahuga ja teeni Issandat rõõmuga!
Vastuvõtmine
Peapiiskop: Armas kogudus. Tiit Salumäe on seatud Lääne ja diasporaa
piiskopi ametisse. Võtke ta vastu kui Kristuse sulane, kandke teda
palvekätel ja olge talle igati toeks tema töös.

2. Aastad ja ajastud
3. Inglid kord laulsid
tulevad ja lähevad,
karjastele väljal.
põlv järgneb põlvele lennates: Nüüd hingest hinge on kostmas laul:
ei iial vaiki taevased helid,
rõõm, rahu teile! Päästja on tulnud!
meid hellalt koju kutsudes.
Au kõrges olgu Jumalal!
Ühispiht
L: Vennad ja õed, tunnistagem Jumalale oma patud.
L ja K: Mina tunnistan Sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja
tegematajätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast.
L: Kõigeväeline Jumal on meie Issanda Jeesuse Kristuse kannatuste,
surma ja ülestõusmise pärast meile halastanud. Kristuse Kiriku

sulasena kuulutan ma sulle Jumala armu: sinu patud on sulle andeks
antud Isa ja Poja ja + Püha Vaimu nimel.

Issand, halasta

Au olgu Jumalale

Laudamus

II. SÕNA
Esimene piiblilugemine
E: Lugemine prohvet Jesaja raamatu 30:15-21:
Sest nõnda ütleb Issand Jumal, Iisraeli Püha: Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud, kuid te pole seda
tahtnud, vaid ütlete: Ei, me põgeneme hobuste seljas! - sellepärast peategi põgenema - ja: Nobedal ratsul tahame sõita! - sellepärast ongi teie
jälitajad kärmed. Tuhat põgeneb üheainsa ähvardaja eest, teie põgenete
viie ähvardaja eest, kuni teist jääb jääk, mis on otsekui lipuvarras mäetipul või lipp künkal. Ja ometi ootab Issand, et teile armu anda, ja jääb
kõrgeks, et teie peale halastada, sest Issand on õiguse Jumal, õndsad on
kõik, kes teda ootavad. Jah, sina, rahvas Siionis, kes elad Jeruusalemmas, ära enam nuta! Tema on sulle tõesti armuline, kui sa appi hüüad.
Seda kuuldes ta vastab sulle. Issand annab teile küll hädaleiba ja viletsusevett, kuid su õpetajad ei jää enam kõrvale, vaid su silmad saavad
näha su õpetajaid. Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui
te kaldute paremale või vasakule: „See on tee, käige seda!”
E: See on Jumala sõna.
K: Tänu olgu Jumalale.
Pasunakoor: „Kui armsad on Sinu hooned“ – Enn Võrk
Teine piiblilugemine
Päeva palve
L: Palvetagem. Kõigeväeline Jumal, õpeta meid tundma Sinu Poega
Jeesust Kristust kui teed, tõde ja elu, aita meil käia Sinu apostlite
Filippuse ja Jaakobuse Noorema jälgedes ning Sinu juurde jõuda. Seda
palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha
Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

E: Lugemine Efeslastele 1:3–10
Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on
taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; nõnda nagu
tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja
laitmatud tema palge ees armastuses, meid ette määrates lapseõiguse
osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt
mööda, tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastatus. Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda, millega ta meid on ülirikkalikuks
teinud kõiges tarkuses ja arukuses, tema on teatanud meile oma tahtmi-

se saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas
ja mis on maa peal.
E: See on Jumala sõna.
K: Tänu olgu Jumalale.

juurde ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.
E: See on püha evangeelium.

Orkester:
E: Kuulgem püha evangeeliumi Johannese 14. peatükist.
Halleluuja

Päevalaul: „Kindel me usk“ (KLPR 160)

Viis: Ludvig Matthias Lindeman, sõnad: Ivar Rammo

Evangeelium
E: Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu
Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin
teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja
teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese
juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te
teate teed.” Toomas ütles talle: „Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas
me siis võime teada teed?” Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja
elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite
tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa. Nüüd te tunnete teda ja olete
teda näinud.” Filippus aga ütles talle: „Issand, näita meile Isa, ja me jääme
rahule!” Jeesus ütles talle: „Nii kaua aega olen ma teie juures, ja sa ei ole
mind veel ära tundnud, Filippus? Kes on näinud mind, see on näinud Isa.
Kuidas sa siis ütled: Näita meile Isa!? Kas sa ei usu, et mina olen Isas ja Isa
on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid Isa,
kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen Isas ja Isa
on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid,
mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa

2. Jumala tempel olgem siin
tiirleva maakera saarel!
Vaevaku öö ja hingepiin:
hommik on taevasel kaarel.
Eksinuid suuna, juhata väsinuil aita puhata
saabuva valguse ootel!

3. Aastate lennul saada meid
kirikukellade kajal,
käia et saame Sinu teid
Kristuse õpetusrajal!
Aita meil käia õigel teel,
kindel me usk ja kindel meel,
Lunastuspäikese poole!

Jutlus

õpetajate, diakonite ning teiste töötegijate pärast. Aita meil kõigil olla
usus kained ja usinad ning elada Sinu sõna järgi. Me palume Sind:

Nikaia usutunnistus
L ja K: Meie usume ühteainsasse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse,
taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse.
Ja ühteainsasse Issandasse Jeesusesse Kristusesse, Jumala
ainusündinud Pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu,
Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast,
sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on
loodud; kes on meie, inimeste pärast ning meie õndsuseks alla
tulnud taevast ning lihaks saanud Püha Vaimu läbi Neitsi Maarjast
ja inimeseks saanud, Pontius Pilaatuse ajal ka meie eest risti löödud,
kannatanud ja maha maetud ning kolmandal päeval üles tõusnud
pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub Isa paremal käel ja
tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle; Tema riigile
ei tule otsa.
Meie usume Pühasse Vaimusse, Issandasse ja Elavakstegijasse, kes
lähtub Isast ja Pojast, keda Isa ja Pojaga üheskoos kummardatakse ja
austatakse; kes on rääkinud prohvetite kaudu.
Meie usume ühtainust, püha, kristlikku ja apostlikku Kirikut. Meie
tunnistame ühtainust ristimist pattude andeksandmiseks ja ootame
surnute ülestõusmist ning tulevase ajastu elu. Aamen.
koor: „Issand on Siionis suur“ – viis: Rein Kalmus, sõnad: Psalm 99
põhjal. Juhatab Sirje Kaasik, orelil Lia Salumäe.
kirikupalve
Kristel Engman: Püha Jumal, taevane Isa. Täname Sind sõna eest, milles kuuleme Sinu kõnet. Kingi oma kogudusele usku ja lootust ning
lase meil kogeda Sinu armastust. Õnnista meie kiriku peapiiskop Urmast, peapiiskop emeeritus Andrest, piiskoppe Einarit, Andrest, Joeli
ja Tiitu, kes täna on asetatud ametisse. Palume Sind kõikide praostide,

Mihkel Kukk: Me kiidame Sind, Issand, üheskoos püha Filippuse ja Jaakobus Noorema ja kogu võidutseva Kirikuga taevas ja võitleva Kirikuga maa peal ning anname Sinu kätte kõik meie palved Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Annika Laats: Täname Sind kodu ja kodumaa eest. Vajame oma kodudesse andeksandvat meelt ja Sinu tervendavat ligiolekut. Aita vanemail kanda vastutust oma laste eest. Juhi laste ja noorte kasvamist.
Aita meil kõigil püsida koguduse osaduses ja elada julgelt Sinu lastena.
Me palume Sind:

Küllike Valk: Õnnista vabariigi presidenti, valitsust ja riigikogu. Anna
otsus¬tajatele vastutustunnet, et nad edendaksid õiglust. Juhi neid
tegutse¬ma eriti nende heaks, kes vajavad teiste abi. Õpeta meid jagama Sinu ande nii, et kõigil oleks piisavat elatist ja inimväärikas elu.
Eemalda meist omavaheline kadedus ja kasvata meid üksteise austuses. Me palume Sind:

Teno Ilves: Hoia meie maad sõja ja õnnetuste eest. Õpeta meid vastutama looduse eest, et meie ahnus ei hävitaks ega saastaks seda. Painuta meid kahetsusele ja meeleparandusele, kui kaugeneme Sinust ja
lubame patul kasvada oma elus. Me palume Sind:

III. ARMuLAuD
Pereansambel: „Elu mõte“ – Pirt Rips, „Armastus“ – Sirje Kaasik
Andidelaul: „Mu helde karjane, oh Jeesus“ (KLPR 224)

Viis: tundmatu saksa helilooja, sõnad: Johann Heermann.
Laulu ajal toimub korjandus kogudusetöö heaks.

Veli-Matti Hynninen: Taevane Isa, Sinu sõna kutsub meid kandma üksteise koormat. Õnnista korjandust, mida täna kogume. Aita meil olla
toeks neile, kelle elu varjutab kurbus, haigus ja üksildus. Tule ja lohuta
meie ligimesi, kes on haiged ja kurvad. Võta kuul¬da ka meie vaikseid
palveid. (Palvevaikus) Me palume Sind:

Ralf Gebauer: Õnnista oma evangeeliumi kuulutamist ja misjonitööd
üle maa¬ilma. Julgusta ja tugevda neid, keda kiusatakse taga Kristuse
pärast. Kogu oma rahvas kõikjalt Sinu riiki ja lase meil lootuses oodata
Sinu Poja tagasitulekut. Me palume Sind:

Arvo Lasting: Taevane Isa, me kiidame Sind selle eest, et Jeesus Kristus on võitnud patu ja surma. Kui saabub meie surmatund, võta meid
enda juurde taevasse Sind igavesti ülistama.

Koor: „Me maad ja koduranda“ Viis: Juhan Aavik, sõnad: Peeter Grünfeldt. Juhatab Lia Salumäe.

2. Nii raske on ka minu süda,
1. Sa kutsud kõiki enda juurde,
sest eksinud ma olen tõest.
kes koormatud ja vaevatud;
Sa trööstid neid, kel kurbus, mure Vaid Sa võid teda vaigistada,
sest vere valasid mu eest.
ja keda patta on piinanud.
Kui saab mu elu puhastatud
Ka mulle, Päästja, appi tõtta,
Su püha, kalli verega,
mind päästa raske koorma alt,
siis selles ehtes kaunistatult
mult patud hoopis ära võta,
võin Isa ette astuda.
siis rahu leian Jumalalt.
3. Muu toidus ei või elu anda,
Sa üksi oled eluleib;
ei see või iial nälga tunda,
kes Sinu armulaual käib.
Sa oled eluallik ise,
kust hingejanu kustutan.
Uut elu valad minu sisse,
kui Sinu verest osa saan.

Armulauapalve

Armulaua seadmise palve

L: Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname
Sind, püha Issand, kõigeväeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse,
meie Issanda läbi.
Sina annad aina oma teenijate, kuulutajate ja õpetajate imelise tunnistuse kaudu Kirikule uut jõudu ning nende töös ja elus me näeme Sinu
armastuse suurust. Nende eeskuju kutsub meidki olema Sinu rõõmusõnumi kandjateks ning täidab meid lootuse ja julgusega.
Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga Sinu nime ja
laulame Sinule kiituselaulu:

L: Püha Jumal, kõigeväeline Issand, lõputu on Sinu halastus ja igavene
on Su valitsus. Sa oled kõik loodu täitnud oma valguse ja eluga, taevas
ja maa on täis Sinu kirkust. Sa lõid inimese oma näo järgi ja õnnistasid
teda. Sa tõotasid Aabrahamile, et talle antud õnnistusest saavad
osa kõik rahvad maa peal. Sina päästsid oma valitud rahva Egiptuse
orjapõlvest ja juhtisid vabadusse. Prohvetite kaudu andsid Sa uue
lepingu tõotuse ja kui aeg sai täis, läkitasid oma Poja, kes kuulutas
sõnas ja teos Sinu riiki. Ta alandas iseennast, saades Sinu tahtele
kuulekaks kuni ristisurmani.
Me palume Sind, Issand: pühitse oma Vaimu läbi need annid, leib ja
vein, ja lase meil armulauas usus vastu võtta Kristuse ihu + ja verd.
Meie Issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil Tema ära anti, võttis leiva, tänas,
murdis ja andis jüngritele, öeldes: „VÕTKE JA SÖÖGE, SEE ON MINU
IHU, MIS TEIE EEST ANTAKSE! TEHKE SEDA MINU MÄLESTUSEKS!“

Selsamal kombel võttis Ta karika pärast õhtusöömaaega, tänas ja
andis selle neile, öeldes: „VÕTKE JA JOOGE SELLEST, TEIE KÕIK: SEE
KARIKAS ON UUS LEPING MINU VERES, MIS TEIE EEST VALATAKSE
PATTUDE ANDEKSANDMISEKS! NII SAGEDASTI, KUI TE SELLEST
JOOTE, TEHKE SEDA MINU MÄLESTUSEKS!“

Rahutervitus

See on usu saladus.
K: Issand, me kuulutame Sinu surma ja tunnistame Sinu ülestõusmist,
kuni Sa tuled oma kirkuses.
L: Halastaja Isa, seda leiba ja karikat Sinu käest vastu võttes kanname
meeles Issandat Jeesust, kes sai inimeseks ja andis oma elu meie
eest. Me usume, et Ta on surnuist üles tõusnud ja tuleb taas kirkuses.
Temale lootes ootame osasaamist taevasest pidusöömaajast.
Me palume Sind: pühitse meid oma Vaimu läbi, et võtaksime Kristuse ihu
ja verd vastu õndsuseks ning oleksime Tema ihu liikmetena õnnistuseks
kogu maailmale.
Aita oma rahval valvata ja palvetada, et ta püsiks usus ning armastuses
kuni Kristuse, meie suure Ülempreestri ilmumiseni.
Tema läbi, Temaga ja Temas olgu Sulle, Jumal, kõigeväeline Isa, Püha
Vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti.

Meie Isa
L: Palvetagem üheskoos, nagu meie Õnnistegija Jeesus Kristus on
õpetanud:
L ja K: Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu
riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks
meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära
saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.
Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

L: Soovigem üksteisele Issanda rahu.
Siinkohal võivad kirikulised soovida üksteisele rahu.
Jumala Tall
L: Leib, mida me murrame, on Kristuse ihu osadus. Karikas, mida me
õnnistame, on Kristuse vere osadus.

V. LÄkITAMINE

Armulauaosadus
L: Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on
need, kes on kutsutud Talle söömaajale.
K: Issand, ma ei ole seda väärt, et Sa tuled mu juurde, ütle vaid
üksainus sõna, siis saab minu hing terveks.
Armulauda jagatakse 6 statsioonis: ristimiskabelis, altari ees, keset kirikut ja kiriku tagaosas.
Jagamise ajal vokaal- ja instrumentaalmuusika.
Lasteansambel: „Armas Jumal, mind Sa kuule“ – viis ja sõnad: Sirje
Kaasik; „Sing Halleluujah to the Lord“ – Heebrea viis
Solist: „Kui suur on arm“ – Šoti vaimulik rahvaviis. Laulab Lea Salumäe.
Koor ja kogudus, pasunakoori saatel: „Laudate omnes gentes, laudate
Dominum. Oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat.“
Palve pärast armulauda

L: Palvetagem.
Issand Jumal, me täname Sind, et Sa oled meid toitnud taevase leivaga
ning ühendanud osaduses Kristuse ja üksteisega. Aita meil püha Jüri,
Sinu märtrite ja kõigi pühade eeskujul püsida Sinu armastuses ning
võita kõik selle aja kiusatused ja kannatused. Seda palume Kristuse,
meie Issanda läbi.
K: Aamen.

THE SENDING
Õnnistamine
L: Issand õnnistagu sind ja hoidku sind! Issand lasku oma pale paista
sinu peale ja olgu sulle armuline! Issand tõstku oma pale sinu üle ja
andku sulle rahu! Isa ja Poja ja + Püha Vaimu nimel.

Lõpulaul: „Üks kindel linn ja varjupaik“ (KLPR 163)
Viis ja sõnad: Martin Luther, tõlge: Ferdinand Hörschelmann

2. Ei aita meie nõu ja töö, see on küll peagi lõpnud.
Üks mees on võitlemisele meil’ Isast appi tulnud!
Kas tunned seda meest? Ta nimi: Jeesus Krist!
See Issand suurest väest, see ainus Jumal tõest,
võit Temale peab jääma!

Pealiturg ja ametisse seadja: peapiiskop Urmas Viilma

3. Kui oleks ilm täis kuradeid, kes tahaksid meid neelda,
ei karda meie kedagi, eks Jumal või neid keelda?
Maailma vürstil veel küll tige vihameel,
ei siiski võimust tal, sest ta on kohtu all,
üks sõna rõhub teda!

Ametisse seatav Lääne piirkonna piiskop: piiskop Tiit Salumäe

4. Eks meile sõna seisma jää, ehk turtsugu nad vihast?
Ei Jeesu Kirik hukka läe, mis alustud ta Vaimust.
Kui võtvad meie käest au, ihu, last ja naist,
et mingu igavest! Ei saa nad kasu sest,
Ta riik peab meile jääma!
L: Minge Jumala rahus!
K: Tänu olgu Jumalale.
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Haapsalu Toomkirik
Haapsalu toomkirik on rajatud 13. sajandi teisel poolel Saare-Lääne
piiskopkonna peakirikuks. Hoone pühitseti Saare-Lääne piiskopkonna
kaitsepühakule Püha Johannesele. Haapsalu toomkirik on Balti- ja Põhjamaade ühelöövilistest kirikutest üks suurimaid. Kirjalikult on hoonet esmakordselt mainitud 1279. aastal Haapsalu linna asutamisdokumendis.
Toomkirik on ehitatud romaani stiililt gooti stiilile üleminekuperioodil. Romaani stiili märgib seinapiilarite kapiteelide taimornament,
gooti stiili teravkaarvõlvistik. Tõenäoliselt 14. sajandi teisel poolel ehitati ainulaadne ümara põhiplaaniga ristimiskabel, mille aknale ilmub
täiskuuöödel legendaarne Valge Daam.
Rootsi riigi valitsemisajal sai senisest katoliiklikust peakirikust luterlik kogudusekirik. 1658. aastal sai kirik esimese oreli. 1688. aastal
laastas linnust suur tulekahju. Konvendihoone jäigi varemetesse, aga
kirikuhoone tehti korda. 17. sajandist on pärit Joachim Winteri loodud
ristimiskivi, mis asub ristimiskabelis ja on kasutusel siiani.
1726. aasta torm viis kirikult katuse. Põhjasõja-järgsel raskel ajal ei
suudetud kirikut taastada. Kogudus tegutses edasi linnakirikus (praegune Jaani kirik). 160 aastat seisis toomkirik ilma katuseta. Aastatel
1886-1889 insener-arhitekt Erwin Bernhardti projekti järgi kestnud
taastamistööde järel avati kirik taas ja pühitseti 15. oktoobril 1889
Pühale Nikolausele, kuna vahepeal olid pühakud „vahetusse läinud“
ja linnakirik ehk Jaani kirik pühitsetud Pühale Johannesele. Toomkirik
oli jumalateenistusteks avatud ainult suvekuudel. Kirikus toimusid ka
kontserdid. Helilooja ja muusik Cyrillus Kreek pidas vajalikuks suurepärase akustikaga kirikusse ehitada suurem orel. Kahjuks teostus tema
unistus alles aastakümneid hiljem. Esimene eestikeelne jumalateenistus toimus toomkirikus teadaolevalt 1901. aastal.
Rasked ajad saabusid nõukogude okupatsiooniga. 1940. aastal pühakoda suleti. Teise maailmasõja ajal jumalateenistuste pidamist jätkati. 1944. aastal hävitasid nõukogude sõdurid kiriku sisustuse – orel,
pingistik, altar põletati, ristimiskivi lõhuti, muidugi ka aknad, uksed
jm. 1950. aastal visati tornist alla kirikukellad. Üks neist viidi utiili, teise
suutsid muuseumitöötajad päästa ja muuseumi varjule viia. Muuseu-

mitöötajad töid hoiule ka lõhutud ristimiskivi, mille skulptor Roman
Haavamägi taastas.
Mõni aeg kasutati kirikuhoonet viljalaona, kaaluti isegi sinna ujula
rajamist. 1971. aastal alustati siiski toomkiriku restaureerimist, et seda
kasutada kontserdisaalina. 1980. aastatel nõukogude süsteemi murenedes avanes võimalus taastada toomkirik pühakojana. Selleks oli vaja
teha muudatused sisekujunduses ja viia tööd lõpule nii, et jõulud 1990
peetakse juba toomkirikus.
24. detsembril 1990 peeti esimene jumalateenistus, mis kanti üle
Eesti Televisioonis. Peapiiskop Kuno Pajula taaspühitses kiriku, mis
hakkas kandma nime Haapsalu Toom-Niguliste kirik. Sellel õhtul helises
taas vana kirikukell ja ristimiskabelisse oli tagasi viidud ristimiskivi. Sõpruskoguduste toetusel oli kirikusse paigaldatud ka väike orel Ahvenamaalt, Ekerö kirikust.
Kahekümne viie kiriku tegutsemisaasta jooksul on lisaks aktiivsele kogudusetööle ja tihedatele kontserdiprogrammidele muudki teha
jõutud. 1992. a emadepäeval paigaldati ristimiskabelisse dr Heino Noore algatusel kujur Hille Palmi skulptuur Madonna lapsega, mälestamaks
Siberis hukatud Eesti emasid. Kiriku põhjaseina taastati vanale kohale
käärkamber aastatel 1994–1995. 2001. aastal ehitas orelimeister Gerhard Schmidt 17 registri, kahe manuaali ja pedaaliga koorioreli, milleks
kasutas Åkerman-Lundi ﬁrmas algselt ehitatud orelit. 2008. aastal paigaldati kellatorni uued kirikukellad koos helistamise mehhanismiga ja
torni välisküljele ajanäitajad. Käimas on toomkirikule uue vaskplekist
katuse tegemine. Kirik ei saa kunagi valmis.
Haapsalu toomkirik on EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse
kodukirik. Kogudust teenib ja juhib 1975. aastast õpetaja Tiit Salumäe.
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Haapsalu Toom-Niguliste kiriku idasein. Foto: Tõnis Padu

