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Juhtkiri

1

Jälle on kätte jõudnud kirikuaasta 
suurim püha – Kristuse ülestõus-
mise püha! Selle kohta on kasutu-
sel ka teistsuguseid nimesid: pee-
takse nii lihavõtteid, munapühi 
kui kevadpühi, kuid kristlastele 
on suurimaks rõõmupühaks siiski 
ülestõusmispüha, millesse on kät-
ketud ristiusu põhisisu ja sõnum. 
Me usume, et Jeesus Kristuse 
kannatuste ja ristisurma kaudu 
on inimkonna patud lunastatud ja 
seeläbi meile kõigile lahti igavese 
elu tee. Inimlikult ei ole just lihtne 
mõista selle ohvri suurust, mida 
Jumala Poeg pidi selleks talu-
ma… Prohvet Jesaja raamatus on 
kirjas mõjusad sõnad: „Ma andsin 
oma selja peksjaile ja põsed neile, 
kes katkusid karvu, ma ei peitnud 
oma palet teotuse ja sülje eest“ 
(Js 50:6). Võib tundauda arusaa-
matu, et Jeesus talus alandlikult 
peksmist ja mõnitamist, et Ta ei 

näidanud oma jumalikku võimu ja 
teotajatele vastu ei hakanud. Kuid 
sama uskumatuna näib ka Tema 
surmale järgnev: kui naised haua-
le jõudsid, oli Tema haud tühi, Ta 
tõusis surnuist üles! See ime näis 
mõistetamatu isegi Tema jüngrile 
Toomasele, kes ei uskunud Jeesu-
se võitu surma üle enne, kui oli 
katsunud pärast ülestõusmist end 
neile ilmutanud Kristuse haavu. 

Me inimestena oleme sage-
li Jumalas kahtlevad, tahame ise 
„käega katsuda või silmaga näha“, 
enne kui julgeme  Tema abisse us-
kuda, ometi on meie ümber nii 
palju imelist, mis tõendab ühelt 
poolt meie küündimatust ja tei-
salt Tema vägevust! Mõelgem kas-
või kõigele Tema loodule, mis on 
meie kätte usaldatud. 

Seekordses Sulases käsitleb 
Jumala loodu hoidmise olulisust 
Anne Burghardt, kes tutvustab 

Luterliku Maailmaliidu poolt re-
formatsiooni 500. aastapäevaks 
välja antud kogumikust teemat 
„Loodu pole müügiks“.

Ülestõusmispüha jutlus on ku-
nagise Kaarli koguduse, praegu 
Rapla koguduse õpetaja Mihkel 
Kuke sulest. Maara Vint on samu-
ti Jeesuse ülestõusmise tähendu-
se üle mõtisklenud. Kauaaegne 
kaastööline Isa Ain Peetrus, kes 
on juba aastaid Sulase lugejaile 
kirikuisasid ja pühakuid tutvus-
tanud, käsitleb seekord Damas-
kuse Johannest, Urmas Karileet 
on uurinud köstriameti sündi ja 
hääbumist meie kiriku ajaloos, 
Anu Allikvee jätkab kunstis ku-
jutatud piiblilugude tutvustamist 
Jeesuse ilmumislugudega pärast 
Tema ülestõusmist ja enne taevas-
se minemist. Koguduse tegemiste 
poolelt saab lugeda uue nõuko-
gu valimistest ja intervjuu kaudu 
on võimalik rohkem teada saada 
Kaarli Kooli toimekast õppeala-
juhatajast Helen Treierist.

Lahket lugemist!

Sulase toimetus

Caravaggio (1571–1610) “Uskmatu Toomas”, 1601–1602.
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1.Korintose 15:12–22

Teise maailmasõja järgsel Nürn-
bergi kohtuprotsessil esines tun-
nistajana mees, kes oli sõja ajal 
mõnda aega pidanud elama Vil-
niuse juudi kalmistul ühes hauas, 
kus teda varjas raske kiviplaat. See 
oli tema ja paljude teistegi juuti-
de jaoks ainus turvaline paik, et 
reaalsest hukkumisest, koondus-
laagrist ja gaasikambrist pääseda. 
Ning sellisena hauas elades kirju-
tas ta luuletusi.

Ühes neist kirjeldab ta lapse 
sündi ... hauas. Tema läheduses 
olnud hauakoopas sünnitas noor 
juudi naine poja. Sünnituse vas-
tuvõtjaks oli 80-aastane rabi, kes 
tavaliselt oli samal kalmistul toi-
metanud matmisi. Kui vastsündi-
nu oli teinud esimese häälitsuse, 
palvetas too vana juudi rabi: „Suur 
Jumal, kas Sa oled lõpuks ometi 
saatnud meile Messia? Sest kes 
muu, kui ainult Messias võiks il-
male tulla hauas...“

See lugu on nii sürrealistlik, et 
ületab ka meie parima kujutlus-
võime. Ja ometi on sellel tõesti-
sündinud lool võimas sümboolne 
tähendus. Too Teise maailmasõja 
aegne Vilniuse juudi rabi teadis, 
et Messias, keda see rahvas aas-
tatuhandeid oli oodanud, saabki 
sündida hauas. Aga selle tundma-
tu noore naise tundmatuks jäänud 
poeg, kellele ei jõutud ilmselt 

nimegi panna ja kes toitus ainult 
oma ema pisaratest, suri juba paa-
ri päeva möödudes sealsamas, kus 
ta sündis, ehk hauas. Tema ei ol-
nud Messias!

Küll sai aga Messiaks ühe tei-
se noore juudi naise poeg, kelle 
jaoks 2000 aastat tagasi samuti 
ei leitud sündides kohta inimeste 
eluasemes, vaid ainult loomade-
le mõeldud koopas, ning kes pidi 
mõnikümmend aastat hiljem ka 
surema kurjategijatele mõeldud 
võllas. Evangelist Johannes ütleb, 
et Kristus tuli küll omade keske-
le, kuid need ei võtnud teda vastu. 
See maailm, mis oli tekkinud tema 
läbi, ei tundnud teda lihtsalt ära.

Jeesuse kannatuslugu näitab 
meile väga selgelt, et maailm ei 
võtnud Jumala armupakkumist 
vastu ei tema sündides ega ka sur-
res. Tema omad lükkasid Jeesuse 
endi keskelt välja. Evangelistid ju-
tustavad, et vaid Arimaatia Joosep, 
rikas Suurkohtu liige, halastas risti 
all olevate nutvate naiste peale ja 
taotles Jeesuse surmaotsusele alla 
kirjutanud Rooma prokuraato-
rilt Pontius Pilaatuselt luba Jee-
suse surnukeha oma perekonna 
hauakoopasse matta. Ta tegutses 
umbes sama halastavalt, nagu see 
Vilniuse juudi kalmistu rabi tolle 
teise naise sünnitust hauas vastu 
võttes.

Ja nii jõuamegi nende kahe 
pildi võrdluses kõige olulisema 
juurde. Vilniuse juudi kalmistul 
sündinud poiss ei olnud Messias, 
mis siis, et ainult Messias võis 

sündida hauas. Loomasõimes sün-
dinud ja ristil hukatud Jeesus aga 
oli seda ja on jätkuvalt, vaatamata 
sellele, et see maailm võis Jeesu-
sega teha, mida iganes tahtis. Teda 
enda keskelt välja tõrjudes, pilga-
tes ja piitsutades ning lõpuks hu-
kates. Ärgem unustagem, et Roo-
ma sõdurid lõid risti ja Arimaatia 
Joosep mattis oma hauda ainult 
Naatsareti puusepa poja, kellel 
oli küll nimi Jeesus – Jumal pääs-
tab. Hauas sündis, hauakoopast 
väljus ning naistele ja jüngritele 
ilmus aga juba Kristus – Messias 
ehk Võitu, kelle võidust surma ja 
surmavalla üle meiegi tohime osa 
saada.

Apostel Paulus kirjutab ko-
rintlastele, et kui Kristust ei oleks 
üles äratatud, siis oleks meie usk 
tühine ja jumalateenistuski mõt-
tetu. Me oleksime siis lausa Juma-
la valetunnistajad ja teeksime sel-
lega ainult pattu. Nüüd aga, tõdeb 
Paulus, on Kristus üles äratatud 
surnuist, uudseviljana magama-
läinutest. Sellest peale on kõik 
siin maailmas muutunud, mitte 
miski ei ole enam endine.

Ülestõusmispüha suurim ja 
olulisim sõnum ongi see, et Jeesu-
se ülestõusmine ei piirdu tema ta-
gasipöördumisega maisesse ellu, 
nii nagu see juhtus tema poolt üles 
äratatud Laatsaruse, Naini noor-
mehe või Jairuse tütrega. Hauast 
väljudes ja surmavalda selja taha 
jättes ei tulnud Jeesus siia taga-
si, vaid läks edasi, täiuslikumasse 
olemisvormi, kus aeg ja ruum ei 
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saanud temale enam takistuseks. 
Seepärast apostel Paulus manit-
sebki, et kui me loodame Kris-
tuse peale üksnes selles elus, et 
meie käsi siin hästi käiks ja me 
kaua elaksime, oleksime kõigist 
inimestest küll kõige armetumad.

Oluline on teada ka seda, et 
Jeesus ei tõusnud hauast ise, nii 
nagu meie hommikuti ärgates 
lükkame endalt teki pealt ja kui 
ei viitsi kohe voodit üles teha, jä-
tame linad laiali, milline vaatepilt 
avanes ka nädala esimese päeva 
varahommikul Jeesuse hauale ru-
tanud naistele ja jüngritele. Piibel 
ütleb, et Jumal äratas ta surnuist 
ja tegi seda mitte ainult sellepä-
rast, et tal oli meelevald oma Poe-
ga päästa, vaid ka selleks, et Tal 

on meelevald meidki päästa mitte 
ajalikust, vaid igavesest surmast. 
Apostel ütleb, et nii nagu me su-
reme Aadamas, olles kaasosalised 
Aadama patus, mida me kõik oma 
muldses ihus kanname, tehakse 
samamoodi kõik ka elavaks Kris-
tuses. Seda aga alles surnute üles-
tõusmises.

Aiapidajad ja põlluharijad on 
kindlasti kokku puutunud kapsa-
ussidega, taimelehti kahjustavate 
röövikutega. Kui aeg täis saab, ot-
sib röövik mõne lati, mille otsas ta 
nukkub. Röövik kaob meie silme 
eest, saab kaetud tugeva koori-
kuga ja on pikka aega nagu elutu 
kookon. Mõne aja möödudes see 
koorik lõhkeb ja oh imet, välja 

lendab sealt hoopis valgetiivuline 
liblikas, mis ühest küljest võttes 
on ju sama endine kapsauss, aga 
teisest täiesti uus elu.

Suurel reedel asetati Jeesuse 
surnukeha hauda, kes kolmandal 
päeval Messiana sealsamas hauas 
sündides ja uuele elule üles tõustes 
ka täna sulle ja mulle ütleb: „Ära 
karda! Mina olen Esimene ja Viim-
ne ja Elav. Ma olin surnud, ning en-
näe, ma elan igavesest ajast igavesti 
ning minu käes on surma ja sur-
mavalla võtmed.” (Ilm 1:17–18) 
Aamen.

Mihkel Kukk
Peetud Vancouveri Peetri kirikus I 

ülestõusmispühal 31.03.2013

DAMASKUSE JOHANNES
Tere taas, hea Sulase lugeja! Soo-
vin Sulle omalt poolt häid üles-
tõusmispühi ja ka sellele järgnevat 
perioodi. Loodan, et see aeg on 
täis armu ja õnnistust. Meie aga 
jätkame oma kirikuisade teekon-
da ning seekord seame sammud 
Süüria suunas. Käesolevas artiklis 
püüan Sulle tutvustada tegelast 
nimega Johannes Damaskusest 
(või siis Damaskuse Johannes). 
Nii nagu ta nimigi vihjab, sündis 
ta Damaskuses umbes 676. aasta 
paiku. Tema surmaajaks on ligi-
kaudselt märgitud aastatevahemik 
754–787, kuid siinjuures on kasu-
tusel palju erinevaid variante.

Ainukene materjal tema elu 
kohta, mis meil olemas on, tuleb 
Jeruusalemma patriarhilt Johan-
neselt ja pärineb 10. sajandist. 

See on ainus allikas, millest võime 
tuletada tema elu kohta käivaid 
fakte. Võib ette kujutada, et krii-
tilise ajaloo seisukohast ei ole see 
just kõige usaldusväärsem allikas. 
Kuid parem ikka, kui mitte mida-
gi. Puudujäägiks võib siinjuures 
ehk ära tuua asjaolu, et kirjeldu-
sed tema elu kohta ei ole piisavalt 
detailsed, esineb võib-olla liiga 
palju n-ö legendilaadset jutusta-
misstiili ja ka kogu kirjastiil on lii-
ga ülespuhutud.

Johannese isa Mansur oli väga 
tõsine ja kadestamisväärt kristla-
ne (kadestamisväärseks on peetud 
tema usupraksist, mitte mate-
riaalset kindlustatust ega heaolu), 
keda igapäevaselt ümbritses pa-
ganlik keskkond, mis aga kuidagi 
ei suutnud lahjendada tema usuli-

si vaateid. Teadaolevalt ei häirinud 
tema tugev kristlik maailmapilt 
ka ta saratseenidest kaaslaste elu 
ning nad suhtusid temasse suu-
rima austuse ja respektiga. Olgu 
öeldud, et Johannese isa Mansur 
oli kaliif Abd al-Maliki rahaline 
nõustaja. Kui Johannes oli jõud-
nud kahekümnendatesse eluaas-
tatesse, muretses tema isa selle 
eest, et tal oleks parimad juhen-
dajad, kes sellel ajal saada olid. 
Selles mõttes oli Johannes tohu-
tult õnnistatud. Ühel päeval, kui 
Johannes seisis turuplatsil, kohtus 
ta ühelt rüüsteretkelt kaasavõetud 
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Sitsiilia päritolu munga Cosmase-
ga. Lähemal tutvumisel selgus, et 
tegemist oli väga erudeeritud ini-
mesega. Kuna isa Mansur oli kõr-
gel positsioonil, õnnestus tal kalii-
fi veenda Cosmast vabaks andma, 
ning Cosmasest sai Mansuri poe-
gade juhendaja. Johannese bio-
graafia autorile toetudes teame, 
et Johannese õpingud kulgesid 
hiilgavalt ja et lühikese aja jooksul 
saavutas ta taseme, mis oli võrd-
väärne oma ala parimatega, seda 
eriti algebras, aga ka geomeetrias. 
Samasugused edusammud leidsid 
aset ka muusikas, astronoomias ja 
teoloogias. 

Pärast isa Mansuri surma mää-
rati Johannes Damaskuse kaliifi 
ülemnõustajaks. See oli just sellel 
tema ametiajal, kui Kirik idas oli 
üles ärritatud ikonoklasmi õpe-
tuse esialgsete kuulduste tõttu. 
Vaatamata Konstantinoopoli pat-
riarhi Germanuse protestidele 
avaldas Bütsantsi keiser Leo 726. 
aastal edikti ikoonide (pühapil-
tide) austamise vastu. Kasutades 
ära oma tugevat positsiooni ka-
liifi kohtus, astus Johannes kohe 
pühapiltide kaitseks välja, püüdes 
rõhutada selle vana praksise täht-
sust ja vajalikkust. Ta mitte üksnes 
ei astunud selle sammuga vastu 
keisrile endale ainuisikuna, vaid 
õhutas ka rahvast osutama vastu-
panu. Seejärel avaldas keiser 730. 
aastal uue edikti, mille kohaselt ei 
olnud keelatud ainult pühapiltide 
austamine, vaid keelustatud oli ka 
nende väljapanek avalikes kohta-
des. Sellele ediktile reageeris Jo-
hannes omakorda veelgi suurema 
innuga, haarates lihtrahvast veel 
rohkem diskussiooni kaasa. Oma 

kirjas püüdis Johannes rõhutada 
juba eelnevates kirjades mainitut 
ning hoiatas keisrit tagajärgede 
eest, mis võivad järgneda selle-
le ebaseaduslikule sammule. On 
iseenesestmõistetav, et selline 
reageering õhutas veelgi enam 
keisri viha. Kuna keiser ei saanud 
Johannese puhul kasutada füüsi-
list jõudu, siis püüdis ta olukorra 
lahendamisel appi võtta kavalust: 
ta muutis oma strateegiat. Nimelt 
õnnestus tal võltsida Johannese 
allkirjaga kiri, mille too justkui 
olevat saatnud keisrile ja lubanud 
reeta Damaskuse linna. Selle kirja 
saatis keiser kaliifile. Kaliif, veen-
dunud kirja õigsuses, reageeris 
karmilt, olles kindlalt otsustanud, 
et kes iganes selle kirja kirjutas 
(pettuse kohaselt siis Johannes), 
peab karistatud saama käe rand-
mest maharaiumise läbi. Kohtu-
otsus viidi täide, kuid Johannese 
biograafile toetudes saame teada, 
et Pühima Neitsi Maarja eestkoste 
abil sai Johannes imelisel kombel 
endale uue käe.

Selle peale oli kaliif veendu-
nud, et Johannes oli süütu, ning 
pakkus talle tagasi tema endist 
töökohta ja positsiooni. Kuid 
Johannes oli otsustanud järgida 
kõrgemat kutset: koos oma pool-
vennaga sai temast ordu liige Mar 
Saba kloostris, mis jääb Jeruu-
salemmast umbes 25 kilomeetri 
kaugusele. Pärast sellele järgne-
nud prooviaega pühitses Jeruusa-
lemma patriarh Johannes V Johan-
nese preestriks. 754. aastal leidis 
Konstantinoopolis aset pseudo-si-
nod, mis kutsuti kokku keiser Leo 
järeltulija Konstantinos Coprony-
muse poolt. See sinod kinnitas 

ikonoklastide (õpetus, mis keelab 
ikoonide ehk pühapiltide kasu-
tamise) kohta käivad printsiibid 
ning mõistis eksiõpetlasteks kõik, 
kes sellele vastu seisid. Kõige 
karmim osa aga sellest sinodist 
käis just nimelt Johannese kohta. 
Teda nimetati „saratseenide nee-
tud pooldajaks“, „ikoonide ree-
turlikuks pooldajaks“, „Kristuse 
valetunnistajaks“, „ebavaga elu-
viisi õpetajaks“ ning „halvaks Pü-
hakirja tõlgendajaks“. Keisri käsu 
kohaselt kirjutati tema nimi sõna-
ga manzeros (värdjas). Kuid Seits-
mes Oikumeeniline Kirikukogu 
Nikaias (787) tegi varem öeldud 
solvangud heaks. Theophanes kir-
jutab aastal 813, et tema sõprade 
hulgas sai Johannese hüüdnimeks 
hoopis Chrysorrhoas (kuldne al-
likas), ning seda just Johannese 
oraatorlike võimete tõttu. Paavst 
Leo XIII (tema ametiajaks olid 
aastad 1878–1903) kuulutas Jo-
hannese Damaskusest 19. augus-
til 1890. aastal Kiriku doktoriks. 
Tema nimepäeva tähistame kiri-
kukalendris 4. detsembril. 

Damaskuse Johannes oli vii-
mane Kreeka kirikuisa. Tema ge-
niaalsus ei seisnenud üksnes tema 
originaalses teoloogilises arengus, 
vaid ka võimsas süsteemipärases 
(entsüklopeedilises) iseloomus. 
Mõned teoloogid peavad teda 
isegi skolastikute eelkäijaks. Kuid 
on ka neid, kes peavad teda lausa 
esimeseks skolastikuks, ning tema 
kirjatööd „De fide orthodoxa“ 
(„Ortodokssest usust“) esimeseks 
skolastiliseks kirjatööks. Ka araa-
biakeelne maailm võlgneb üsnagi 
palju talle oma filosoofilise kä-
sitluse ja kuulsuse poolest. Tema 
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kõige tuntum ja tähtsam kirjatöö kannab pealkirja 
„Tarkuse allikas“. See teos on tunnustust leidnud 
nii katoliku kiriku kui ka kreeka kiriku õpetuses ja 
traditsioonis. Siin ei too Johannes esile mitte enda 
arvamust, vaid on püüdnud ühtsesse tervikusse kok-
ku koguda oma eelkäijate õpetused ja vaated. Teos 
on märkimisväärne seetõttu, et tegemist on esimese 
katsega ajaloos kirja panna summa theologica´t (teo-
loogia summat).

Damaskuse Johannes on meile jätnud päris laia-
ulatusliku kirjapärandi. Siinses artiklis tahaksin kok-
kuvõtlikult mainida vaid olulisemat.

„Tarkuse allikas“ on teos, mis on jaga-
tud kolmeks osaks. Nendeks on „Filosoofilised 
peatükid“,„Eksiõpetuse käsitlus“ ja „Ortodoksse usu 
täpne esitus“. Raamatu esimese osa pealkiri on üs-
nagi laiahaardeline ja seetõttu on seda osa tihti ni-
metatud ka „Dialektikaks“, kui siinjuures välja arvata 
15. peatükk, mille peamiseks teemaks on loogika. 
„Dialektika“ käsitleb põhjalikult Aristotelese onto-
loogiat. Üsna mitmelgi põhjusel on see teos huvi-
pakkuv. Siin on kasutatud selgelt kreeka kirikuisade 
terminoloogiat. Ning seda mitte ainult rääkides he-
reetikute vastu, vaid kirjeldades ka ortodoksse usu 
ekspositsiooni. 

Raamatu teine osa on oma olemuselt koopia sa-
malaadsest Epiphaniuse tööst, mille Damaskuse Jo-
hannes n-ö kaasajastas. Siinjuures on välja toodud 
juba liikvel olevad hereesiad, kuhu autor lisab veel 
mõned uued, mis olid esile kerkinud. 

Kolmas osa on kogu teose kõige tähtsam ning üks 
tähtsamaid Johannese kirjatööde seas. Selle teose au-
torluse üle on vaieldud kogu Kirikus nii idas kui lää-
nes. Tegemist on varasemate teoloogide kirjutistest 
kokku kogutud materjaliga ning kõik see on püütud 
panna süstemaatilisse ja loogilisse vormi. Kogu sel-
lelaadne üritus on kindlasti märkimisväärne ja siin 
tuleb Damaskuse Johannesele au anda. Olgu siin-
juures ka ära märgitud, et seda teost on eeskujuna 
ja materjalina kasutanud hiljem nii Peter Lombard 
kui ka Aquino Thomas. Teos on ammendamatuks 
kirikutraditsiooni allikaks, mis muutus omamoodi 
standardiks hilisematele järeltulijatele. Äramärki-
mist väärivad selles teoses mainitud kirikuisad nagu 
Gregorios Nazianzenos, Gregorios Nyssast (ka Nys-

ses), Kyrillos Aleksandriast, Leo Suur, Athanasios ja 
Johannes Kuldsuu. Kõikidest mainitud isikutest on 
varasemates Sulastes ilmunud ka artiklid. 

Kogu see kolmas osa on omakorda jagatud nel-
jaks. Selline osajaotus on täiesti juhuslik, ning kree-
kakeelsele originaaltekstile toetudes näeme, et see 
ei ole teose autori enda planeeritud. Tõenäoliselt on 
tegemist hilisema tõlkija omavoliga, kes püüdis seda 
sarnastada Peter Lombardi teosega „Ütlused“.

Esimene osa „Ortodoksne usk“ käsitleb Jumala 
eksistentsi ja olemust, jumalikku natuuri ja Kolm-
ainsust. Jumala eksistentsi tõestamiseks on Johannes 
tsiteerinud autoreid, kellele on osaks saanud jumalik 
ilmutus, kuid ka neid, kelle käsutuses on olnud vaid 
mõistuse valgus. 

Teises osas käsitleb Johannes füüsilist maailma. 
Siin toob ta kokkuvõtlikult välja kõik tol ajal käibel 
olnud vaated, ilma et ta ise väljendaks nende suhtes 
omapoolset eelistust. Samas osas käsitleb ta ka tee-
masid nagu inglid ja deemonid, maapealne paradiis, 
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inimlik loomus, jumalik ettetead-
mine ja ettemääratus.

Kolmandas osas on käsitluse 
all Kristuse kaks loomust. See kä-
sitlus on üsnagi pikk ja põhjalik, 
mis viib ta omakorda välja mono-
füsiitide eksiõpetuseni (selle eksi-
õpetuse kohaselt oli Kristusel vaid 
üks loomus – jumalik) ja selle ta-
gasilükkamiseni. Samas teoses on 
käsitluse all ka Neitsi Maarja kui 
Jumala Ema. 

Neljandas osas on vaatluse all 
Pühakiri ehk Piibel. 

Eraldiseisva kirjatöö „Jakobii-
tide vastu“ kirjutas Damaskuse 
Johannes metropoliit Peetruse 
palvel. Siin on tegemist tugevalt 
poleemilise tekstiga jakobiiti-
de vastu (nii kutsuti monofüsiite 
Süürias). Jakobiitide eksiõpetus 
järgis oma olemuselt monofüsii-
tide käsitlust vaid Kristuse juma-
liku loomuse kohta. Samuti on 
Damaskuse Johannes selles teoses 
nii manilaste kui ka monoteliiti-
de eksiõpetuste vastu. Teosesse 
mahuvad ka kogutud Pühakirja 
kommentaarid Pauluse kirjadest 
efeslastele, filiplastele, koloslaste-
le ning tessalooniklastele. 

Üldise pealkirja all „Jutlused“ 
kirjutas Johannes neliteist jutlust. 
Siin tulevad käsitlemisele teemad 
nagu transfiguratsioon (Kristu-
se kirgastumine). Selles jutluses 
püüab Johannes arendada ka Kris-
tuse kahe loomuse teemat. Veel on 
puudutatud teemasid nagu Neitsi 
Maarja kuulutus, Neitsi Maarja 
taevasseminemine, Kristuse sünd, 
epifaania ja nelipüha.

Damaskuse Johannese poolt 
jäetud kirjapärand on palju ula-
tuslikum, kuid siinkohal olen mai-

ninud kokkuvõtlikult vaid olulisi-
mat. Peale selle on ta endast maha 
jätnud ka laiaulatusliku varasalve 
kirikuhümnidega, mis on kasutu-
sel tänapäevalgi. 

Üheks teemaks, millega Da-
maskuse Johannes oma elu jook-
sul tegeles ja võitles, olid pühapil-
did ja nende kasutamine. Esmalt 
võib jääda mulje, et ta oli nende 
kasutamise vastu, kuid tegelikult 
on tegu hoopiski vastupidisega. 
Me võime küsida, kas see on pü-
haduse rüvetamine, kui me kasu-
tame oma usu väljenduses ja prak-
sises Jeesuse, Neitsi Maarja või 
mõne pühaku pilti? Tõstatan sel-
le küsimuse just seepärast, et on 
palju kristlasi, kes arvavad ja on 
arvanud, et pühapiltide ja kujude 
kasutamine on ebajumalate kum-
mardamine. Siinjuures toovad nad 
õigustuseks argumendi, et on kee-
latud kasutada pilte või kujusid 
Jumala kohta. Damaskuse Johan-
nes, kes elas 8. sajandil, maadles 
täpselt samade probleemidega. 
Johannes väitis, et varasematel ae-
gadel Jumalat (keda me ei ole näi-
nud), ei saanud kujutada ei piltide 
ega kujude näol. Aga nüüd, mil Ta 
on ennast lihas nähtavaks teinud ja 
elanud meie keskel Jeesuse Kris-
tuse isikus, me saame teha pil-
di või kuju selle kohta, mida me 
oleme näinud. Paavst Benedictus 
XVI on öelnud, et Jeesus on Ju-
mala ikoon (nägu, pale, pilt). Kui 
sa tõesti armastad kedagi, siis sinu 
suurimaks sooviks on talle silma 
vaadata ja talle seda öelda. Jumal 
armastab meid niivõrd, et Ta sai 
inimeseks, et Tema saaks meile 
silma vaadata ja meile seda öel-
da. Ning üks moodus, kuidas me 

saame armastatu mälestust elava-
na hoida, on kanda endaga kaasas 
tema pilti. Ka Jeesuse sooviks oli, 
et mälestus Temast püsiks elavana, 
ning Püha Vaim on inspireerinud 
Kirikut kasutama pühapilte, kus 
me kujutame episoode ja etap-
pe Jeesuse elust (Hea Karjane, 
Kristuse sünd, Tema kannatamine 
jne), mille kaudu Ta ilmutab oma 
palavat armastust meie vastu. 

Damaskuse Johannes veetis 
oma elu viimase perioodi mäge-
des Mar Saba kloostris, mis jääb 
Jeruusalemmast umbes 25 kilo-
meetri kaugusele. Kokkuvõtteks 
võime öelda, et Damaskuse Jo-
hannes oli tugev teoloog ja Kiriku 
ortodoksse usu eest võitleja. Kiri-
kukalendris tähistame tema püha 
4. detsembril. Kuna ta on kirju-
tanud ka palju kirikuhümne, siis 
peetakse teda idakirikus ka üheks 
peamiseks hümnograafiks.

Pärast suuremaid vaidlusi ja 
verevalamist pühapiltide (ikooni-
de) teemal, lahendati viimaks ka 
see küsimus ja tänapäeval on ikoo-
nid idakiriku lahutamatuks osaks. 
Nagu juba varem mainitud, nime-
tati Damaskuse Johannes Kiriku 
doktoriks 1890. aastal. See on au, 
mis on osaks saanud vaid väga vä-
hestele. Kuigi Johannese puhul on 
tegemist idakiriku isaga, on tema 
pärand tugevasti kanda kinnita-
nud ka läänekirikus. 

Johannes suri väga kõrges eas, 
mõnede allikate kohaselt 104-aas-
tasena, oma ordukaaslaste kes-
kel, tehes oma igapäevast tööd. 
Tema matmispaigaks sai Mar Saba 
klooster. Damaskuse Johannese 
peamiseks mureallikaks olid eksi-
õpetused, mis pimestasid rahvast, 
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ning seetõttu kirjutas ta palju, et 
heita valgust Kiriku õpetusele. 
Tema eluaega saatsid pidevad po-
liitilised ja teoloogilised tormid. 
Kuid see asjaolu omakorda innus-
tas teda veel enam levitama evan-
geeliumi.

Tahaksin lõpetada selle artikli 
kondakiga (kondak on kirikulaul, 
milles selgitatakse ka mõne püha 
tähendust, ning seda võib nii laul-
da kui ka lugeda), mis on pühen-

datud Damaskuse Johannesele:
Laulgem ülistust Johannesele, kes on väärt suurt au,
kes on laulude looja, Kiriku täht, õpetaja ning tema doktriinide kaitsja:
Issanda risti väe läbi suutis ta jagu saada hereetilisest veast,
ja pideva eestkostjana Jumala ees
palub ta, et kõik saaksid osa pattude andekssaamisest.

Isa Ain Peetrus

Loodu pole müügiks

Sissejuhatuseks 
Keskkonnaga seotud teemad päl-
vivad üha suuremat tähelepanu. 
Kuigi leidub ka neid, kes peavad 
kliima soojenemise ja läheneva 
ökokatastroofi eest hoiatajate jut-
tu pelgalt vandenõuks, kinnitavad 
faktid paraku, et inimene on Maa 
kurnamisega jõudmas kriitilise pii-
rini. Eelmisel aastal oli inimkond 
maailma 2016. aasta “ökoloogilise 
eelarve” kasutanud ära 8. augus-
tiks. See tähendab, et eelmisel aas-
tal elasime me kõik ajavahemikus 
8. augustist kuni 31. detsembrini 
“ökoloogilises võlas”. 1993. aastal 
oli selleks kuupäevaks 15. oktoo-
ber, 2003. aastal juba 13. septem-
ber jne. Samas tempos jätkates on 
2083. aasta “ökoloogiline eelarve” 
ära kasutatud juba 13. jaanuari pai-
ku. Alates 1970ndatest on inim-
kond igal aastal elanud üle Maa 
võimete ja tootnud rohkem saas-
tet ja jäätmeid, kui planeet ümber 
suudab töödelda. Ehrlichi ja Hold-

reni võrrand aitab mõista, millised 
on ökoloogilise probleemi mate-
riaalsed põhjused. Selle võrrandi 
järgi arvutatakse keskkonnamõju 
välja rahvaarvu, rikkuse (tarbimis-
määr inimese kohta või SKP) ja 
industrialiseerimise taseme korru-
tamise teel (ingl k I=PAT ehk Imp
act=Population*Affluence*Techn
ology). Kuna ajavahemikus 1950–
2011 kasvas maailma elanikkond 
180 protsenti ehk 2,5 miljardilt 7 
miljardile ning kogu maailma SKP 
kasvas samas ajavahemikus 1003 
protsenti ehk 7 triljonilt USA 
dollarilt aastal 1950 kuni 77,2 
triljonini aastal 2011, on selge, 
et inimtegevuse keskkonnamõju 
on viimastel aastakümnetel järjest 
kasvanud. Oluline roll on mõista-
gi ka sellel, et industriaalriikide 
sekka on tõusnud arvuka elanik-
konnaga riigid nagu India, Hiina 
jt, kus kasvav osa elanikkonnast 
tahab osa saada samadest hüve-
dest, mida läänemaailm on aasta-

kümneid nautinud. Pealegi elame 
me ajastul, kus paiguti pseudo-
religiooniks muutunud majandus 
jutlustab pidevast (majandus)kas-
vu vajadusest. Inimesed peavad 
tarbima rohkem, ostma rohkem 
jne. Loodust ja loodusvarasid on 
nähtud (lõputu) ressursina ja kasu 
teenimise vahendina. Paljudes 
lõunapoolkera riikides ostavad vä-
lismaised firmad massiliselt kok-
ku maad, millest osa omandatakse 
poolillegaalselt (hinnanguliselt on 
selliseid maa-alasid maailmas kok-
ku u 200 miljardit hektarit). Seal 
elanud inimesed sunnitakse sageli 
oma põlistest kodudest lahkuma 
ning varasemad liigirikkad alad 
asendatakse monokultuuridega, 
nt palmi- või maisiistandustega. 
Viimaste puhul kasutatakse tihti 
geneetiliselt muundatud seem-
neid, milles sisalduvate uute 
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geenide edasikandumine ja mõju 
metsikutele taimedele on ennus-
tamatu ja praegu veel piisavalt läbi 
uurimata. Geneetiliselt muunda-
tud seemnete ja toidu kasutamist 
õigustatakse enamasti vajadusega 
toita kiiresti kasvavat elanikkon-
da. Sellesse argumenti tasub aga 
suhtuda teatava reservatsiooniga, 
kuivõrd peaaegu üks kolmandik 
toidust, mida maailmas igal aastal 
inimeste söötmiseks toodetak-
se (u 1,3 miljardit tonni), läheb 
kaotsi – see visatakse ära, läheb 
halvaks jne. 

Näiteid looduse ekspluatee-
rimisest võiks veel tuua ohtralt. 
Küsimus on aga selles, kuidas 
me kristlastena sellesse suhtuma 
peaksime ning kas teoloogia peaks 
Jumala loodule senisest suuremat 
tähelepanu pöörama. Samuti ta-
sub endalt küsida, kas me ei mõtle 
vahel enda ja Jumala suhtest liiga 
individualistlikult, unustades, et 
Jumal ei kutsu meid osadusse mit-
te üksnes endaga, vaid enda läbi ka 
teiste inimestega, unustamata see-
juures ülejäänud loodut. Apostel 
Paulus meenutab, et loodu ootab 
pikisilmi Jumala laste ilmsikssaa-
mist ning loodab, et ta „vabasta-
takse kord kaduvuse orjusest Ju-
mala laste kirkuse vabadusse“ (vt 
Rm 8:19–21). Jumala lapsed, kel-
lest apostel kõneleb, on vabastatud 
“iseendasse pööratusest“, milles 
peitub patu sügavam olemus. 

Loodu pole müügiks: reformatsioo-
nijuubeli üks teemadest 
Luterlik Maailmaliit on refor-
matsiooni 500. aastapäeva pea-
teemaks valinud “Jumala armu 

poolt vabastatud”. Selle teema 
põhjalikumaks avamiseks on appi 
võetud kolm alateemat, mis on 
kantud põhimõttest “pole müü-
giks” (“Lunastus pole müügiks”, 
“Inimesed pole müügiks” ja “Loo-
du pole müügiks”). Need kutsu-
vad järele mõtlema selle üle, kui-
das tänane turule ja majandusele 
orienteeritud maailm suhestub 
ristiusu kesksete arusaamadega 
halastusest, hoolimisest ja teistega 
arvestamisest. “Loodu pole müü-
giks” pakub võimaluse arutleda, 
kas me ikka oleme olnud Jumala 
loodu head majapidajad. Luterli-
ku Maailmaliidu poolt 2015. aas-
tal välja antud kogumik “Jumala 
armu poolt vabastatud” (eesti 
keeles ilmunud aastal 2016 EELK 
Usuteaduse Instituudi õppekir-
janduse sarjas) sisaldab kokku ka-
heksat esseed teemal “Loodu pole 
müügiks”. Selle teema erinevate 
tahkude üle arutleb kogumikus 
seitse luterlikku teoloogi Prant-
susmaalt, Jaapanist, Tansaaniast ja 
mujalt. Lisaks tutvustab Austraalia 
päritolu õigeusu teoloog isa John 
Chryssavgis oma essees õigeusu 
teoloogia suhet ökoloogilise maa-
ilmavaatega. 

Esseesid lugedes jäid kõlama 
mitmed mõtted, mille üle tasub 
edasi mõtiskelda. Kõiki neist pole 
siinkohal võimalik välja tuua, kuid 
paaril tasuks hetkeks peatuda. 

Maailm kui Jumala loodu
Tänapäeval toimuvat loodusvara-
de massilist ekspluateerimist ar-
vestades on oluline, et me pööraks 
senisest enam tähelepanu Jumala 

loodule tervikuna. Maailm on Ju-
mala loodu (1Ms 1:1–2:25), meie 
aga ei ole jumalad. Me ei saa rajada 
oma suhet muu looduga hoiakule, 
nagu oleks meie selle omanikud. 
Loodu tegelik omanik on Jumal 
ja see loodu on “väga hea” (1Ms 
1:31). Inimene on määratud vas-
tutama Jumala loodu eest ja Piibli 
järgi määratlevad meie suhte muu 
looduga neli 1. Moosese raamatu 
1. ja 2. peatükis esinevat tegusõ-
na: “alistama” ja “valitsema” (1Ms 
1:28), “harima” ja “hoidma” (1Ms 
2:15). Esimest kahte tegusõna on 
kahetsusväärselt sageli tõlgenda-
tud kui käsku loodust ekspluatee-
rida. Vana Testamendi arusaama 
järgi viitavad tegusõnad “alistama” 
ja “valitsema” aga eeskätt vastu-
tustundlikule hoolele – selliselt 
mõistab Pühakiri neid ka kuninga 
ja tema alamate suhete kontekstis. 
Pealegi selgub iga loomispäeva 
kirjelduse lähemal vaatlemisel, et 
Jumal kuulutab loodu heaks loo-
du enese pärast, mitte selle kasu-
likkuse pärast inimestele. Loodu 
on “väga hea” toimiva ja omavahel 
seotud elava ökosüsteemina, mil-
le tasakaal on inimtegevuse mõjul 
paraku ohus. 

Piibli Jumal ei ole Jumal, kes 
oleks oma loodust kaugel ning 
valitseks kõike ja kõiki isevalitse-
jana, kes troonil istudes käske ja 
keelde jagab. Jumal on Kristuses 
mateeriasse tulnud, lihaks saanud. 
Jumala lihakssaamist rõhutav teo-
loogia annab võimaluse näha Ju-
malat kõiges elavas. Martin Lut-
heri tekstidest võib leida mõtteid, 
mida on nimetatud “rõõmsaks 
panteismiks” (teisisõnu võiks ehk 
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öelda: “Jumala rõõmsaks kohal-
oluks kõiges”). Luther on öelnud, 
et Jumal on kohal “tervenisti igas 
seemneivas … Kristus on kohal 
kõigis loodutes ning ma võin leida 
Kristuse kivist, tulest, veest või 
isegi köiest, sest Kristus on seal 
sees”. Samuti tõdeb ta rõõmsalt, 
et Jumal on kohal “igas üksikus 
olendis, kõige sisemises ja kõige 
välimises olemuses, kõigil külge-
del, läbinisti, all ja peal, ees ja taga 
nii, et miski muu ei saaks kõigis 
olendites enam rohkem kohal olla 
kui Jumal ise oma väega” (Martin 
Luther, “Et need Kristuse sõnad: 
‘See on minu ihu’, jne., ikka veel 
kindlalt paika peavad”, 1527). On 
hämmastav, kui sarnaselt kõlavad 
need meie mail ehk mitte nii tun-
tud Lutheri sõnad mõtetega maa-
lähedasest ristiusust.

Õig(l)use küsimus
Õig(l)use teema läbib kogu Pü-
hakirja alates käsuseadusest kuni 
evangeeliumi tuumani. Sõnasse 
‘õig(l)us’ on siinkohal teadlikult 
lisatud (l), kuna nii Vana Testa-
mendi tsedeq’is kui Uue Testa-
mendi dikaiosynē’s kõlab  kaasa 
‘õigluse’ mõiste. Vana Testamendi 
põhjal on keeruline rääkida õi-
gusest ilma õigluseta: jumalikule 
õigusele allub abstraktne õiglus, 
mis juhib igapäevast eetikat ning 
sellele allub omakorda juriidili-
ne õigus. Uus Testament rõhutab 
selgelt juba Vanas Testamendis kõ-
lanud mõtet, et armastus Jumala 
vastu avaldub armastuses ligimese 
vastu. Jumala õigekstegev arm on 
see, mis peaks inimeses äratama 

soovi teisi toetada. Oma tegevuse 
lõpu eel rääkis Jeesus tähendamis-
sõna, mis kutsub hoolitsema sel-
le maailma hüljatute ja vaevatute 
eest (Mt 25:31–46). 

Matteuse evangeeliumis (Mt 
5:6) ütleb Jeesus mäejutluse al-
guses: “Õndsad on need, kellel on 
nälg ja janu õig(l)use järele”. Klii-
mamuutused, mille on suuresti 
tinginud inimeste riknenud suhe 
looduga, on seotud rahvusvahe-
lise, sotsiaalse ja põlvkondadeva-
helise õiglusega. Rahvusvahelise 
õiglusega, kuna ajalooliselt on 
kõige rohkem kasvuhoonegaase 
tekitanud arenenud riigid, sa-
mas kui kõige suuremat kahju on 
seni kannatanud vaesed riigid ja 
arengumaad. Sellega seostub ka 
sotsiaalse õigluse aspekt. Vaestel 
riikidel ja inimestel (isegi kui nad 
on paremal järjel riikide elani-
kud) on vähem võimalusi ületada 
kliimamuutustega ja loodu eks-
pluateerimisega seotud raskusi. 
Üleujutused, maa võõrandami-
ne ja puhta vee kättesaadamatus 
sunnivad inimesi oma kodudest 
lahkuma. Veel kunagi pole kliima-
põgenike arv maailmas olnud nii 
suur kui praegu. Kliimamuutused 
on teravamalt tõstnud päevakorda 
ka põlvkondadevahelise õigluse 
küsimuse. Enim kannatavad meie 
ja meile eelnenud põlvkondade 
poolt õhku paisatud kasvuhoone-
gaaside ja loodu väärkasutamise 
pärast tulevased sugupõlved. Kui 
me ei hooli sellest, kuidas me 
looduga ümber käime, ei saa me 
ka oma lastele usutavalt rääkida, 
kui tähtsad ja kallid nad meile on. 
Pigem vahendame me sel juhul 

arusaama “pärast meid tulgu või 
veeuputus”. 

Jumala loodu hoidmine
Juba antiikaja filosoofid kõnele-
sid neljast põhielemendist: veest, 
maast, õhust ja tulest (energiast). 
See, kuidas me nendega ümber 
käime, näitab nii mõndagi selle 
kohta, milline on meie suhtumine 
loodusse. Kuigi tavaliselt nime-
tatakse praegust kriisi “ökoloogi-
liseks”, on see õige vaid niivõrd, 
kuivõrd selle tagajärjed avalduvad 
ökoloogilises sfääris. Tegelikult on 
see meie hoiakute ja maailmanä-
gemise kriis. Lihtsuse ideaal peaks 
asuma pillava tarbimise ideaa-
li asemele; teistega arvestamine 
enesekesksuse asemele. Kahtle-
mata on hea järgida nõuandeid, 
kuidas elada keskkonnasäästliku-
malt – alates kodumaise toidu tar-
bimisest, lõpetades taaskasutuse 
propageerimisega. Veelgi parem 
on, kui nii riiklikul kui rahvusva-
helisel tasemel õnnestub langeta-
da keskkonnasäästlikke otsuseid, 
mida ka ellu viiakse. Kuid kõige 
aluseks on siiski see, kuidas me 
suhestume Jumalaga, kuidas Tema 
arm avaldub meie elus ja meie 
suhtumises Tema heasse loodusse. 

Anne Burghardt
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Kevad mägedes on eriti kaunis ja 
võib aimata, milline õiterohkus 
tervitab teekäijaid, kes satuvad 
mägiradadele.

On karge hommik, rohi kastest 
märg ja jahe. Lapsed külast mäge-
de jalamil on teel mägialtari juur-
de. Õde ja tema kaks vanemat ven-
nakest on noppinud metsalilli ja 
viivad need nüüd Kristuse, meie 
Issanda, altarile.

Vallatud oravad müravad mä-
gimändide ladvus, loopides lap-

si käbidega. Noorem vendadest 
saab käbiga vastu õlga, kuid ta ei 
hakka sugugi nutma. Selle asemel 
ta naerab ja imiteerib oravate kä-
dinat, meelitades neid ligi. Kuid 
oravad ei lase endid petta, nad 
kaovad männilatva, hirmutades 
lendu urvalindude parve, kes len-
davad madalalt üle laste peade.

Õeke kummardab ja suudleb 
tee ääres kasvavat meelespead. Tal 
pole südant lille murda. Lilleke 
vaatab tütarlapse sinistesse silma-
desse oma veelgi sinisemate sil-
madega ning on tänulik, et tema 
peale halastatakse.

Rada viib järsult ülesmäge, 

muutudes aina kitsamaks. Tund-
matu lind hüüab pikalt ja kaebli-
kult, kaugusest vastab talle teine 
kaeblik hüüe.

Lapsed jõuavad koopa juurde, 
kus asub mägialtar meie ristilöö-
dud Õnnistegija kujuga. See paik 
on neile juba ammusest ajast ar-
mas ja püha. Juba siis, kui isa ja 
ema tõid neid pisikeste sülelaste-
na siia Issanda ette, täitis neid alati 
sõnulseletamatu rahu. Alles seejä-
rel, kui saabus aeg hakata koju mi-
nema, olid nad nutma puhkenud.

Kord küsis vanem vend isalt: 
„Miks me ei võiks siia jäädagi?“ 
Isa vastas: „Muidugi võiksime, aga 
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kodus ootavad lehmad lüpsmist, 
ootavad hobused ja lambad koplis, 
ootavad kanad ja kassid, et pere-
naine neile süüa annaks. Me ei pea 
kogu aeg siin olema. Kristus on ju 
meiega kõikjal, kus me viibime.“

Lapsed sisenevad hämarasse 
koopasse. Vennad võtavad taskust 
tikud ja läidavad küünlad altaril, 
nii et koobas täitub maheda val-
gusega. Õde sätib vaasi teekonnal 
longu vajunud metsalilli ja vees 
tõmbuvad need sirgu, naeratades 
ja kiites Jumalat oma lõhna ja kau-
nidusega.

Lapsed langevad palveks põl-

vedele ja märkavad siis ootama-
tult, et Kristuse kuju pole enam 
ristil. Õeke puhkeb nutma, hüü-
des ahastuses: „Kuhu nad on vii-
nud meie Õnnistegija ja Päästja?“

Nad on sõnatud ja kohkunud, 
kuni näevad äkki suurt valgust 
paistmas. Noor mees astub he-
lendavast sissekäigust laste juur-
de. Tal on pimestavalt valged rõi-
vad ja Ta palged on kirkamad kui 
hommikuvalgus.

Mees kallistab lapsukesi ja su-
rub nad südame vastu.

„Laske lapsukesed minu juurde 
tulla, sest nende päralt on taevariik.“

Koos lähevad nad koopast väl-
ja, kus nende ümber rõkkab tu-
handekeelne ingellik lindudekoor. 
Pungadest puhkevad lilled ja lap-
sed rõõmustavad koos kogu loo-
duga.

„Kristus on surnuist üles tõus-
nud, surmaga surma maha talla-
nud, neile, kes hauas, elu kinki-
nud.“

Maara Vint
Vääna-Jõesuus 2017. a

EELK KÖSTRID
Köstriameti sünd ja hääbumine 

Sissejuhatus

„Inimeseloom, sina pead oma 
hinge eest hoolt kandma!“ Need 
Paunvere köstri poolt Joosep 
Tootsile lausutud sõnad on palju-
dele tuttavad Eesti sajandi filmiks 
tunnistatud „Kevadest“. Tegelikult 
ei olnud Paunvere Julk-Jüri pro-
totüüp Palamuse köster Alexan-
der Georg Nieländer üldse nii 
paha mees, nagu Oskar Luts teda 
oma “Kevades” kujutas. Kolman-
dat põlve köstriametit pidav Nie-
länder oli teda tundnud inimeste 
sõnul pigem leebe mees. Ka ei 
olnud ta ei lühike ega paks, vaid 
ennemini pikem ja kõhnem.1

Köstrid on meie esivanemate 
hingede eest hoolt kandud kokku 
üle 300 aasta. Kui eesti sünnipä-
raga vaimulikkond tekkis alles 
1 Arvi Liiva. Milline oli Paunvere köst-
ri Lenderi algkuju tegelikult? Vooremaa, 
02.11.2013. [http://www.vooremaa.ee/
milline-oli-paunvere-kostri-lenderi-algku-
ju-tegelikult/] 16.05.2015.

19. sajandil, siis eesti sünnipära-
ga kösterkond tekkis umbes kaks 
sajandit varem, 17. sajandil. Nii 
on eestlased tulnud kirikliku tee-
nimise juurde esmalt köstriameti 
kaudu. See väärtustab köstriins-
titutsiooni käsitlemist ja rõhutab 
selle olulisust. Ometi hääbus see 
omal ajal sajandeid hädavajalik 
olnud amet EELK-s XX sajandi 
keskel. Kirjutis käsitleb köstri-
ameti sündi ja kujunemist ning 
analüüsib selle hääbumise põhju-
seid. Köstriinstitutsiooni ellukut-
sumise esialgsed põhjused kadusid 
järk-järgult XX sajandi esimese 
poole jooksul ning koos nendega 
varsti ka köstrite vana ja väärika 
ameti kandjad.

Esimesed köstrid seati Eesti- 
ja Liivimaal ametisse 17. sajandi 
esimesel kolmandikul. Kui 1660. 
aastatel olid Eestis luterlikus kiri-
kus ametis alles üksikud köstrid, 
siis 1960. aastatel olid ametis veel 

viimased üksikud köstrid. Üheks 
viimastest köstritest EELK-s oli 
Martna köster Johannes Niilisk, 
kes teenis Martna kogudust kuni 
oma surmani 1979. aastal.2

Köstrid on jätnud meie kiri-
ku- ja kultuurilukku olulise jälje. 
Seda nii Jumala sõna jagamisel, 
kirjaoskuse õpetamisel kui ka ki-
rikumuusika arengul, sh üldlau-
lupidude traditsiooni alguses. Ka 
osa Eesti rahvusliku ärkamisaja 
suurkujudest oli saanud köstri-
koolituse ja töötanud vähemalt 
mõnda aega köstritena, näiteks 
Carl Robert Jakobson. 

Köstrite roll püsis kõige kauem 
olulise ja elulisena EELK abikiri-
kutes. Osaliselt tänu kohalikele 

2 Sirje Semm. Väärika ajalooga kogudus. 
Eesti Kirik 34, 27.08.2008.  [http://www.
eestikirik.ee/vaarika-ajalooga-kogudus/] 
16.05.2015.
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köstritele õnnestus säilitada kirik-
lik tegevus seitsmes EELK endi-
ses abikoguduses või abikirikus 
koguduste kohustusliku regist-
reerimise ajal 1945. aastal. Üheks 
nõudeks registreerimisel oli ko-
guduse haldusüksuse territoo-
riumil elava kohaliku vaimuliku 
olemasolu, kelleks sobis ka köster 
või jutlustaja. Ilma oma köstri või 
jutlustajata oleksid need abikiri-
kud pidanud oma uksed sulgema 
aastal 1946.

Kuigi luterlik kirik Eestis on 
läbi ajaloo kandnud mitmesugu-
seid nimetusi, nt luterlik terri-
toriaalkirik, on selles kirjutises 
tema lühendina kasutatud läbivalt 
EELK.

Abikirikuid on enamasti tee-
ninud hooldajaõpetajad. Seda 
suurem roll on olnud abikirikute 
juures töötanud köstritel, kes olid 
hooldajaõpetaja abilised ja teatud 
piiratud osas (nt sõnajumalatee-
nistuste ning ristimis- ja matu-
setalituste läbiviimisel) õpetaja 
asendajad tema äraolekul. Ome-
ti laskis XX sajandi keskel EELK 
Konsistoorium köstriametil vaik-
selt hääbuda. Kirjutise üheks ees-
märgiks on analüüsida ja leida 
põhjused köstriameti kadumisele.

KÖSTRIINSTITUTSIOONI SÜND JA 
KÖSTRITE ETTEVALMISTUS

Köstriinstitutsiooni sünd luterlikus 
territoriaalkirikus XVII sajandi Ees-
ti- ja Liivimaal
Taani ajal pandi Saaremaa kihel-
kondades ametisse erilised kiriku 
ametimehed, eestpalujad (palu-
jad), keda võib pidada köstrite 
eelkäijateks. Nad olid pärit talu-
rahva hulgast ja tegutsesid pasto-
rite abilistena. Nende ülesandeks 

oli külast külla käia ja katekismust 
ning palveid õpetada. 1632. aastal 
palus asehaldur kuningalt luba jät-
ta igas kihelkonnas üks talu koor-
mistest täiesti vabaks, et selle pe-
remees oleks pastori abiliseks ja 
õpetaks kogudusele katekismust. 
Taani kirikuseaduse järgi võis pas-
tor pidada ilmalikku abilist. 1599. 
aastal olid Kuressaare kirikus 
ametis pastor, kaplan (abivaimu-
lik), koolmeister ja köster.3

Ülemkonsistooriumi välja-
kuulutatud ja ellukutsutud 1634. 
aasta usu- ja kirikuelu korraldu-
se kava nägi ette, et tuleb panna 
ametisse köster. Kui ei leidunud 
sakslast selle ameti kandjaks, võis 
arvesse tulla ka mittesakslasest ta-
lupoeg, kes oskas kõige paremini 
paluda ja laulda, et noori õpetada. 
Korralduse täitmist kontrolliti vi-
sitatsioonide ajal.4

1650. aastal esitas Liivimaa 
superintendent Johann Stalenus 
kindralkubernerile ja maapäeva-
le palve, et „igal kirikul olgu oma 
köster, kes talupoegade ja ka sak-
sa keelt peab oskama”. Kuigi neid 
hakati XVII sajandi esimesel kol-
mandikul ametisse seadma, leidus 
neid ainult üksikute kirikute juu-
res. Nad pidid olema peamiselt 
õpetaja abilised vaimulikus töös, 
aga ka laulujuhid. Aadli vastuseisu 
ja ükskõiksuse tõttu ei edenenud 
aga asi nii, nagu Rootsi valitsus 
soovis. 1668. ja 1669. a kirikuvisi-
tatsioonid näitasid, et köstrid olid 
ametis ainult üksikutes kohtades, 
„et talupoegi palvetama õpetada”. 

3 Enn Tarvel. Saaremaa Taani võimu all 
1559–1645.  Eesti ajalugu III. Vene-Liivimaa 
sõjast Põhjasõjani. Koost. peatoimetaja Enn 
Küng. Tartu 2013, 132.
4 Köstrid. EELK Urvaste koguduse kodule-
hekülg. [http://urvaste.eelk.ee/demoleht/
meelespea/kostrid/] 09.04.2015. 

Siiski oli aastal 1683 Tartu-Võ-
ru praostkonnas 25 kihelkonnast 
veel ainult neli ilma köstrita.5 

Köster pidi abistama kiriku-
õpetajat jumalateenistustel, lu-
gema ette katekismust, lööma 
kirikukella, hoidma korras kiriku-
riistad, hankima kirikuveini ja ob-
laate, saatma pastorit visitatsioonil 
ja haigete külastamisel, toimeta-
ma edasi kirju jpm. Enamasti oli 
köstri maatükk väike ja sissetulek 
kasin. Äraelamiseks oldi sunnitud 
tegema sepa- või muud käsitööd. 
17. sajandi lõpul sai köstri lisa-
ülesandeks koolmeistritöö, eriti 
Eestimaa kihelkondades, kus üld-
juhul puudus eraldi koolmeister. 
Köstriamet pakkus raamatutar-
kust omandanud eestlastele ka 
sotsiaalse tõusu võimalust.6

Rootsi 1675. aasta preestri-
privileegide seadus nõudis kooli-
majade ehitamist ja koolmeistrite 
ametisseseadmist kirikute juures 
ning köstriinstitutsiooni loomist.7 
Mõnel pool olid vaimulikud seda 
omal initsiatiivil juba varem tei-
nud. Hiiumaal Käinas oli 1672. 
aastal ametis köster, kes oli seda 
ametit pidanud kolm aastat. See-
ga oli kirikumõisa talupoeg köster 
Jürgen saanud köstriks 1669. aas-
tal.8 

1686. aasta Rootsi kirikusea-
dus maal koolide asutamist ei 
nõudnud, vaid jättis katekismu-
se õpetamise kaplani või köstri 

5 Hugo Lepnurm. Peatükke kultusmuusika 
ajaloost. Tallinn 1999, 164.
6  Tarvel 2013, 389.
7 Andres Andresen. Luterlik territoriaalki-
rik Eestimaal 1710–1832. Dissertationes 
Historiae Universitatis Tartuensis 7. Tartu 
2004, 56.
8 Riho Saard. Hiiumaa ja hiidlased usu-
tuultest tormatud ja piiratud. Usu ja kiriku 
ajalugu Hiiumaal XIII sajandist Eesti taasise-
seisvumiseni. Tallinn 2009, 54.
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ülesandeks. Fischeri Liivimaale 
kutsutud kindralkuberner Klas 
Tott oli juba 1671. aastal teinud 
ettepaneku võtta iga kiriku juur-
de ametisse kas koolmeister või 
köster. Liivimaa ülemkirikuko-
misjon korraldas 1680. ja 1683. 
aastal visitatsiooni, mille käigus 
koguti muu hulgas andmeid köst-
rite lugemis-, kirjutamis- ja laul-
misoskuse ning koolipidamise 
võimaluste kohta. Visitatsiooni tu-
lemusena selgus, et enamik köst-
reid olid kas sakslased, soomlased 
või rootslased, kelle eesti keele 
oskus oli konarlik ja kelle õpetus 
jäi seetõttu kasinaks.9 

Köstrite ettevalmistus ja koolitus 
XVII ja XVIII sajandil

Bengt Gottfried Forselius (u 
1660–1688) organiseeris 1684. 
aastal Tartu lähedal Piiskopimõi-
sas rahvakoolmeistrite seminari 
(Forseliuse seminari), et Eesti 
maarahva jaoks köstreid ja kool-
meistreid ette valmistada (arva-
tavasti Rootsi riigi toetusel). Se-
minar oli Lauri Vahtre andmetel 
esimene seesugune Rootsi riigis. 
Nelja tegevusaasta jooksul sai seal 
õpetust umbes 160 eesti poissi, 
kellest sirgus umbes 50 köstrit ja 
koolmeistrit, kes omakorda eden-
dasid eesti rahvaharidust.10 

Üheks tuntumaks Forseliu-
se õpilaseks oli hilisem Kambja 
köster ja koolmeister Ignatsi Jaak 
(u 1670–1741). Viimane oli üks 
kahest poisist, kellega Forselius 
1686. aasta lõpus Rootsi kunin-
ga Karl XI juures käis. Kuningas 
jäänud poiste teadmiste ja oskus-

9 Tarvel 2013, 408.
10 Bengt Gottfried Forselius. [http://
et.wikipedia.org/wiki/Bengt_Gottfried_
Forselius] 27.02.2015.

tega rahule, kinkinud kummalegi 
poisile kuldtukati ning käskinud 
Forseliusel oma tööd jätkata. Ku-
ningakojast saadi toetust ka uute 
koolimajade ehitamisele. Forse-
liuse Stockholmi-reisi tulemusena 
ilmus 31. detsembril 1686 kunin-
ga korraldus, mis nõudis igasse 
Eesti- ja Liivimaa kihelkonda koo-
li asutamist. Forseliuse unistus 
eestlaste üldisest kirjaoskusest oli 
aga oma ajast umbes kakssada aas-
tat ees.11 Kindralkuberner Jacob 
Hastferi nõudmisel otsustas Liivi-
maa maapäev 1687. aastal, et igas 
kihelkonnas tuleb asutada maa-
rahva kool, ehitada koolimaja ja 
palgata ametisse köster, kes lapsi 
õpetab. Sama otsuse tegi Eestimaa 
rüütelkond aastal 1690.12

Rootsi aja lõpuks pidi olema 
igas kihelkonnas köstrikool. Pä-
rast Forseliuse hukkumist 1688. 
aastal tema kool suleti, kuna ko-
hapeal ei leidunud töö jätkajat. 
Forseliuse tööd jätkas Sangaste 
praost Chilian Rauschert oma 
kooliga Laatres, mis asutati For-
seliuse surmaaastal.13 Forseliu-
sel olid abiõpetajatena abiks kaks 
noormeest: Jõesuu Toomas Har-
ju-Madiselt ja Bengt Adamson 
Ristilt (snd u 1672). Viimane oli 
Risti köstri Uustalu Adama poeg, 
kes hiljem jätkas koolmeistri-
tööd Sangaste praost Rauscherti 
koolis ning seejärel kodukandis 
Harju-Madisel, kuhu 1687. aastal 
ehitatud kool oli üks Forseliuse 
kuninga juures käigu otsestest tu-
lemustest.14 

11 Aivar Põldvee. Kui Forselius Stockholmis 
käis ... Haridus 11–12.2/2006, 17–22.
12 Jaan Gnadenteich. Kodumaa kirikulugu. 
Usuõpetuse õpperaamat. Täiendatud kor-
dustrükk. Tallinn: Logos 1996, 64.
13 Lepnurm 1999, 164–165.
14 Aivar Põldvee. Lisandusi koolmeister Bengt 

Köstrite ettevalmistus ja koolitus 
XIX sajandil

Aegamööda kaotas rootsiaegne 
köstrikool oma tähtsuse ja muu-
tus otsekui karistuskooliks edasi-
jõudmatutele ja laiskadele. Hil-
jem muudeti need leeritulijate 
ettevalmistuskoolideks.15 

19. sajandi esimesel poolel oli 
koolmeistri koolitust antud viies 
seminaris: Tartu Elementaarkooli-
õpetajate seminaris (1828–1889), 
Valmiera-Valga nn Zimse (Cimze, 
Cimse) kihelkonnakooliõpetaja-
te seminaris (1839–1887), Ataste 
seminaris (1837–1854), Jädive-
re seminaris (1844–1864) ja Riia 
Õigeusu Vaimulikus seminaris 
(1846–1887).16

XIX sajandil andis end valu-
salt tunda köstrikoolide puudus. 
1819. a oli eraviisiliselt tekkinud 
Lalli Juhani kool Vana-Kuuste Ii-
sil, mis toodi 1826 üle Tartusse. 
Kool oli mõeldud peamiselt köst-
rite ettevalmistamiseks, kuid sel-
lest oli vähe.17 

Aastatel 1854–1887 tegutses 
Märjamaa kihelkonnas Tolli mõi-
sas Kuudal õpetajate seminar. 
Seminari avas Christoph Adam 
von Stackelbergi loodud seminari 
ellukutsumise sihtasutus ja selle 
ülesandeks oli talurahvale vajali-
ke algteadmiste andmine kristliku 
jumalakasvatuse vaimus. Õppeaeg 
seminaris kestis kolm aastat. Õp-
pekeeleks oli eesti keel, aineteks 
usuõpetus, ajalugu, looduslugu, 
geograafia, matemaatika, füüsika, 
laulmine, viiuli- ja orelimäng. Se-
minar pidi andma ettevalmistuse 

Adamsoni eluloole. Haridus 2/2010, 41–45.
15 Gnadenteich 1996, 72.
16 Liivi Aarma, Rait Talvoja, Ülle Viitkar. 
Kuuda seminar 150. Juuru 2004, 18–19.
17 Gnadenteich 1996, 80.
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algkooli õpetaja elukutseks. Kuu-
da seminari tuldi õppima peami-
selt Lääne- ja Harjumaalt, aga ka 
mujalt Eestimaa kubermangust. 
Oma tegevuse jooksul andis se-
minar hariduse ligikaudu 320 
noorele, kellest üle 290 töötasid 
vähemalt mõnda aega kooliõpeta-
jana.18 

Valgas avati 1848 (teistel and-
metel 1849) kooliõpetajate semi-
nar, mille juhatajaks sai eeskujulik 
koolimees, lätlane Janis Cimse 
(1814–1881). Cimse seminar 
töötas kuni 1890. aastani.19 Enne 
Valgat töötas seminar kümme 
aastat Valmieras (1839–1849). 
Janis Cimset peetakse Baltimaa-
de koorilaulutraditsiooni peami-
seks rajajaks ja 1869. aastal Tartus 
peetud Eesti esimese üldlaulupeo 
üheks isaks. Pärast laulupidu kir-
jutas Johann Voldemar Jannsen 
Eesti Postimehes: 

Küssib nüüd kegi, kelle abbi 
läbbi meie piddolaul ni hästi 
korda läinud, siis on meie koh-
hus tunnistada: se olli võimalik 
meie vahva köstrite ja kihel-
konnakoolmeistrite-läbbi, kes 
ennamist Valga seminaris tubli 
Direktor Zimse juhhatuse al 
seks on õppetatud ja kasvatud 
sanud. Seal on meie laulojuh-
hatajate taime-labba, kus neid 
meie rahva kassuks kasvatud ja 
pärrast ammetisse istutatud.20

Köstrite ettevalmistus ja koolitus 
XX sajandil
Janis Cimse õpetajate seminaris 
õppis kokku sadakond XIX sajandi 
18 Kuuda seminar. [http://et.wikipedia.
org/wiki/Kuuda_õpetajate_seminar] 
27.02.2015.
19 Gnadenteich 1996, 81.
20 Cimze seminar. [http://et.wikipedia.
org/wiki/Cimze_seminar] 27.2.2015.

eesti poissi, mis andis märkimis-
väärse osa tollasest kooliõpeta-
jate-köstrite kaadrist. Esimeseks 
Eesti muusikaõppeasutuseks võib 
pidada 1897. aastal Tartus avatud 
Rudolf Griwingi muusikakooli 
(1897–1920), kus õppis umbes 
50 organisti ja oreli erialal lõpetas 
erinevatel andmetel 32–34 ini-
mest, kellest said kirikuorganistid 
ja köstrid-kooliõpetajad. Griwin-
gi muusikakool ühines 1919. aas-
ta kevadel Tartu Eesti Helikunsti 
Seltsi Kõrgema Muusikakooliga. 
Griwingi õpilasi: Johannes Saar-
niit, Riho Päts, Peeter Rammul, 
Peeter Laja, Karl Pütsepp, Priit 
Ardna, Karl Tuvike, Eduard Sood-
la, Arnold Rässa, Elmar Kikas, 
Alma Akel jt.21 

Üldkiriklikul kirikukongres-
sil Tallinnas 1919. aasta 10.–12. 
septembril oli professor Johan 
Kõpp teinud muu hulgas ettepa-
neku köstrite ettevalmistamiseks 
eraldi õppeasutus asutada.22 See 
ettepanek ei realiseerunud paraku 
kunagi.

1923. aasta IV Kirikupäeval tuli 
taas arutluse alla köstrite ja diako-
nite seminari asutamine. Pastor 
Ralf Luther esitas otsustamiseks 
seminari asutamise küsimuse. Ki-
rikupäev pidi ka otsustama ca 700 
000 marga eraldamise seminari 
kuludeks. Selle alusel oleks või-
nud EELK Konsistooriumi kohus-
tada seminari asutamiseks vajalik-
ke samme astuma. Otsustamisele 
pidid tulema ka seminaristide sis-
seastumise tingimused ja eeldu-
sed ning kursuste kestus. Pastor 

21 Piret Aidulo. Kirikumuusikute-organisti-
de koolitusest. XXI pilku orelile. Eesti oreli-
kultuurist. Tallinn 2007, 143–144.
22 EELKKA. Säilik 2. Eesti II Kirikukong-
ressi protokoll Tallinnas 10., 11. ja 12. sep-
tembril 1919, 34p–36.

Joosep Liiv tegi ettepaneku enne 
läbirääkimisi ja hääletamist ära 
kuulata ka praostkonna sinodite 
otsused seminari asutamise koh-
ta. Selgus, et suurem osa praost-
kondadest ei pidanud seminari 
asutamist sellisena võimalikuks. 
Seminari asemel pooldati köstri-
tele ettevalmistuskursuste kor-
raldamist. Lõpuks hääletati kahe 
ettepaneku vahel. Köstrite ja dia-
konite seminari asutamise poolt 
hääletas 97 saadikut. Ettepaneku 
poolt avada köstrite ja diakonite 
ettevalmistamiskursused hääletas 
140 saadikut. Pastor Luther tegi 
seepeale ettepaneku töötada välja 
köstriameti kandidaatide eksami-
neerimise kava. Selleks moodus-
tati 5-liikmeline komisjon, kellele 
anti kava koostamiseks aega 1923. 
aasta lõpuni.23 

Kuus aastat hiljem, 27. no-
vembril 1929 võttis EELK Kon-
sistoorium vastu korra, et köst-
ri ametieksameid korraldatakse 
kaks korda aastas. Täieõigusliku 
köstri ametisse kandideerijal pidi 
olema algkooliõpetaja haridus, ta 
pidi tundma piiblilugude, kate-
kismuse ja kirikuloo tähtsamaid 
sündmusi, oskama orelit mängida 
ja koori juhatada. Kes täielikult 
nõudmistele ei vastanud, või-
di määrata kohusetäitjaks, kellel 
puudus hääleõigus sinoditel ja 
kirikupäevadel, ning neil polnud 
õigust taotleda pajukit. Esime-
ne eksam määrati 15. jaanuarile 
1930.24

Köstrikutse saamiseks tuli 

23 Riho Saard. Luterlikust hoolekande ja 
diakoonia ajaloost Eestis reformatsioonist II 
maailmasõjani. Diakoonia käsiraamat. EELK 
UI toimetised. Tallinn 2007, 192–193.
24 Mati Märtin. Kui köstril pidi olema 
algkooliõpetaja haridus. Eesti Kirik nr 45, 
18.11.2009.
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anda eksam EELK Konsistooriu-
mis. Köstrieksamil nõuti lisaks 
katekismuse peast tundmisele ja 
tähtsamate piiblisündmuste tead-
misele ka kiriku ametitalituste ja 
ajaloo tundmist, korralikul tase-
mel orelimängu ja koorijuhtimise 
oskust. Ehkki eksamite sooritami-
ne oli nõutav tingimus köstrina 
tööle asumiseks, ei olnud EELK-l 
ühtegi kooli, kus nendeks eksami-
teks valmistuda. Eesti vabal rahva-
kirikul puudusid köstreid etteval-
mistavad õppeasutused. Viimane 
sellesarnane oli Rudolf Griwingi 
muusikakool Tartus, mis suleti 
1920. aastal. Selle kooli kasvandi-
kud tegutsesid aktiivselt köstrite-
na ka 1930. aastatel.25 1951. aas-
tal olid köstritena tööl veel kaks 
viimast Griwingi kooli lõpetanut: 
Järva Madise köster Gustav Kaarli 
(snd 1893) ja Haljala köster Gus-
tav Sandberg (snd 1887).26

Rudolf Griwingi kirikumuu-
sika-alastel loengutel eeldati, et 
küllap oskab iga tulevane kiriku-
õpetaja kõigis Euroopa luterlikes 
maades, sh ka Eestis, juba õpingu-
te ajal peast tsiteerida Martin Lu-
theri kuulsat lauset: „Mina annan 
muusikale teoloogia kõrval järg-
neva aukoha”. Eeldati, et see tees 
võiks olla üheks vaimuliku tege-
vuse põhimõtteks ka EELK-s.27 

Et Griwingi muusikakooli 
sulgemisega oli lõpetatud köst-
reid-organiste ettevalmistav süs-
teemne koolitus, siis algatas Au-
gust Topman 1928. aastal mõtte 

25 Anu Kõlar. Eesti luterlik kirikumuusika 
1930. aastatel. Institutsioonidest, ideoloo-
giast ja repertuaarist. Muusikateaduse ma-
gistritöö. Eesti Muusikaakadeemia. Tallinn 
2000, 27.
26 EELKKA. EELK struktuur ja ametiisikud. 
EL Kiriku jutlustajate nimekiri 1951. a.
27 Kõlar 2000, 48.

kirikumuusika osakonna loomi-
sest Tallinna Konservatooriumis. 
1929. aastal korraldas August 
Topman Pärnus Eliisabeti kirikus 
köstrite ja organistide õppesemi-
nari. Seminaril oli pearõhk oreli 
käsitlusel, koraalimängul, litur-
gial ja kirikukooride tegevusel.

12. augustil 1930 avati pro-
fessor Rahamägi kõne ja palvega 
Tallinna Kaarli leerisaalis köstri-
te-organistide kursus. Tervitusi 
ütles ka köstrite ühingu esimees 
Heinrich Anniko: „Elame hädal-
damise tähe all ja rahulolematu-
se ajajärgul: häda, kui kursusi ei 
korraldatud ja kui  siis osavõtjaid 
vähe,» kirjutas Eesti Kirik. Eel-
misel aastal oli osavõtjaid paar-
ikümne ringis, nüüd 30 ümber. 
Kava oli ulatuslik ja sisukas: 1) 
kirikumuusika, orelimäng ja lau-
lukoori juhatamine (Topman), 2) 
köstrite usuline ja kõlbeline töö 
koguduses (Rahamägi), 3) köstri-
te töö leerilaste seas (Jürgenson), 
4) köstrite ülesanded koguduse 
noorsootöös (Sternfeldt). Prakti-
list muusikaõpetamist jäi seekord 
väheseks. Õhtupoolikutel andis 
professor August Topman oreli 
juures juhatust, „kus selgus vana 
tõde: meie arvame ennast targe-
maks kui tõesti oleme ja ei viitsi 
korralikku koraalimängu ära õp-
pida». Leiti, et võiks korraldada 
pikemaajalisi orelimängu kursusi. 
Kursuse lõpus anti Tallinna Jaa-
ni kirikus eeskujulik koraaliõhtu, 
kus kõneles piiskop ning koraali-
dega esinesid kursusel osalenud 
köstrid ühes kohalike lauljatega.28

Pikem köstrite ettevalmista-
mise kursus korraldati konsistoo-
riumi juures 16. märtsist kuni 23. 
28 Mati Märtin. 80 aasta tagune elav ki-
riku- ja muusikaelu. Eesti Kirik nr 33, 
24.08.2010. 

maini 1936. a. Osavõtjaid, kes 
olid sooritanud vastava eelkatse 
usuteaduslikes ainetes ja muusi-
kas, kogunes kokku 23. Kursus 
peeti Toomkoguduse toas toom-
kirikus, kogumahus 274 tundi. 
25.–28. maini järgnesid kursusest 
osavõtnuile eksamid köstrikutse 
saamiseks. Eksamile oli lubatud 
17 köstrikutse taotlejat. Konsis-
toorium otsustas eksamikomisjo-
ni ettepanekul anda kutseõiguse 
üheksale kursusest osavõtnule. 
Tunnistused eksami sooritami-
se kohta omandasid 4 osavõtnut, 
kaks osavõtnut õiendasid katsed 
hiljem.29 See Kirikumuusika Sek-
retariaadi korraldatud kursus oli 
esimene ja teadaolevalt ka viima-
ne pikemaajaline köstritele kor-
raldatud kursus, millel õpetati 
orelimängu, koorijuhtimist jm 
muusikaaineid ning peeti usutea-
duslikke loenguid. Osavõtnute 
hulgas olid näiteks Hugo Lep-
nurm, Johannes Hiob (kes ka ise 
õpetas) ja Udu Topman.30

1936. aasta kevadsemestril 
õppis Tallinna Konservatooriumi 
oreliklassis oreli erialal 23 õpilast. 
Sügissemestril oli oreli erialal 20 
õpilast (neist 5 oli ka tegelikus ki-
riku teenistuses, neist üks pastor). 
Kevadsemestril võtsid köstrite 
kursusest osa ja õiendasid konsis-
tooriumi juures köstri kutseek-
sami 6 oreli eriala õpilast. Tartu 
Kõrgemas Muusikakoolis töötas 
oreliosakonna kutsemuusikute 
haru, milles õppis 1936/37. õp-
peaastal 9 oreliosakonna õpilast.31

1937. aastal avati Tallinna Kon-
servatooriumis kirikumuusika 
29 Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku 
aruanne 1936. aasta kohta. EELK 1937, 60.
30 Kõlar 2000, 28.
31 Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku 
aruanne 1936. aasta kohta. EELK 1937, 60.
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eriala kahes harus: luterlik haru ja 
apostliku õigeusu haru. Orelitun-
nid olid kavas ainult luterlikus ha-
rus. Osakond likvideeriti nõuko-
gude võimu poolt. Kirikumuusiku 
erialal jõudis lõpetada 9 inimest.32 
Tallinna Konservatooriumi ore-
liklass andis aastail 1919–1944 
hariduse kokku 52 muusikule, 
kes hiljem töötasid paljudel muu-
sikaaladel, sh kirikumuusikutena. 
Kahjuks jäid pärast II maailmasõ-
da kirikutööle vaid vähesed diplo-
meeritud muusikud.33 

Pärast aastat 1920 seoses vii-
mase köstreid ette valmistanud 
Griwingi õppeasutuse iseseisva 
tegevuse lõpetamisega ei toimu-
nud enam köstrite regulaarset ja 
süstemaatilist koolitust. Vaatama-
ta sellele leidus ka veel järgneva 
veerandsaja aasta jooksul enam 
kui 80 meest, kes olid motivee-
ritud selles ametis tööle asuma. 
EELK 1934., 1943. ja käsikir-
jalises 1947. aasta teatmikus on 
toodud ka enamiku nimekirjas ol-
nud köstrite ametisse kinnitamise 
ajad. Ametisse kinnitatud köstrite 
arv aastate lõikes (joonis 1):
14 köstrit ja kohusetäitjat ajava-

32 Aidulo 2007, 146–148.
33 Ibid, 146.

hemikul 1885–1899, keskmiselt 
umbes 1 mees / aastas;
28 köstrit ja kohusetäitjat ajava-
hemikul 1900–1917, keskmiselt 
umbes 1,5 meest / aastas;
58 köstrit ja kohusetäitjat ajava-
hemikul 1918–1940, keskmiselt 
umbes 2,5 meest / aastas;
22 köstrit ja kohusetäitjat ajava-
hemikul 1941–1946, keskmiselt 
umbes 4 meest / aastas.

Teise maailmasõja ajal ja esi-
mestel sõjajärgsetel aastatel, kui 
oli suur puudus kirikuõpetajatest, 
tuli veel viimast korda esile köst-
riameti vajalikkus ja kasulikkus. 
Mida aeg edasi, seda suurem oli 
köstrite hulgas kohusetäitjate ja 
ajutiste kohusetäitjate osakaal. 
See viitas nõutava ametialase ette-
valmistuse puudumisele või puu-
dulikkusele. 

Köstriameti väärtustamisele 
viitab ameti edasi kandumine isalt 
pojale. 27. juulil 1930 oli Toris 
haruldane sündmus. Sealne kös-
ter-organist Berthold Johannes 
Habicht tähistas oma perekonna 
160-aastast köstriameti juube-
lit. Torisse olid Habichtid asunud 
1770. aastal ning olnud viie põl-
ve jooksul köstrid-organistid.34 

34 Mati Märtin. 80 aasta tagune elav ki-

Nieländerid olid Palamusel köst-
riteks juba alates 1780. aastatest, 
läbi kolme põlve kokku ca 125 
aastat. Paunvere köstri Julk-Jüri 
prototüüp köster Alex Nielän-
deri isa Michael Hindrich pidas 
köstri ametit, samuti Alexi vana-
isa, onud ning onupoeg.35 Vändra 
köstri Arnold Friedrich Rossman-
ni (1850–1933) isa Karl Friedrich 
Rossmann (1826–1866) oli kös-
ter Rõngus36. Ka tema poeg Priit 
Ardna (kuni aastani 1935 Elmar 
Rossmann) töötas organisti, diri-
gendi ja heliloojana. Esku abiki-
rikus töötasid köstritena kokku 
100 aastat järjest isa ja poeg Ju-
han Veinmann (surnud 1887) ja 
Gustav Veinmann (1863–1947). 
Need on ainult üksikud näited. 
Aastakümnete pikkune töö ühe 
koguduse juures oli köstrite seas 
pigem reegel kui erand. Käsmu 
abikiriku köster Toomas Eintrei 
teenis Käsmu kogudust kokku 
umbes 60 aastat. Umbes sama 

riku- ja muusikaelu. Eesti Kirik nr 33, 
24.08.2010.
35 Arvi Liiva. Milline oli Paunvere köst-
ri Lenderi algkuju tegelikult? Vooremaa, 
02.11.2013. [http://www.vooremaa.ee/
milline-oli-paunvere-kostri-lenderi-algku-
ju-tegelikult/] 16.05.2015.
36 Mati Märtin. Kirikuelu novembris 1932. 
Eesti Kirik nr 47/48, 28.11.2012.

Joonis 1.  Ametisse kinnitatud köstrite arv aastatel 1901–1946
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kaua teenis Vändra kogudust kös-
ter Arnold Rossmann. Ka need on 
vaid üksikud näited paljudest. 

KÖSTRITE VÕITLUS OMA KOHA EEST 
XX SAJANDI ESIMESEL POOLEL

Köstrite küsimus kahel esimesel ki-
rikukongressil

Esimesel kirikukongressil 31.5–
1.6.1917 said köstrid, kes ei ol-
nud koguduste saadikud, osaleda 
sõnaõigusega. Nii kasutasid nad 
seda võimalust, et tõstatada küsi-
mus köstriameti rollist tulevases 
vabas rahvakirikus. See tekitas 
elava arutelu, kus kõlasid hääled 
nii köstriameti poolt kui ka vas-
tu. 1. juuni pärastlõuna neljanda 
koosoleku juhataja dr Heinrich 
Koppel (Tartu Ülikooli rektor 
1920–1928) püüdis ühe saadiku 
arupärimise peale köstrite küsi-
muse arutelu edasi lükata, viida-
tes köstrite küsimuse keerulisuse-
le. Tema soovitas pigem komisjoni 
valida, kes selle küsimusega edasi 
tegeleks.37 

Saadik Juhan Kurrik leidis, 
et kongress, „kui ta ennast seks 
kompedent arvab olevat”, peaks 
kõigepealt otsustama, kas köstri-
amet uuendatud kirikus alles peab 
jääma või mitte. Kullamaa köster 
ning köstrite ja organistide ühingu 
kauaaegne esimees Heinrich An-
niko avaldas kahetsust ja kurbust, 
et „mitmesaja aasta järele tule-
vad meie oma rahva seast mehed 
ja tahavad meid jälle tuule peale 
seadida. See on kurb!” Tulevane 
peapiiskop professor Johan Kõpp 
ütles köstri teemat kommenteeri-

37 EELKKA. Säilik 1. Eesti I Kirikukong-
ressi protokoll (Eesti Ev. Luteri usu kogu-
duste asemike I kongress) 31. mail ja 1. juu-
nil 1917  Tartus, 28.

des järgmist: 
Mina eelnõu väljatöötamise 
ajal köstri peale üleüldse ei ole 
mõtelnud, vaid üksnes tuleva-
se rahvakiriku ideaali olen sil-
mas pidanud. See ideaal olevat 
ka vormiliselt meie tänasest 
teistsugune. Mina jätaksin ni-
metuse „köster” ära. See nimi 
on alandav, tähendab kõige ala-
ma töö tegijat, põranda pühki-
jat. Mina võtaksin hoopis teise 
nimetuse – „diakon”; ja sellel 
on vaimulik seisus. Köstri va-
limine ja kohused, see on kõik 
nii tume.38

Sellest sõnavõtust näeme, kuidas 
köstriameti kohale on hakanud 
kogunema tumedad pilved. Vaba 
rahvakiriku arhitektid otsisid loo-
davale uuele kirikule nii uut sisu 
kui vormi. Köstri amet ei olnud 
uue kiriku ülesehituses sugugi nii-
sama enesestmõistetav kui õpetaja 
amet. Tulevase peapiiskopi Kõpu 
prohvetlikud sõnad läksid täide 
33 aastat hiljem XIII Kirikogul 
1949. aasta põhikirja vastuvõtmi-
se järel. Õpetaja abiliseks kogu-
duses sai vaimulikus osas diakon 
ja kirikumuusika osas organist. 
Köstri amet jätkus veel vaid inert-
sist, muutudes üha enam organis-
ti tööks, ja lõppes viimase köstri 
pensionile minekuga ning lahku-
misega siit ilmast. 

1919. aasta üldkiriklikul kiri-
kukongressil Tallinnas esitas pro-
fessor Johan Kõpp referaadi õpe-
tajate ja köstrite ettevalmistusest. 

Õpetajate ja köstrite etteval-
mistamise küsimus on üks esi-
mese järgu küsimustest, mis 
Eesti Ew. Lutheruse usu kiri-
kul tarvis kindlasti ja tagajär-

38 Ibid, 28p–30p.

jekalt ära otsustada. /… / Nii 
hästi õpetajate kui köstrite et-
tevalmistamist ei või aga mitte 
jätta juhuse hooleks. Köstrite 
ettevalmistamine peab üht-
lasem ja kindlam olema, kui 
siitsaadik. Ka see küsimus tu-
leks komissioni hooleks anda. 
Köstrite, kui õpetajate vaimu-
likkude abiliste ettevalmista-
misel on tarvis püüda teatavat 
ühtlust kätte saada, mille juu-
res võimalikult täielikku üle-
üldist ja usuteadlist haridust, 
võimalikul korral ka muusika-
liste võimete sihiks tuleb sea-
da – võimalused nende sihtide 
kättesaamiseks on järgmised. 
Köstrite ettevalmistamiseks 
tuleb eriõppeasutus elusse 
kutsuda. Kuna vaevalt on ar-
vata, et riik seda teeb, siis jääb 
see kiriku ülesandeks. Praegu-
ne Kiriku Kongress peab järg-
mised tegelikud sammud astu-
ma: /…/ komissioni valima, 
muu hulgas ka köstrite etteval-
mistamise õppeasutuse kava ja 
ülespidamise küsimuse selgita-
miseks ja järgmisele kirikupäe-
vale ettepaneku tegemiseks.39

Köstrite ettevalmistamise õppe-
asutuse ellukutsumise plaan ei 
saanud kunagi teoks. Selle asemel 
püüti köstrite ettevalmistamise 
küsimust lahendada ühekordsete 
kursuste abil, mis köstriameti jät-
kusuutlikkust ei taganud. EELK 
köstrite üldarv vähenes iga aasta-
ga. Köstreid lahkus ametist roh-
kem, kui neid juurde tuli. Köst-
rite arvu vähenedes kasvas samal 
ajal organistide arv.

39 EELKKA. Säilik 2. Eesti II Kirikukong-
ressi protokoll Tallinnas 10., 11. ja 12. sep-
tembril 1919, 34p–36p.
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Köstriameti problemaatika kajas-
tus ajakirjanduses 1920. ja 1930. 
aastatel

1926. aasta EELK põhikirjas oli 
köstritel veel väärikas koht kiriku 
struktuuris. Kõik kiriku teenistu-
ses seisvad köstrid olid ka kiriku-
päeva liikmed koos õpetajate ja 
koguduste täiskogude poolt vali-
tud saadikutega. Köstrid andsid 
sarnaselt õpetajaga ametivande 
EELK Konsistooriumi ja piiskopi 
ees. Köstri koguduse peale sead-
mine oli sarnaselt õpetaja kogu-
duse peale seadmisega üks kiriku 
vaimulikest talitustest.40 

Kümme aastat pärast esimest 
kirikukongressi, kus köstrite tee-
ma teravalt üles kerkis ja elavat 
arutelu leidis, tõstatati köstrite 
küsimus muu hulgas Eesti Kiri-
ku 1927. aastakäigu nelja numb-
ri (nr 26, 28, 31 ja 33) artiklites. 
Artiklis „Köster-organistide hari-
dus ja tegewusala” meenutati, et 
EELK kümne esimese aastaga ei 
ole köstrite ja nende ettevalmis-
tamise küsimuses midagi tehtud. 
Autori hinnangul olevat enne Ees-
ti vaba rahvakiriku moodustamist 
olnud õpetaja köstri „isand“ sõna 
tõsises mõttes ning seda olukorda 
ei soovi keegi taastada. Köstrite 
ettevalmistamise korraldamatuse 
läbi kannatavad aga koguduse vai-
mulik elu, laul ja muusika. Köster-
organist on justkui õhku rippuma 
jäänud, talle pole määratletud 
nõudeid hariduse ja kogemuste 
ega ametiülesannete osas. Ta on 
kui „sulane, kellele peremees pole 
tööd juhatanud, aga ometigi tööd 
ja palka nõuab. Ta peab ise tööd 
„otsima, teadmatuses, kas ta otse-
kohene ülemus ja palgamaksja ka 

40 Eesti ew-lut. kiriku põhikiri. Eesti Kirik 
nr 4, 28.01.1926. 

sellega nõus on wõi mitte“. See 
on tekitanud olukordi, kus paljud 
köstritest enda otsestest kohus-
tustest koguduse vaimulikus töös 
on kõrvale kaldunud. Osa köstri-
test on võtnud eneste peale kõrva-
lisi ameteid ja kohustusi. Artiklis 
kurdetakse ka paljude maakiriku-
te viletsa orelimängu taseme üle 
ning antakse kurb ülevaade köst-
riameti depressiivsest allakäigust. 
Sellest paistab välja korraldama-
tust nii töökorralduse, töösuhete, 
ametiülesannete, ametioskuste 
omandamise ja edendamise kui 
ka ametialase ettevalmistuse osas. 
Kõrvalt vaadates jääb mulje, just-
kui lastakse köstri ametil ja insti-
tutsioonil vaikselt hääbuda. Artik-
li autori sõnul: „söötis maa rohtub 
aasta-aastalt“. 

Vändra koguduse staažikas 
köster-organist Arnold Rossmann 
andis oma artiklis ülevaate köstri-
te ülesannetest Vene ajal ja tule-
tas meelde, et EELK ei ole oma 
eksistentsi jooksul veel köstrite 
ametiülesandeid määratlenud.

Köstri kohustused Venemaa 
Evangeelse Luterliku Kiriku 
1832. aasta seaduse järgi olid sõ-
nastatud järgmiselt: 
1) Jumalateenistusel koguduse 
laulu juhatada ja orelil kaasa män-
gida. 
2) Oli õpetaja haige ehk tal abiki-
rikus jumalateenistus pidada, siis 
pidas köster jumalateenistust. 
3) Hädaristimine, surnute kirstu-
panemine ja matmine. 
4) Leeriõpetuse ajal õpetajale 
abiks olek.
5) Oli kirik lesk, kõik tööd, mis 
praost peale pani, teha.
6) Ka pidi köster oma õpetajat ai-
tama kiriku kantselei töös, ja kus 
rahva toetused ehk lastekatsumi-

sed, pidi köster õpetajat aitama.
Lisaks oli köstri ülesanne ju-

hatada laulukoore. 1920. aastate 
lõpuks ei olnud kirikuvalitsus veel 
omalt poolt köstrite ülesandeid 
kindlaks määranud. Artikli kirju-
tamise ajaks oli Arnold Rossmann 
köstrina teeninud kokku 56 aastat 
seitsme erineva õpetajaga. Ta toob 
esile ka hea koostöö ja sõbraliku 
läbisaamise vajaduse köstri ja õpe-
taja vahel. Selle puudumine on 
kogudusele näha ja ei tule kasuks 
vaimulikus töös.

1927. aasta kolmas Eesti Ki-
riku artikkel „Köstrite küsimus” 
vaatles köstri ja õpetaja suhteid 
ning püüdis omalt poolt määrat-
leda köstri ülesanded. Autor kur-
tis, et kohati on vahekord meie 
kiriku ametikandjate (õpetajate 
ja köstrite) vahel isegi äärmiselt 
halb. Näitena tuuakse olukordi, 
kus õpetaja kurdab, et köster rah-
va hulgas liikudes tema autoritee-
ti nõrgestab. Teisal nuriseb köster, 
et õpetaja teda ei salli ja tahab 
lahti kangutada. Autor tsiteeris 
professor Peeter Põllu artiklit 
„Ev. luteri kiriku tähtsamad olu-
küsimused” (Postimees nr 162, 
1927). Professor Põld juhtis tä-
helepanu vajadusele seada senine 
köstriamet uuele alusele. Lisaks 
orelimängule, mis oli üks kindla-
maid ja selgemaid köstri kohustu-
si, oli vajadus määrata täpsemalt 
ka kõik muud köstri ametiülesan-
ded. Põllu hinnangul peaks köstri 
töö rõhuasetus olema vaimulikus 
hoolekandes.

Ka Põllu artiklist tuleb esile 
köstrite muusikalise taseme alla-
jäämine kutselistele organistidele 
ning organistide palkamise ma-
janduslik ökonoomsus võrreldes 
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köstri ülalpidamise kuludega. 
Küll aga näeb Põld köstri jätkuvat 
rolli vaimulikus töös õpetaja abi-
lisena. 

Professor Topmann oli 10. 
mail 1928 kiriku liturgilises ko-
misjonis kiriku organisti- ja köst-
riameti kohuste kohta avaldanud 
oma seisukoha. „Kui võrrelda 
maakoguduste ja linnakoguduste 
kirikulaulu ehk orelimängu, siis 
on nende arengute vahe hiigla 
suur: esimeses on ta jäänud aas-
takümneid tagasi olnud algastme-
lisele seisakule, kuna viimases on 
ta väljakujunenud muusikaliselt 
ajanõuete kohaselt. Ja seda kõik 
sellepärast, et linna kirikutes juba 
aastakümneid parema muusikalise 
haridusega organistid on ametis 
olnud.”41 EELK aruandes 1936. 
aasta kohta on näha, et Tallinnas 
eesti kogudustes (koos Tartu Üli-
kooli Jaani kogudusega) on or-
ganistide kõrval ametis vaid üks 
köster.42

Üheks näiteks, kus köster va-
bastati isikliku tüli ja vastuolu tõt-
tu ametist õpetaja ettepanekul, 
oli Paunvere Julk-Jüri prototüübi 
köster Alex Nieländeri juhtum. 
Köster pooldas Palamuse kiriku 
säilitamist tema praegusel kujul, 
kuid õpetaja oleks soovinud kiri-
kut ümber ehitada.43 

Teiseks näiteks oli Rakvere 
Kolmainu koguduse köstri koha 
kaotamine ja asendamine organis-

41 K.T. Köstrite küsimus. Eesti Kirik nr 22, 
31.05.1928.
42 Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku 
aruanne 1936. aasta kohta. EELK 1937, 71.
43 Arvi Liiva. Milline oli Paunvere köst-
ri Lenderi algkuju tegelikult? Vooremaa, 
02.11.2013. [http://www.vooremaa.ee/
milline-oli-paunvere-kostri-lenderi-algku-
ju-tegelikult/] 16.05.2015.

tiga 1. septembril 1931. a44 köster 
Ferdinand Siiaki vastuolude tõttu 
õpetajaga ja juhatuse esimehega.45 
Koos köstriga lahkusid kogudu-
sest ka tema poolehoidjad. See oli 
üheks tõukeks Rakvere Pauluse 
koguduse asutamisele ja Rakvere 
Pauluse kiriku ehitamisele 1930. 
aastatel.

KÖSTRIINSTITUTSIOONI HÄÄBUMI-
NE XX SAJANDI KESKEL

Muudatused köstrite institutsioo-
nis 1930. aastatel

1930. aastail toimusid köstri-or-
ganisti institutsioonis põhimõtte-
lised muudatused. Traditsiooni-
liselt oli köstril luterliku kiriku 
hierarhias küllalt kõrge koht, sest 
lisaks koguduse muusikaelu juhti-
misele oli tema ülesandeks ka töö-
tamine õpetaja abilisena, mis tä-
hendas usuõpetuse ja leeritundide 
andmist, palvetundide pidamist, 
kantseleitööd jpm. Sama kehtis ka 
XX sajandi esimeste kümnendite 
EELK-s. Ent kuna 1930. aastate 
algusest hakkas järjest suurenema 
Tartu Ülikooli lõpetavate noor-
te kirikuõpetajate hulk ning seni 
vakantsed pastorikohad said täi-
detud, vähenes pidevalt nõudlus 
köstrite kui õpetaja abiliste järe-
le. Seetõttu vajati üha sagedami-
ni kogudustesse puhtmuusikalis-
te ülesannete täitjat – organisti. 
Seega ilmnes EELK muusikaelus 
üldine suundumus köstriameti 
hääbumisele ja organisti institut-
siooni tähtsuse kasvule. Kõige 
ettevaatlikum ja kahtlevam köst-

44 Mati Märtin. Jumala õnnistatud külv an-
nab lõikust. Eesti Kirik nr 37, 21.09.2011.
45 Käärimine Rakvere koguduses. Waba 
Maa, 14.03.1930.

rite asendamisel organistidega oli 
Kirikumuusika Sekretariaat ja ka 
EELK Konsistoorium. Nagu näi-
tab Johannes Hiobi kiri piiskopile 
1938. aastast, tegi sekretariaadi 
juhile peamist muret organisti-
de kirikliku meelsuse puudumi-
ne.46 Hiob kirjutas: „Kas Tallinna 
Konservatoorium suudab luua ja 
arendada oma õpilastes kiriklik-
ku meelsust? Siin võin otsekohe 
vastata: ainult vähesel määral ehk 
mitte sugugi.”47

Teine muudatus puudutas 
köstrite seisundit luterlikus ko-
guduses. Mitmetest 1930. aastate 
kirjutistest selgub, et sageli esi-
nev probleem oli köstri ja õpe-
taja tööjaotus, milles tuli tihti 
ette lahkarvamusi, kuna köster ei 
tahtvat õpetajale alluda. Olukord 
muutus EELK Põhimääruste vas-
tuvõtmisega 1935. aasta kevadel, 
mis muutis kiriku „senisest tuge-
vamini tsentraliseerituks”, andes 
nii piiskopile kui kirikuõpetajale 
senisest suuremad õigused. Kiri-
kumuusika valdkonnas tähendas 
see alluvusvahekordade kindlaks-
määramist köstri-õpetaja suhetes. 
Köstrite-organistide ühingu pal-
jud senised funktsioonid kandusid 
1930. aastatel üle Kirikumuusika 
Sekretariaadile ja ühingu osatäht-
sus vähenes. Köstri amet asendus 
kirikutes järk-järgult organisti 
ametiga.48

46 Kõlar 2000, 16.
47 Ibid, 29.
48 Ibid, 16.



20

Köstri ameti hääbumise põhjused 

Köstri ameti hääbumise ja kadu-
mise põhjused:
• Nende põhjuste kadumine, 

mis olid aktuaalsed köstri-
ameti sünni ajal 17. sajandil 
ja milleks köstriamet sisse 
seati. Lugema õpetamise va-
jadus kadus üldise kirjaoskuse 
tekkega. Köstri ja koolmeistri 
ametid olid arenenud kaheks 
omaette ametiks. Vajadus olla 
vahendajaks muukeelse õpe-
taja ja rahva vahel kadus koos 
sakslastest õpetajatega;

• Köstrite süstemaatilise et-
tevalmistamise puudumine 
EELK asutamisest alates; 

• Majanduslikud põhjused. 
Köstrite ülalpidamine oli ko-
guduse kohustus. Köstrile tuli 
tagada elatis, eluase koos küt-
tega, transport (varasemal ajal 
hobune) jne. Köstri asenda-
mine organistiga, kellele tasu-
ti vaid orelimängu korra eest 
ja kelle ees ei olnud kogudu-
sel muid kohustusi, võimaldas 
kogudusel kulusid kokku hoi-
da;

• Köstrite professionaalne alla-
jäämine eriharidusega orga-
nistidele orelimängu, laulu ja 
koorijuhtimise valdkonnas;

• Kirikupoliitilised põhjused 
(köstri ametile oli üha raskem 
leida kohta kiriku struktuuris, 
vaimulikus töös hakkasid neid 
asendama abi- ja aseõpetajad, 
XX sajandi keskel ka jutlusta-
jad ja diakonid, sarnase ameti 
puudumine paljudes teistes 
riikides ja kirikutes);

• Teoloogilised põhjused (köst-
rite teoloogiline haridus oli 
lihtne ja tagasihoidlik pastori-

tega võrreldes. Köstrite kesk-
mine vanus oli enamasti üle 
50. Võib eeldada, et nende 
lähenemisviis teoloogilistele 
küsimustele oli konservatiiv-
sem ja jäigem. Mida enam 
tekkis liberaalse teoloogia 
esindajaid, seda enam võis 
tekkida vastuolusid õpetaja-
ga ka teljel konservatiivne-li-
beraalne. Selle üheks näiteks 
on Tudulinna Rahu koguduse 
tekkimine Tudulinna abikiriku 
kõrvale);

• Isiklikud põhjused (mitme-
sugused isiklikud vastuolud 
õpetaja ja köstri vahel. Nende 
üheks põhjuseks võis olla ame-
tiülesannete jaotuse ebasel-
gus. Kui 19. sajandil oli õpe-
taja „isand“ ja köster „sulane“, 
siis vaba rahvakiriku tekkega 
muutusid ka suhted õpetaja ja 
köstri vahel. Uues suhtes uue 
tasakaalupunkti leidmine võis 
tekitada pingeid);

• Organistidena said töötada ka 
naised, köstrid olid valdavalt 
mehed (1951. aastal oli EELK 
organistidest naisi umbes 
pool, 2014. aastal aga 85%);

• 1950. aastal EELK-s vastu 
võetud otsused diakoniameti 
sisseseadmisest ja kirikumuu-
sika ala korraldamisest ei näi-
nud köstrit enam ei õpetaja 
abilisena ega ka kirikumuusi-
kuna. Samuti ei olnud köstrit 
enam mainitud 1949. aasta 
EELK põhikirjas. Üksikud 
köstrid ordineeriti diakoni-
teks, nagu näiteks Karl Reina-
ru ja Leonhard Vatsar. 

Köstriameti hääbumine leidis 
aset umbes poole sajandi jooksul 

alates EELK asutamisest. EELK 
asutamise ajal olid köstrite kõrval 
ametis üksikud organistid, peami-
selt suuremates linnakogudustes. 
Esimese iseseisvusaja lõpuks oli 
köstreid ja organiste kogudustes 
ligikaudu võrdselt (1937. aastal 
110 köstrit ja 96 organisti). 1960. 
aastatel olid EELK kogudustes 
ametis veel vaid viimased üksikud 
köstrid. Kui aastal 1932 oli EELK 
kogudustes köstreid ca 2,6 korda 
enam kui organiste, siis 20 aastat 
hiljem oli see suhe muutunud vas-
tupidiseks: 1951. aastal oli EELK 
kogudustes organiste ca 2,6 korda 
enam kui köstreid. Ja kui aastal 
1924 oli EELK-s köstrite kõrval 
ametis esimesed veerandsada or-
ganisti, siis 30 aastat hiljem, aastal 
1954 oli EELK-s organistide kõr-
val ametis viimased veerandsada 
köstrit. 

Võrdluseks: 2014. aasta EELK 
teatmiku andmetel oli EELK-s 
ametis 155 organisti ja orelimän-
gijat. Neist umbes kolmandikku 
võib lugeda organistideks ja kah-
te kolmandikku orelimängijateks. 
Kaks organisti on ametis ka EELK 
diakonitena ja üks jutlustajana. 

1951. aasta EELK-s kokku 
151 kogudust. EELK töötegija-
te nimekirjas oli 1951. aastal 95 
õpetajat (sh 17 aseõpetajat), 7 dia-
konit, 50 jutlustajat (nende seas 
2 naist), 29 köstrit (sh 12 köstri 
kohusetäitjat), 75 organisti (sh 58 
organisti kohusetäitjat). Organis-
tide seas olid ligi pooled naised 
(32).49

49 EELKKA. EELK struktuur ja ametikand-
jad. Evang. Lut. Kiriku kogudused ja ameti-
kandjad Eesti NSV-s 1951. a.
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Köstrite ja jutlustajate ame-
ti olulisus ja vajalikkus tuli eriti 
esile 1945. aasta koguduste ko-
hustusliku registreerimise ajal. 
Koguduse registreerimise üheks 
tingimuseks oli kohaliku vaimuli-
ku olemasolu. Riigivõimudele so-
bis selleks ka köster või jutlustaja. 
Tänu köstritele õnnestus regist-
reerida ka 7 endist abikogudust. 
Kahjuks pidid mitmed abikirikud 
oma tegevuse lõpetama, kuna ei 
suudetud täita kõiki registreeri-

miseks vajalikke nõudeid. Suur 
hulk abikirikuid suleti. Köstrid 
ja jutlustajad olid sel ajal suureks 
leevenduseks Teise maailmasõja 
lõpuks dramaatiliselt vähenenud 
vaimulike arvule. 1944. aastal oli 
Eestist lahkunud teiste hulgas ka 
72 kirikuõpetajat. Osa õpetajaid 
oli arreteeritud. 1948. aastal oli 
EELK-l 79 õpetajat ja aseõpetajat. 
75 kogudust olid naaberkoguduse 
õpetaja hooldada. Ametitalitu-
si ja armulauata jumalateenistusi 

pidasid neis jutlustajad, köstrid 
või nende kohusetäitjad, keda oli 
kokku 85.50

Urmas Karileet

Lühendatult 
EELK UI magistritööst 2015.

EELK köstrid ja abikirikud. 
Köstriameti sünd ja hääbumine. 

Abikirikute võitlus 
ellujäämise eest.

50 Gnadenteich 1996, 108.

Kus ja kuidas möödus Sinu lapse-
põlv ja kooliaeg?

Kooliteed alustasin 0-klassis Pel-
gulinnas 8. Keskkoolis. Klassiju-
hatajaks oli värvikas erkpunaste 
juustega õpetaja Kõlli, kes oli 
õpetajana väga tugev ja sain sealt 
hea ettevalmistuse. Samal ajal käi-
sin muusikakoolis klaveriklassis. 
Muusikaõpetaja soovitusel tegin 
ka katsed Tallinna Muusikakesk-
kooli klaveriklassi, kus hakkasin 
süvendatult õppima hoopis viiulit 
ja klaveriõpe toimus üldklaveri 
raames. Seda aega mäletan küll 
läbi udu, aga kindlalt on meeles, 
et viiulit ma õppida ei tahtnud, ju 
see ei olnud mulle loomuomane. 
Seda mõistis ka mu ema ja nii pan-
di mind 2. klassi Jakob Westholmi 
kooli, kus õppisin muusikaklassis. 
Lisaks õppisin veel klaverit kuni 
keskkooli lõpuni. Minu klaveri-

õpetajaks oli Marta Tomson, kes 
oli väga usklik inimene ja minu 
elu ka väga palju mõjutas. Tema 
tutvustas mulle ka kirikut. Olin 
vanaemaga küll käinud surnuaia-
pühadel ja jõululaupäeval kirikus, 
aga tihedam kokkupuude kirikuga 
puudus.

Pärast keskkooli lõpetamist 
1993. aastal läksin Tallinna Üli-
kooli, kus õppisin 5 aastat klassi-
õpetajaks. Seal tutvusin Lea Kral-
liga, kelle kaudu sattusin 1997. 
aastal Kaarli lastetöö juurde ja 
alustasin siin Kaarli Koguduse 
Lasteaia eelkooliõpetajana. Mõne 
aasta pärast olin ka mudilasrühma 
õpetaja. Põhiliselt töötasin siiski 
vanemate lastega, minu põhiline 
ülesanne oli laste kooliks etteval-
mistamine. Viimati töötasin las-
teaia õpetajana 6–7 aastat tagasi. 
Peale seda jätkasin lasteaia õppe-

juhina. Kui meie lasteaiale lisan-
dus ka kooliosa, mis nüüd kannab 
ühist nimetust Kaarli Kool (laste-
aed-põhikool), jätkan nii lasteaia 
kui kooliosa õppejuhina. Kõige 
vahetumalt olen lastega seotud 
olnud kogu aeg tänu käsitööringi 
juhendamisele. Aga kindlasti osa-
len nii palju kui võimalik lasteaia 
ja kooli üritustel.

Lastetöös teen natuke ka vaba-
tahtlikku tööd. Alguses olin abiks 
ürituste korraldamisel, paar vii-
mast aastat olen olnud ka kiriku-
kooli õpetaja. 

Kuidas jõudsid kiriku juurde? Kus 
oled ristitud, leeris käinud ja lau-
latatud?
Minu pinginaaber oli Lendude 

“Meil on alati, kellele toetuda”
Intervjuu Kaarli Kooli õppealajuhataja Helen Treieriga
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suguvõsast ja tänu temale sattusin 
laulma Tallinna Jaani kiriku tü-
tarlastekoori, mida juhatas Reet 
Lend. Lisaks muusikalisele väl-
jakutsele sain seal aimu, mis on 
kogudus, mis on kirik. Tol ajal oli 
koguduse õpetajaks Toomas Paul, 
kes võttis meie koori oma hõlma 
alla ja käis kaasas isegi välismaa 
reisidel. Ta ei suhtunud meisse ku-
nagi kui lastesse. Meie jutuajami-
sed olid kohati ka rasked, aga nagu 
võrdne-võrdsega ja julgesime kü-
sida ka n-ö rumalaid küsimusi. 
Loomulik tee oli, et lasin ennast 
Jaanis ka ristida ja leeritada. Hil-
jem jätkasin Jaanis täiskasvanute-
le mõeldud kammerkooris. Kui 
sündis minu esimene laps Lisbeth, 
siis katkesid sidemed Jaani kogu-
dusega. Et olin tööalaselt Kaarli 
kogudusega seotud, siis lähenesin 
Kaarlile aina rohkem ja 2011. aas-
tal tundus loomulik otsus liituda 
Kaarli kogudusega. 

Meie laulatus toimus 2001. 
aasta suvel. Ehkki olime Tallinna 
Jaani koguduse liikmed, siis lau-
latas meid Harju-Madise kirikus 
hoopis Kaarli koguduse õpetaja 
Jaak Aus. Harju-Madise on meile 
üks südamelähedasematest kiri-
kutest, mis meid mõlemaid kõne-
tas, seepärast otsustasime laulatu-
se seal teha. 

Kuidas on lastetöö nende aastate 
jooksul muutunud?
Arvan, et lasteöö põhimõtted 
on jäänud samaks. Kindlasti on 
muutusi olnud laste arvus, ehkki 
viimastel aastatel on lapsi olnud 
stabiilselt ja praegu on meil peale 

kasvamas tugev lasterühm. Mui-
dugi võiks kirikukoolis olla roh-
kem lapsi.

Meil on kirikuaasta rütmis väl-
ja kujunenud kindlad tavad, mida 
järgime, aga igal aastal proovime 
teha ka midagi uut. Ega kiriku-
koolis saagi muutused olla väga 
suured: piibliõpetus, millest läh-
tume, on ju ikka sama. 

Lastetööd teevad tõelised en-
tusiastid. Põhituumik on läbi aas-
tate olnud sama, kellega on lihtne 
koos tööd teha, aga muidugi ole-
me rõõmsad iga uue õpetaja üle.

Oled üks Kaarli Kooli käimalükka-
jatest ja nüüd selle kooli õppejuht. 
Kuidas jõudsite kooli loomiseni?
1997. aastal tulin Kaarlisse eel-
kooliõpetajaks teadmisega, et 
kool on lähiaastate küsimus. Nagu 
elus ikka, kõik plaanid kohe ei 
teostu ja me laienesime hoopis 
täismahus lasteaiaks – tekkisid 
vanusekesksed rühmad, hiljem li-
sandus ka sõimerühm.

2013. aasta lasteaia lennus olid 
väga aktiivsed lapsevanemad, kes 
toetasid kooli mõtet. Kõik hak-
kas siis kuidagi loogilist teed pidi 
minema ja kuna lapsevanemate 
surve ja toetus oli väga tugev, siis 
oli julgust asjaga lõpuni minna. Et 
meil oli lastaia tegemise kogemus 
juba olemas, siis oli lihtsam kooli-
ga ka edasi minna.

Tagantjärele vaadates võib 
ainult imestada selle julguse ja 
energia üle, millega koolini jõud-
sime. Ma olin riigikoolis prakti-
kal olnud ainult pool aastat, nii 
et alustasime kõike nullist. Kõik 

ainekavad ja õppekavad koostasi-
me igat sõna läbi mõeldes. Tohutu 
energia, vastutus ja aeg! See oli 
suur meeskonnatöö, mida tegime 
hingega, ja see ei tulnud kergelt. 
Aga meid on hoitud! Ka Haridus-
ministeeriumi suhtumine meisse 
oli väga toetav.

Mis teeb Kaarli Kooli Sinu jaoks 
eriliseks? Sul silm särab, kui koolist 
räägid.
No see on ju minu oma „laps“! 
Kui oled kõigest rohujuure tasan-
dil osa võtnud, siis tunned tohutut 
vastutust, kuid ka suurt rõõmu, 
kui midagi hästi läheb. Ja hästi on 
läinud palju. 4 viimast aastat on 
olnud väga raske – kõik on kogu 
aeg uus. Aga meil on hästi tore 
kollektiiv – väga üksteist toetav. 
Lastega on omad mured ja rõõ-
mud, kuid koolis ringi käies saan 
ma alati tohutut energiat. Vahetu 
suhtlemine on äärmiselt oluline 
– võin uhkusega öelda, et tun-
nen kõiki lapsi nime- ja nägupidi. 
Pean ausalt tunnistama, et sel aas-
tal olen pisut kimpus meie kõige 
väiksemate Ubinate rühma laste 
tundmisega, kus kõik lapsed on 
ühtemoodi armsad ja natuke ühte 
nägu kaJ

Vahetu suhtlemine on ka koo-
lis väga tähtis. Oleme nii laste kui 
lapsevanematega tihedates suhe-
tes. Kõigi meele järgi me olla ei 
saa ja see ei ole ka eesmärk. Aga 
kuulame vanemaid ja kui neil on 
toredaid ettepanekuid, mis aita-
vad kaasa kooli arengule, siis võ-
tame neid kindlasti kuulda. Meie 
kool on alles oma arengutee algu-
ses ja peamegi praegu katsetama 
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teatud asju, kas need meie kooli 
sobivad või ei. Ma ei pea siin sil-
mas kooli väärtusi ja põhikont-
septsiooni, metoodikaid jne, mis 
ei saagi muutuda iga uuendusega, 
mis kuskil heaks kiidetakse. Aga 
on palju asju, mida saame koos 
vanematega arutada ja seda me ka 
teeme. Kuna kool kasvab aasta-
aastalt, siis on iga aasta meile uus 
– pidevalt on uued väljakutsed.

Kooli kolm eripära on krist-
lik keskkond, õppimine kõikide 
meeltega ja ühes hingamine (kool 
on tervik igal tasandil).

Väärtuskasvatus on kõige selle 
alus. See toimib ka nagu igapäe-
vaelu. Kõik tegevused ja üritused 
on seotud kirikuaastaga. Meie 
igapäevase elu lahutamatuks osaks 
on söögipalved, hommikuringid 

lõppevad hommikupalvega. Väga 
tähtis on õpetajate isiklik eeskuju, 
tihe koostöö vaimulikega. Suure-
matel pühadel käime kirikus, kus 
on kogu koolipere ühised juma-
lateenistused. Kord nädalas on 
väärtusõpetuse tunnid, kus käsit-
leme piiblilugusid ja kirikuaastaga 
seotud teemasid. Ka hommiku-
ring on selleks väga hea koht.

Kui oluliseks pead religiooni osa 
inimese kasvamisel?

Mõtlen sellele, kui palju vaesem 
oli mu elu enne kogudusega liitu-
mist. 

Teisalt, kui inimene ei tea, 
millest ta ilma jääb, ega ta ei oska 
seda siis ka igatseda. Sellepärast 
pean hästi oluliseks, et juba lapsed 
saaksid selle maailmaga tuttavaks, 

et religioon muutuks elu lahuta-
matuks osaks. Kuna mina ise ei 
ole pärit kristlikust perekonnast, 
siis olen n-ö pidanud end ise kõi-
gega kurssi viima ja olen kindlas-
ti palju asju enda jaoks avastanud 
hiljem, kui oleksin võinud. Aga 
leian ka seda, et vaimses mõttes 
kasvamiseks ei ole kunagi hilja ja 
see on iga inimese jaoks väga isik-
lik teema. Meie “kolmapäevaõh-
tused kohtumised“ (saame kord 
kuus lasteaia ja kooli õpetajatega 
peale kolmapäevaõhtust missat 
kokku koguduse vaimulikuga ja 
arutame väga erinevatel vaimsetel 
teemadel) on mulle kinnitanud, 
kui väga on inimestel vaja sellist 
vaimutoitu, et võtta aeg maha ja 
mõtiskleda meile nii olulistel tee-
madel. Ja tänapäeva kiire elutem-

Vasakult: Lisbeth, Ergo, Daniel ja Helen
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po juures on vaimuliku suust nii 
hea kuulda, et keegi meist ei ole 
täiuslik, aga Jumal armastab meid 
tingimusteta. 

Mulle meeldib, et minu laste 
jaoks on kirik heas mõttes tavaline 
koht. Nii 17-aastane Lisbeth kui 
6-aastane Daniel on väga väikesest 
peale käinud kirikus, käinud meie 
lasteaias (poja käib veel praegu-
gi), siis nende jaoks on paljud 
asjad (söögipalve, õhtupalve jne) 
elu loomulikud osad. Usk annab 
meile tuge elu headel aegadel ja 
toetab-lohutab meid rasketel ae-
gadel. Meil on alati, kellele toetu-
da. Kui oled sellest teadlik lapsest 
saadik, siis on sul eluringi mõista 
märksa kergem. Meie perekonnas 
on viimasel ajal olnud päris pal-
ju ärasaatmisi, mis on olnud väga 
rasked. Kui siis aga kuulata seda 
väikest inimest, kelle jaoks on loo-
mulik, et kõik siit ilmast lahkunud 
on taevas ja ükskord me kohtume 
jälle..., siis on nii hea ja kindel 
tunne, et asjad siin maailmas käi-
vad ikka õiget rada.

Oled Kaarli lasteaias ka käsitöö 
õpetaja ja teed ise samuti palju 
käsitööd, ja mitte ainult iseendale. 
Millised hobid on Sul veel?

Käsitöö on mulle tasakaalustav 
jõud. Kui ma päev otsa pean suht-
lema, siis õhtul ei taha enam üldse 
rääkida ja käsitöö on mulle tasa-
kaalustav ja maandav jõud. See on 
minu hobi. Mul on hea meel, et 
sellest hobist kasvas välja väikeet-
tevõtlus. 

Aga ma arvan, et konkurent-
sitult esikohal on siiski raamatud. 

Mulle väga meeldib lugeda. Olen 
selle pisiku saanud oma vanema-
telt, kellel on tohutu lugemus. 
Kusjuures ma ei saa öelda, et mul-
le oleks meeldinud lapsepõlves 
või isegi teismeeas lugeda. Jah, 
ma lugesin küll, aga pigem ikka 
ainult kohustuslikku kirjandust ja 
vahel harva ka midagi omal vabal 
tahtel. Aga ma ei mäletagi, kui 
vana ma olin, kui isa soovitas mul 
lugeda Hemingway raamatuid ja 
neis raamatutes oli minu jaoks 
midagi sellist, mis niivõrd köi-
tis, et sellest ajast peale mäletan 
ennast lugevat. Ja mulle meeldib 
lugeda väga mitmesugust, n-ö sei-
nast seina kirjandust. Vahel muu-
tun ma lausa aplaks ja siis on mul 
pooleli mitu raamatut, sest ma ei 
suuda oodata, millal saaksin piilu-
da juba järgmisse raamatusse. 

Aga raamatutega seoses on 
mul üks väike veidrus ka – ma ta-
haksin, et raamat oleks minu oma. 
Mulle ei ole kunagi meeldinud 
laenutada raamatukogust, mul-
le meeldib, et kui ma tahan seda 
raamatut veelkord sirvida, siis on 
ta mul kohe olemas. Mis muidugi 
viib selleni, et alles eelmisel kuul 
ostsin uue raamaturiiuli, sest raa-
matuid on ikka omajagu kogune-
nud, aga ma teen kõik endast ole-
neva, et neid koguneks veel! 

Ja siis mulle meeldib natuke 
teha ka aiatööd. Ma ei saa öelda, 
et oleksin suur rohenäpp, aga eri-
ti kevadel hakkavad tõesti näpud 
justkui sügelema ja siis tahaksin 
ma mullas sobrada. Õnneks on 
meil üsna suur aed ja saan siin oma 
aednikukirge rakendada. Millegi-

pärast on nii, et suve teises pooles 
minus enam nii suurt indu ei ole 
ja siis olen vahel enda peale päris 
pahane, et oli mul vaja kevadel nii 
suurelt ette võtta! Aga praegu on 
jälle kevad ja näpud sügelevad, 
rehad on välja otsitud ja seemned 
juba toas mulda külvatud. Oma 
poja soovil külvasime sel aastal ka 
arbuusiseemneid ja minu suureks 
üllatuseks on tänaseks juba tai-
med mulla seest pea välja pistnud, 
nii et sel aastal on oodata siis suurt 
arbuusisaaki ka!!!

Olulised inimesed Sinu elus? 

Minu perekond, minu ema ja isa. 
Kindlasti ka minu vanaema, kelle 
juures möödusid kõik mu suved ja 
koolivaheajad. Vanaema elas pea 
101-aastaseks ja oli mulle suureks 
eeskujuks oma elujõu poolest.

Mõtlen vahel, et oleme oma 
perega nagu üksteise külge liimi-
tud. Me tõesti hoiame väga kokku 
ja meil on koos nii hea olla. Ja mul 
on hea meel, et ka minu 17-aasta-
ne tütar eelistab sageli meie selts-
konda ega häbene seda ka välja 
öelda. Mul on supertore mees, 
ta on minu energilisust tasakaa-
lustav ja kõiges mind toetav. Võin 
tema juurde alati minna mure ja 
rõõmuga, koos leiame lahenduse. 
Sama on ka lastega, saame süda-
melt kõik ära rääkida. 

Ja muidugi sõbrad ja töökaas-
lased. Mul on vedanud, et minu 
ümber on nii toredad inimesed. 
Üha enam oskan seda väärtustada. 

Mulle meeldib väga inimeste-
ga suhelda, saan sellest väga palju 
energiat tagasi.
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Mida sooviksid koguduseliikmete-
le?

Ma soovin kõigile, et meil oleks 
aega – aega mõelda oma mõtteid, 
aega olla koos lähedastega, kuu-
lata nende mõtteid. Seda aega ei 
teki enne, kui sa seda ei võta. Peab 

oskama öelda ei ja keskenduda 
tähtsatele inimestele ja asjadele. 
Lihtne soov, aga millegipärast on 
seda raske täita. Minu kogemus 
on selline, et kui olen saanud oma 
mõtted selgeks mõelda, siis tun-
nen, et olen palju parem ema, 

abikaasa, sõber, töökaaslane.

Ja muidugi soovin ilusat keva-
det ja palju päikest!

Helen Treieriga vestlesid 
Saima Sellak-Martinson ja 

Külli Saard

EELK Tallinna Toompea Kaarli 
koguduse uue nõukogu valimised 
toimusid ajavahemikul 1.– 8. jaa-
nuar 2017. Valijate ni- mekirja oli 
kantud 803 inimest, kellest vali-
misõigust kasutas 155 koguduse 
täieõiguslikku liiget. (2012. aasta. 
oli nimekiras 1034 liiget, kellest 
valimas käis 201. Nende numbri-
te valguses võime öelda, et vali-
misaktiivsus oli kasvanud).

Nõukogu valimisnimekirjas oli 

34 inimest, kellest 30 valiti kogu-
duse nõukokku: Piret Allik, Heiki 
Arike, Elis Erm, Vootele Hansen, 
Martin Helme, Meelis Holsting, 
Kristel Kleinot, Risto-Pearu Koo-
vit, Janno Koplimets, Viktor Krie-
senthal, Andres-Sven Kruusman, 
Margit Leerimaa, Kaja Lemberg, 
Rolf Liiv, Mati Listra, Andre Mägi, 
Tõnis Maldre, Georg Männik, 
Merike Martinson, Siim Mõistlik, 
Henrik Murel, Reet Oolup, Väino 

Pärnaste, Erik Peinar, Rein Piil-
pärk, Vahur Raid, Brigita Tasane, 
Ludvig Tasane, Peep Väljaste, Ardi 
Vigur.

Nõukogu asendusliikmeteks 
valiti: Mart Siilmann, Kärt Kase, 
Mall Sume, Bert Ken Raudberg.

Kogudusele valiti uus nõukogu
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Müstiline arv

Eestlastele seostub arv 40 kõige-
pealt kuulsa „Neljakümne kirja-
ga“, millega 40 haritlast püüdsid 
venestamise ajal kaitsta eestlust. 
Nähtavasti oli see arv juhuslik, 
sest julgeid allakirjutanuid ei ol-
nudki ei vähem ega rohkem, kuid 
mõjus ometi sümboolsena. On ju 
40 Euroopa kultuuriruumis erili-
ne ja müstiline. 

Eelkõige seostub see päeva-
de arvuga, mis jäid Jeesuse üles-
tõusmise ja taevamineku vahele. 
See oli imeline aeg, mil Kristus ei 
olnud enam inimese kuju võtnud 
Jumal, vaid vaimne olend, kelle 
keha ei allunud looduse seaduste-
le. Nii kandis see küll ristilöömise 
haavu ja sõi tüki küpsetatud kala 
(Lk 24:42–43), kuid võis min-
na-tulla läbi lukustatud ukse (Jh 
20:19) ja toast ilma uksest välju-
mata lihtsalt kaduda (Lk 24:31).

Kuid miks oli Jeesus pärast 
ülestõusmist maa peal just 40 
päeva? Kas juubeliarv 50 või veel-
gi parem – 100 – poleks sobivam? 
Nii tundub meile, kuid Jeesuse 
kaasajal sellist küsimust nähtavas-
ti ei tekkinud. Nimelt oli just 40, 
mis seostus katseaja, katsumuse ja 
initsiatsiooniga (üleminekuriitu-
sega), oluline kogu Lähis-Idas. See 
ettekujutus pärineb Mesopotaa-
miast, kus märgati, et Plejaadide 

tähtkuju kaob igal aastal taevas 40 
päevaks. Samal ajal algas aga maal 
ohtlik ja tormine vihmaperiood. 
Arvus on ka midagi lõplikku, sest 
see on nelja kümnekordne, st eri-
liselt võimendatud korrutis. Neli 
omakorda seostus vanades kul-
tuurides maaga (neli aastaaega, 
neli ilmakaart) ja juutidel Jumala 
nimega, mida kirjutati nelja kir-
jatähega (JHWH). Seetõttu pole 
imestada, et suure veeuputuseni 
viiv vihmasadu kestis 40 päeva. 
Sama kaua viibis Jumalaga kohtuv 
Mooses Siinai ja Eelija Hoorebi 
mäel. Ja kuna päevadest saavad 
aastad, rändasid israeliidid enne 
Tõotatud Maale jõudmist 40 aas-
tat kõrbes.

Arv 40 seostub ka Jeesuse elu 
varasemate sündmustega. Ta viidi 
juudi seaduse kohaselt 40-päeva-
sena templisse ning paastus enne 
oma missiooni alustamist „neli-
kümmend päeva ja nelikümmend 
ööd“ (Mt 4:1–11). Nii läbis väike 
Jeesus vastsündinule ettenähtud 
katseaja, jäi esimestel elupäevadel 
ellu (see polnud tema ajal iseene-
sestmõistetav) ja võeti sümbool-
selt vastu kogudusse. Täiskasvanu-
na tegi ta vabatahtlikult läbi raske 
katsumuse ja kannatas nälga, et 
häälestada end missiooniks maa 
peal. Ja lõpuks tegi ta juba üles-
tõusnuna läbi veel ühe 40-päevase 
üleminekuetapi. Ta jagas oma õpi-
lastele usku, lootust ja armastust 
ning valmistas neid ette nende 
tulevasteks kohustusteks uue usu 

kuulutajatena.

Läbi ukse

Kõige esimesena kohtus ülestõus-
nud Kristusega Maarja Magdalee-
na. Sel hetkel ei lubanud Jeesus 
end puudutada, sest ta polnud 
veel üles Isa juurde läinud (Jh 
20:17). Kuigi see stseen on and-
nud loominguks rohkelt ainest, 
vaatleme seekord siiski sündmu-
si, mis järgnevad tema Isa juurest 
maa peale tagasitulekule.

Järgmisena nägid teda aga ta 
10 õpilast, kelle seast puudusid 
arusaadaval põhjusel äraandja 
Juudas ja arusaamatul põhjusel 
ratsionalist Toomas. Lukustatud 
uksele vaatamata tuli ta nende 
juurde, soovis neile rahu ja näi-
tas oma käsi ja külge. „Siis said 
jüngrid rõõmsaks Issandat nähes“ 
(Jh 20:19–20). Kunstnikke see 
kohtumine huvitanud ei ole, sest 
kohe järgneb ühe korraliku pil-
di loomiseks midagi palju piltli-
kumat! Jeesus tuleb ju veelkord 
ning seekord on Toomas kohal. 
Järgnebki tuntud stseen, milles 
kahtleja teeb meditsiinilise katse 
ja sorgib haava ehtsust kontrolli-
des Jeesuse küljes. 

Kui lääne autorid kujutavad 
seda enam või vähem realistli-
kult, vastandades Jeesuse taeva-
likku rahu ja ta kaaslaste ülekee-
vaid emotsioone, siis ikoonimaalis 
peegeldab stseen sündmuse vaim-
set tähendust. Toa asemel toimub 

40 PÄEVA MAA PEAL
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tegevus linnas, mis viitab Taevasele Jeruusalemmale. 
Olulisem kui Toomase ettevaatlik puudutus on Jee-
suse selja taha jääv uks. See sümboliseerib samal ajal 
seda reaalset kohta, mille Jeesuse uus keha justkui 
kehatuna läbis, ning Jeesuse sõnu: „Mina olen uks“ 
(Jh 10:9). 

Laual on paradiisiviljad 

Seejuures „unustavad“ nii lääne- kui idakristluse 
meistrid ära tõsiasja, et Jeesus ilmus jüngritele siis, 
kui nad lauas istusid. See on arusaadav, sest kunsti-
teos pole foto ning ei jäädvusta ebaolulist. Küll kuu-
lub laud ja sellel olev ühe teise ülestõusmise järgse 
kohtumise juurde. Selles loos seltsis Jeesus Jeruu-
salemma läheduses asuvasse Emmausse teel olnud 
meestega, kuid need ei tundnud oma armastatud 
õpetajat ära enne, kui ta leiba murdis ja siis silmist 
kadus.

Üks tuntumaid selle hetke kujutisi pärineb kuul-
salt 16. sajandi kõige mässulisemalt meistrilt Ca-

Gavriil Frolovi ikoonimaalitöökoda. Ikoon „Uskumatu 
Toomas“. 1930. aastad. Tempera. Eesti Kunstimuuseum

Caravaggio (1571–1610). Õhtusöök Emmauses. U 1601. Õli. London, National Gallery
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kalapüügil, kui „koidu ajal seisis 
Jeesus kaldal“. Nüüdki ilmus ta 
sellisel kujul, et esialgu „jüngrid 
ei teadnud, et see on Jeesus“ (Jh 
21:4). Järgnenud imeline kala-
püük, mis täitis võrgud rebene-
miseni kaladega, ja stseen, kus 
Peetrus tundis Jeesuses ära Ju-
mala Poja, on kui nende esimese 
kohtumise taaskordumine. 

Kunstis on mõlemad süžeed 
üsna populaarsed, võimaldades 
maastikumaalijatel särada vee ja 
lainete kujutamisel ning figuuri-
maalijatel näidata oma oskusi ras-
ket võrku kiskuvate kalurite lihas-
te voolimisel. Ning kes ei ihaleks 
vaatepilti küllusest, mida pakuvad 
võrgus sädelevad kalad! Maali-
del saab neid stseene eristada aga 
lihtsalt, sest nüüd valis Peetrus 
kiirema kohalejõudmise lootuses 
ujumise.

15. sajandi šveitsi maalija Kon-
rad Witz, kelle looming seisab 
keskaja ja renessansi piiril, lähenes 
teemale juba ehtsa maastikumaa-
lijana. Ta tõi sündmuse oma ko-
dumaale ning ta pildi tagaplaanil 
avanev kaunis vaade on esimene 
reaalse maastiku jäädvustus saksa-
keelses kultuuriruumis. Tegemist 
on paremkaldalt vaadatud Genfi 
järve ühe lahesopiga, mida raami-
vad Le Môle ja Petit Salève mäed.

Evangeeliumidest teame, et 
seejärel pööraski Ülestõusnu eri-
list tähelepanu just Peetrusele, 
küsides talt kolm korda, seega 
kord iga tema hiljutise salgamise 
kohta: „Kas Sa armastad mind?“ 
(Jh 21:16). Saanud iga kord jaa-
tava vastuse, andis ta Peetrusele 

ravaggiolt, kelle Jeesus on täiesti 
ootamatult … habemetu poisike. 
Kas nii tohib! – viibutaks konser-
vatiiv siinkohal näppu, ise samas 
unustades, et teda ei tuntud ju 
ära. Siin aga ongi – klassikalises 
kunstis ainulaadselt – kujutatud 
Jeesust hoopis nooremana ja see-
ga alul äratundmatuna. Hetkel on 
tema temperamentselt reagee-
rivad pooldehoidjad ta tegelikku 
olemust lõpuks siiski taibanud. 
Samuti tuleb tähelepanu pöörata 
laual olevale, sest rikkalik puu-
viljakorv pole seal päris kindlas-
ti mitte juhuslikult. Viinamarjad 
meenutavad meile Tõotatud Maad 
ja viitavad Jeesusele kui viinapuu-
le. Õunad seostuvad aga kohe pa-
radiisiviljadega. Vesi ja leib laual 
meenutavad omakorda Jeesuse 
sõnu, et ta on eluleib (Jh 6:48) 
ning annab janustele juua eluvee 

allikast (Ilm 21:6).
Teisiti näeb sündmust eesti au-

tor Agathe Veeber. Tema pöördus 
Emmauses juhtunu juurde 1946. 
aastal, seega vahetult pärast ränga 
sõja lõppu, mil varemetes ühis-
konnas tärkas uus lootus. Graa-
fikuna panustab ta joonele, mis 
eriti kuivnõelatehnikas on terav, 
järsk ja valusalt kare nagu ristisur-
ma meenutus. Kuid ülestõusnud 
keha jääb neist joontest suuresti 
puutumata nagu igavesse valgusse 
viiv uks tagaplaanil.

Kalad, võtmed ja lambad 

Kolmas Jeesuse ja ta lähimate jär-
gijate kohtumine toimus sealsa-
mas, kus kõik algas – Tibeeriase 
järve ääres. Sealt oli ta kutsunud 
endaga kaasa kalurid Peetruse, 
Andrease, Jaakobuse, Johannese 
ja Filippuse. Nüüdki olid mehed 

Agathe Veeber (1901–1988) Emmaus. 1946. Kuivnõel. Eesti Kunstimuuseum
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karjaserolli sõnadega: „Sööda mu 
lambaid!“ (Jh 21:17). Kunstis 
seostatakse seda sündmust aga 
pigem sümboolsete võtmete üle-
andmisega, sest Jeesus oli Peetru-
sele öelnud juba enne oma kan-
natusteekonda: „Ma annan sulle 
taevariigi võtmed” (Mt 16:19).

Kuigi võtmed, saati siis taeva-
riigi omad, on kunstnikele läbi 
aegade tundunud palju põneva-
mad kui mingid kariloomad, on 
renessansi klassik Raffael toonud 
oma pildile just nemad. Erine-
valt oma ajastu põhiprintsiibist, 
et tähtsaim peab jääma keskele, 
nihutab ta Jeesuse ja vaevumär-
gatavate võtmetega Peetruse va-
sakule. Keskmesse jääb hoopiski 
punasesse, armastuse värvi riie-
tatud Johannes. Taustal tõusev 
mägi tõstab Lunastaja siiski esile. 
Aga lambukesed, kristlike hinge-
de sümbolid? Nemad jäävad täie-
likult Jeesuse varju, olles seal kui 
Jumala selja taga.

Kas taevaminek või ülestõusmine?

Nelikümmend päeva maa peal 
lõppesid aga Jeesuse veelkordse, 
seekord lõpliku lahkumisega tei-
se dimensiooni. Kunstiteostel on 
vahel raske seda sündmust üles-
tõusmisest eristada, sest mõlemal 
korral tõusis ta taevasse ja võttis 
oma maise keha kaasa. Selliseid 
äravahetamisi on rohkem, kui 
võiks arvata. Reeglina aitavad 
neid sündmusi eristada teised te-
gelased, sest magavad valvurid 
kuuluvad ju ainult ülestõusmise ja 
mahajäävad inimesed taevamine-
ku juurde. Kui neid aga pole, siis 

lipp Jeesuse käes on ülestõusmi-
se ja surma üle võidu saavutami-
se sümbol, õnnistuseks tõstetud 
käed aga on suunatud maa peale 
jääjate poole.

Mida arvata siis baltisakslase 
Oswald Heinrich von Sassi kum-

Konrad Witz (1400–1446). Peetruse imeline kalapüük. 1444. Õli. 
Genf, Musée d’Art et d’Histoire

Raffael (1483–1520).  Võtmete üleandmine Peetrusele. 1515. Tempera. 
London, Victoria and Albert Museum

malisevõitu teosest, millel taeva-
sed jõud kannavad Kristuse tae-
vasse valgel linal istuvana? Kas see 
on ülestõusmine ja inglid, kes olid 
hiljem tema tühjas hauas, kasuta-
vad transpordiks tema surilina? 
Teost tõlgendatakse siiski „Tae-
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vaminekuna“, sest selles puudub 
ülestõusmisele omane võimas 
jõud. Täiesti ebatraditsioonilised 
on alasti taevalised, kes esindavad 
lausa mõlemat sugupoolt. Ehk 
sümboliseerivad need sellel süm-
bolismi harrastaval ajastul teis-
poolsusse jõudnud hingi, viidates 
teele, millele õndsalt surnud kord 
asuvad? Me ei tea seda, kuid selles 
pildis peitub vihje uute ja teistsu-
guste aegade saabumisele, mil se-
nini ühtseid ja kindlaid arusaamu 
hakkavad asendama individualism 
ja kahtlused.

Valgusele ei tule lõppu

Egotsentrismini küündivat indi-
vidualismi oli piisavalt ka viimase 
seekord vaadeldava teose autoril 

Oswald Heinrich von Sass 
(1856–1913). Taevaminek. 1898. 
Õli, lõuend. Eesti Kunstimuuseum

– alles 1989 meie seast lahkunud 
hispaanlasel Salvador Dalil. Vaa-
tamata oma ema sügavale usklik-
kusele järgis ta nooruses pigem 
kirikuvastast isa, püüdes ennast 
traditsioonide painest vabastada. 
Kujutades sürrealistina enda ala-
teadvust, avastades sealt viha, hir-
mu ja iha ehk siis kõik selle, mida 
on meis kõigis. Kuid kaevudes 
veelgi sügavamale, leidis ta lõpuks 
peidetud aarde, mis andis ta usu-
listele teostele erilise sügavuse. 
Või kõrguse nagu tema „Kristuse 
taevaminekus“. See ühendab jala-
taldu nägeva maise jälgija vaate-
punkti ja kellegi pilgu, kes vaatab 
tulijat sealt, kus valgusele ei tule 
kunagi lõppu.

Aga kus on valgus, seal pole 

enam pimedust, valu ega surma. 
Isegi Jeesuse jalgadel pole enam 
näha haavu, sest kõik endine on 
möödunud (Jh 21:4).

Anu Allikvee

Salvador Dalí (1904–1989). Kristuse taevaminek. 1958. Õli. Erakogu


