
Tartu Teoloogia Akadeemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marina Merilai 
 
 
 

AJALEHE  EESTI KIRIK   

2007.  AASTA  1.  KVARTALI  NUMBRITE   

ÕIGEKEELSUS  JA  SÕNASTUS  

Magistritöö  

 

 

Töö juhendaja: professor Toom Õunapuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu, 2008 



 2 

 

 

The orthography and the wording  

of language of the newspaper Eesti Kirik in the first quarter of 2007 

Summary 

 

The present master thesis deals with analyzing the orthography and the wording of Estonian 

language of the articles in the newspaper Eesti Kirik (Estonian Church) and offering training 

opportunities for journalists. The master thesis is written in Estionian. The key words of this paper 

are: causeless affiliation of sentences, clumsy wording, excessive use of words, initials, mistake, 

norm, nouns, orthography, pronouncing, punctuation marks, repeated use of the same word, too 

long sentences, using unsuitable words, verbs. 

 The choice of the topic is motivated by the fact that there is a need for academic and 

systematic research about the style, phrasing, wording, orthography etc. of the journalese because 

there have been only two bachelor theses in the Institute of Estonian and General Linguistics in the 

University of Tartu and one bachelor thesis in the Institute of Estonian Language and Culture in 

University of Tallinn on this topic during the last ten years. I have chosen 13 issues (one quarter of)  

of year 2007 to provide basic reach and definition of the topic and sufficient amount of data for the 

conclusions and abstracts. 

The orthography of a language specifies the correct way of using a specific writing system 

to write in the language. Orthography describes and defines the set of symbols (graphems and 

diacritics) used, and the rules about writing with these symbols. Depending on the nature of the 

writing system, the rules may include punctuation, spelling and capitalization. While orthography is 

often colloquially used synonymously with spelling, this one is only part of orthography. 

In my opinion the orthography is only a part of grammatical correctness in turn. Orthology, 

the correct speaking and the correct use of words also includes the theory of wording, problems 

with completeness of sentences, lack of logic, variety, order, excessive use of words etc. Correct 

wording is critical in the attempt of communicating the meaning of a sentence. Without it, the 

meaning might be lost. 

 The Estonian Law of Language §1 section 2 states that the official standard of Estonian 

language use is instituted by the Estonian Government. The regulation „The order of establishing 

the Estonian written language standard” §2 section 1 constitutes in turn that the standards of 

orthography, pronouncing, grammar and wording are determined by official linguistic publications 

by the Institute of the Estonian Language, currently „Estonian orthography” in 2005 by Tiiu Erelt, 
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„Dictionary of Estonian orthology” in 2006 by Tiiu Erelt (editor) and „Handbook of Estonian 

Language” (2007) by Mati Erelt, Tiiu Erelt and Kristiina Ross. 

The purpose of the present thesis is to analyze the orthography of the articles in the 

newspaper, to present statistics, find out regularities of mistakes and offer Estonian language 

training for journalists. The purpose also includes promoting orthography, valuing the Estonian 

language and improving the journalese. 

The hypothesis of the master thesis is: The orthological level of journalese in Eesti Kirik is 

low and the journalists need training. To affirm the claim I have collected and systematized all 

mistakes of wording and orthography, counted them and calculated the percentages. I have used 

inductive and quantitative methods. 

Exploratory questions of the master thesis are: 

1. What is the total amount of mistakes? 

2. What is the average of mistakes in each issue? 

3. What is the amount of mistakes by type? 

4. What is the percential ratio of different types of mistakes? 

5. What kind of training the journalists need? 

 The master thesis consists up of three chapters. The first one deals with orthorgaphy and is 

divided into five parts: verbs, compounding, punctuation marks, nouns and initials. The second 

chapter deals with wording and is divided into six parts: repeated use of the same word, clumsy 

wording, too long sentences, excessive use of words, causeless affiliation of sentences and using 

unsuitable words.  

The chapters start with theoretical, terminological and linguistic overview. The grammatical 

rules and examples to use them are explained next. The problems with public speaking and writing 

are also shown. The use of these rules in newspaper is indicated next. Finally my personal 

viewpoint is explained. All chapters include statistics, the total sum of mistakes and percentages. 

 The third chapter of the master thesis is an applied one – a language training project for 

journalists, deriving from the specific needs of the profession. The collection and analysis of the 

mistakes enables to set the subjects and priorities of the training. 

 The master thesis includes 20 appendixis and 15 tables also. 

 The bibliography of master thesis consists of 30 books. The sources of the theoretical basis 

of the master thesis have been researches of our recognized philologists: Martin Ehala, Mati Erelt, 

Tiiu Erelt, Reet Kasik, Rein Kull, Tiina Leemets, Argo Mund and Toom Õunapuu. The theoretical 

basis of the master thesis, such as the theory of standard and mistake, comes from the works of 

American professor of pedagogy and informatics Richard Venezky, English professors of 
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linguistics Rod Ellis ja Carl James, Estonian philologists Mare Leino, Raili Pool, Anna Veršik, R. 

Kull and     T. Erelt.  

A mistake is defined by them as a grammatical form deviated unnessecarily from normative 

grammar or eligibility. It is important to discern the word mistake from the word fault. The mistake 

belongs to the sphere of orthography and determined by the valid language standard. But the sphere 

of wording lacks rigorous rules, having recommendations, suggestions and advices instead. In these 

cases the word fault is used. 

  The master thesis has come to the following conclusions:  

1. The total amount of the mistakes in first quarter of 2007 of the newspaper Eesti Kirik is 1471. 

373 of them are orthographical and 1098 are from the sphere of wording. 

2. The average of  mistakes in each issue is 114, 4. 

3. The amount of orthographical mistakes by type is following: pronouncing – 109, punctuation 

marks – 90,  nouns – 67, initials – 66, verbs – 41. The amount of wording mistakes by type is 

following: clumsy wording – 295, repeated use of the same word – 264, too long sentences – 

191, excessive use of words – 150, causeless affiliation of sentences – 140, using unsuitable 

words – 57.   

4. The percential ratio of orthographical mistakes is 25% (pronouncing – 29%, punctuation marks 

– 24%, nouns – 18% and initials – 18%, verbs – 11%) and wording mistakes is 75% (clumsy 

wording – 27%, repeated use of the same word – 24%,  too long sentences – 178%, excessive 

use of words – 14%, causeless affiliation of sentences – 13% using unsuitable words – 5%). 

5. The journalists need profound training consisting of parts of orthography and wording.  The 

ortographical focus should be primarily on verbs, compounding and punctuation marks. The 

wording focus should be primarily on wording issues, mainly repeated use of the same words, 

clumsy wording and too long sentences. 

 

 In conclusion it can be stated that promoting the orthography and valuing of the Estonian 

language are processes that needs conscious and systematic action, in which the whole society must 

be involved. The role of the academic disourse must be to generate a wide array of research into the 

subject. But in my opinion everything begins from attitudes and values. If the orthography and 

wording rules are valued, they will be followed. But if they are regarded as trivial, illiteracy will 

follow.   
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SISSEJUHATUS  

  

 Käesolev magistritöö analüüsib ajalehe Eesti Kirik 2007. aasta 1. kvartali numbrites  

avaldatud artiklite õigekeelsust ja sõnastust ning pakub koolituskava, tõstmaks autorite keeleoskuse 

taset.  

 Teemavaliku põhjuseks on asjaolu, et tänapäeva eesti ajakirjanduskeel on käesolevaks 

hetkeks õigekeelsuse vaatepunktist alles läbi uurimata. Näiteks Tartu Ülikooli eesti ja 

üldkeeleteaduse instituudi eesti keele osakonna bakalaureuse- ja magistriõppes  on viimase 10 aasta 

jooksul kaitstud kaks ajakirjanduse õigekeelsuse teemalist bakalaureusetööd: Monika Puutsa „Eesti 

ajaleheuudiste keelest ja tekstiehitusest“ (2001) ja Kadri Jõks „Lääne-Virumaa vallalehtede 

õigekeelsus“ (2003). Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudis samal ajavahemikul 

kaitstud bakalaureuse- ja magistritöödest käsitleb kõnealust teemat ainult üks – Annika Aljandi 

bakalaureusetöö „Norm ja selle muutumine: algustäheortograafia eesti perioodikaväljaannetes 

1977–2003“ (2004). Seega on suur vajadus akadeemiliste ja süstemaatiliste uurimuste järele, mis 

analüüsiksid näiteks ajakirjanduse keele ja stiili omapära, praktilist keelekasutust, õigekeelsust, 

tugevaid ja nõrku külgi, väljendusoskust, võimalusi parandada keeletaset jne.  

 Valisin ajalehe Eesti Kirik seetõttu, et lehe valdkond vastab kõige paremini minu 

ettevalmistusele (eesti filoloogia ja teoloogia). Kuna olen lehte lugenud alates 1992. aastast, siis 

tunnen hästi selle iseloomu, sisu ja probleeme. Ühe aastakäigu ühe kvartali 13 numbrit valisin 

seetõttu, et need tagavad teema sobiva laiuse ja piiritletuse ning kindlustavad vajaliku andmetehulga 

järeldusteks ja kokkuvõteteks.  

 Magistritöö teemaks on ajalehe ühe aastakäigu ühe kvartali numbrite õigekeelsus ja 

sõnastus.   Õigekeelsuse sünonüümina kasutatakse enamasti sõna ortograafia. Üldlevinud arusaama 

kohaselt on ortograafia reeglite süsteem, mis määrab tähtede, kirjavahemärkide ja sõnavahede 

kasutuse kirjalikus keeletarvituses. Sõnal on kolm tähendust: 

a)normipärane, tavaline, üldkasutatav kirjutusviis (vastandina näiteks foneetilisele transkriptsioonile 

ehk häälduskirjale); 

b) kirjakeele normile vastav kirjutusviis (vastandina nt vigasele, normist hälbivale kirjutusviisile);  

c) õpetus kirjakeele õigeist kirjutusnormidest – kuidas kasutada tähti, kirjavahemärke ja  tühikuid.1 

 Magistritöö lähtub sõna ortograafia teisest ja kolmandast tähendusest, et otsida normist 

hälbiva kirjaviisi näiteid ja tõsta esile õigeid kirjutusnorme. Sõnastusõpetuse raames tegeleb 
                                                
1 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 17. 



 7 

magistritöö lausete lõpetatuse, mitmekesisuse, sõnajärje, ülearuste sõnade, ebaloogilisuse, 

vasturääkivuste jms problemaatikaga. Korrektse sõnastuse tingib vajadus edastada lause mõtet. Kui 

sõnastus on vigane või halb, moondub või läheb hoopis kaduma öeldu mõte. Sõnastus oleneb paljus 

autori keelevaistust ja stiilist, kuid eeldab ka oskust kinni pidada kindlatest keelereeglitest ja 

arvestada teatavate sõnastussoovitustega.  

 Käesoleval hetkel sätestab Eesti Vabariigi keeleseaduse § 1 lg 2, et eesti keele ametliku 

kasutuse aluseks on eesti kirjakeele norm vabariigi valitsuse kehtestatud korras. Määrus „Eesti 

kirjakeele normi kehtestamise kord“ sätestab § 2 lg-s 1 omakorda, et  kirjakeele õigekirjutuse, 

häälduse, grammatika ja sõnastuse normi määravad Eesti Keele Instituudi uusim 

õigekeelsussõnaraamat, Emakeele Seltsi keeletoimkonna normingud ja otsused ning 

keeletoimkonnas heaks kiidetud ortograafiareeglistik, normatiivne käsiraamat ja grammatika. 

Eelnevast lähtuvalt määravad Eestis käesoleval hetkel  kehtiva kirjakeele normi järgmised 

väljaanded: Tiiu Erelti „Eesti ortograafia“ (2005); „Eesti õigekeelsussõnaraamat“ (2006); Mati 

Erelti, Tiiu Erelti ja Kristiina Rossi „Eesti keele käsiraamat“ (2007).  

 Magistritöö eesmärk on analüüsida ajalehe õigekeelsuse ja sõnastuse üldist olukorda, 

selgitada välja põhilised seaduspärasused (kõige nõrgemad kohad) ning rakendada saadud tulemusi 

keeleoskuse koolituskava koostamiseks. Nimetatud kava luues lähtun konkreetsetest arvulistest 

näitajatest, mis on saadud vigade statistika ja analüüsi tulemusena.  

 Magistritöö eesmärk on ka propageerida õigekeelsust, väärtustada ilusat eesti emakeelt ja 

parandada ajakirjandusekeele olukorda. Kuigi eesti keele tähtsusest päris palju räägitakse ja selle 

kaitseks on isegi seadusi vastu võetud, ei ole tegelikkus siiski eriti hea. Vigast keelekasutust kohtab 

argielus igal sammul ning keegi ei pööra sellele kuigivõrd tähelepanu. Vaid üksikud fanaatilised 

filoloogid võtavad väsimatult avalikkuse ees sõna, et probleemidele tähelepanu  juhtida. Kahjuks 

pole kuhugi kadunud suhtumine, et eesti keel on selline asi, mida igaüks niigi liiga hästi oskab ning 

et õppida on vaja pigem inglise keelt ja arvutit. Akadeemiline uurimus eesti õigekeelsuse kaitseks 

muudab loodetavast sellist suhtumist ning väärtustab emakeelt kui meie rahvuse ja kultuuri 

lahutamatut osa.  

 Tänast olukorda iseloomustavad tabavalt keeleteadlase Tiiu Erelti kogemuste kirjeldus 

keelenõuandetelefoni juures ja tunnistus, kuidas tal  lootus kaduma kipub. Noored rõõmsad hääled 

küsivad temalt: „Kas töötada või töödata?“, „Kas öössel on ikka kahe s-iga?“, „Mitme o-ga on 

kataloog?“, „Kuidas kirjutatakse podensiaalne?“ Lõpmatult on kokku-lahkukirjutamise küsimusi, 

selliseid nagu sõnade maisitangud, broilerifilee, juustutäidis, kujunduisutamine, lõpparuanne kohta. 

Unustatakse sõnade senist kasutust. Näiteks: „Kas me võime teha liigituse töötajad ja 

kontoripersonal? Meile öeldi, et tööline on solvav sõna ja seda ei tohi kasutada.“ See on ühtaegu 
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koomiline ja traagiline. Käibki eufemismide väljamõtlemine või muust keelest kopeerimine. 

Kirjutatakse ilusaid võõrsõnu, aga pole teada, mida need tähendada võiksid, näiteks: 

„Juhtimiskultuur stimuleerib initsiatiivi ja kohesiivsust.“ Kui kirjutaja mõelnuks sisule, oleks ta 

öelnud: ergutab algatust ja ühtekuuluvust. Ent eestlane teeb järelduse: eesti keel ei tulevat uutes 

oludes toime, eesti keeles ei saavat kõike vajalikku väljendada. See järeldus tugineb oma emakeele 

oskamatusele – mitte niisiis keeleoskusele, vaid keeleoskamatusele.2  

 Magistritöö hüpotees, s.o põhimõte, millest töö koostamisel lähtun, on järgmine: ajalehe 

Eesti Kirik autorite keeleoskuse tase on madal ja nad vajavad koolitust. Hüpoteesi püstituse tingisid 

minu aastatepikkused kogemused lehelugejana. Mind on alati väga häirinud rohkearvulised 

õigekirjavead. Lehe kaastöölised vahetuvad, kuid kirjutiste keeleline külg püsib muutumatult 

vigasena. Aeg-ajalt olen teinud enda tarbeks mõnele numbrile keeltoimetamist ning saanud ühest 

ajalehest ikka mitusada viga. Sealjuures tuleb eraldi rõhutada kurioosumit, et on esinenud perioode, 

kui ajaleht pole pidanud vajalikuks keeletoimetajat palgal pidada. Minu uuritaval ajavahemikul oli 

siiski selline töötaja olemas. Õnneks on olukord nüüd mõneti parem ja keelevigade hulk vähenenud.  

 Hüpoteesi kinnituseks valisin järgmise võimaluse: kogun ja süstematiseerin kõik artiklites 

esinenud õigekeelsuse ja sõnastuse vead, arvutan välja vigade koguhulga ja erinevate vigade 

protsentuaalse esinemissageduse. Püstitan järgmised uurimisküsimused. 

1. Milline on ajalehe aastakäigu keelevigade ja -eksimuste üldarv? 

2. Milline on iga ajalehenumbri keelevigade ja -eksimuste keskmine hulk? 

3. Milline on keelevigade ja -eksimuste arv liigiti? 

4. Milline on erinevate keelevigade ja -eksimuste protsentuaalne suhe? 

5. Millist koolitust vajavad  ajalehe autorid? 

 Magistritöö eesmärgi saavutamiseks kasutan empiirilist (induktiivset) ja kvantitatiivset 

(statistilist) uurimismeetodit. Valitud uurimismeetod aitab vastata hüpoteesile ja 

uurimisküsimustele. Empirism tähendab, et lähtun kogemusest kui usaldusväärsest 

tunnetusvahendist ja kasutan mõistust järelduste abivahendina. Induktsioon tähendab liikuda ja 

järeldada üksikult üldisele, üldistusi üksikandmete alusel.  Kogun kõik õigekeelsusvead ning tuletan 

nende põhjal tõe ajalehenumbrite õigekeelest ja pakun välja teooria (koolituse), parandamaks 

olukorda. Tuletatud tõenäolised järeldused (teooria) kinnitavad püstitatud hüpoteesi ja vastavad 

seatud uurimisküsimustele.  

 Andmete kogumiseks kasutan statistikat, sest õigekeelsusvigade kvantiteet viitab uuritava 

teema kvaliteedile, s.o ajaleheartiklite keeletasemele ja kirjutajate kutseoskustele. Kogutud 

statistiline materjal võimaldab täpselt kindlaks määrata autorite keeleoskuse tugevad ja nõrgad 
                                                
2 Erelt, Tiiu. Keelekorralduse eesmärkidest ja vahenditest: Keeleoskus kui kultuuri osa. Tallinn, TPÜ, 2001. Lk 53. 
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küljed ning koolitusvajaduse. Saadud materjali võtan konkreetseks aluseks koolituskavale, mis 

sätestab täpselt, milliseid teemasid ja millises mahus käsitleda, et võimaldada autoreile vabaneda 

vigadest ja parandada oma õigekirjaoskust. 

 Algselt oli plaanis teha koostööd ajalehetoimetuse ja autoritega, et koolitusvajadust välja 

selgitada. Kavatsesin koostada küsimustiku, et kindlaks teha ajakirjanike suhtumist, 

enesehinnangut, probleeme, vajadusi jne. Pöördusin ettepanekuga ajalehe peatoimetaja poole, kuid 

sain äraütleva vastuse.  

 Peatükkide sisu ja struktuuri alusena kaalusin esialgu mitut varianti. Kuna püüdsin avastada 

võimalikult ammendava hulga vigu, kavatsesin lähtuda keeleteaduse traditsioonilisest alajaotusest. 

Sellisel juhul oleks moodustunud tunduvalt rohkem peatükke, kui neid on praeguses variandis. 

Näiteks oleksid lisandunud ka võõrtähtede, klusiilide, heliliste häälikute jne ortograafia. Näiteks 

kirjavahemärkide peatükk oleks jagunenud lauseliigiti (lihtlause, koondlause, rindlause, põimlause, 

kiillause, lauselühend) ning käsitlenud eksimusi kõikide kirjavahemärkide vastu. Sõnastuse peatüki 

oleks samuti saanud struktureerida teisiti, näiteks stiililiialduste alusel (kantseliit, släng, labasused, 

ebaloogilisus jne). Kuid ajalehtedega töötades selgus, et seda süsteemi rakendada ei saa, sest 

kogunenud näidete hulk ei ole niivõrd mitmekesine, et jätkuks kõikidele nn kohustuslikele 

teemadele. 

Seega koosneb käesolev magistritöö kolmest peatükist, mille moodustasin ja struktureerisin 

ajalehtede läbitöötamisel leitud näidete hulga ja koosseisu alusel. Ajalehe spetsiifika kirikulehena 

piiritleb teemad, sõnavara ja stiili küllaltki selgesti. Sellest tulenevalt on ka artiklite vead ja 

eksimused küllaltki ühelaadsed, igatahes palju vähem mitmekesised kui teooria võimaldab. Seetõttu 

lähtusin konkreetsetest näidetest, selgitasin välja nende kordumise seaduspära ning rühmitasin 

võimalikesse peatükkidesse. Kui mingi objektiivselt olulise teema kohta peatükki ei leidu, on sellel 

kaks põhjust: neid vigu ajalehes ei esine või käsitlen teemat teise peakirja all. Näiteks puudub 

täheortograafia peatükk põhjusel, et pole vastavaid vigu, sest autorid kasutavad teoloogia valdkonna 

terminoloogiat, milles reeglina puuduvad veaohtlikud võõrtähed.   

Magistritöö esimene peatükk „Ajalehe Eesti Kirik 2007. aasta 1. kvartali numbrite 

õigekeelsus“ koosneb viiest alapeatükist. Esimene alapeatükk käsitleb algustäheortograafiat, teine 

kokku-lahkukirjutamist, kolmas käändsõnavorme, neljas verbivorme ja viies kirjavahemärke.  

 Magistritöö teine peatükk „Ajalehe Eesti Kirik 2007. aasta 1. kvartali numbrite sõnastus“ 

koosneb kuuest alapeatükist. Esimene alapeatükk tegeleb konarliku sõnastuse, teine sõnakorduste, 

kolmas ülipikkade lausete, neljas liigsõnalisuse, viies lausepiiride ja kuues sobimatute sõnadega.  

 Magistritöö kahe esimese peatüki alapeatükid on üles ehitatud järgneval põhimõttel. Need 

algavad sissejuhatava osaga, milles selgitan mõisteid ja annan ülevaate vastava valdkonna teooriast. 
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Toon näiteid õigekeelsuse käsiraamatuist ja keeleteadlaste uurimustest. Seejärel esitan kõnealust 

valdkonda reguleerivad reeglid ja nende kasutuse näiteid. Järgmiseks käsitlen, kuidas suhtestuvad 

reeglitega ajalehest nopitud näited. Edasi selgitan isiklikku vaatepunkti. Annan ülevaate teema 

olukorrast üldises avalikus keelekasutuses ja toon valdkonnaga seostuvate probleemide näiteid 

ajaleheartiklitest. Igas peatükis on valik vastavaid vigu, samuti vigade üldhulk ning vealiikide 

osakaalu arvulised ja protsentuaalsed näitajad. Iga valdkonna näidete täieliku loendi esitan lisades.  

 Magistritöö kolmas peatükk „Keeleoskuse koolituskava ajalehe Eesti Kirik autoritele“ on 

rakenduslik. Selle moodustab koolituskava, tõstmaks ajalehe keeleoskuse taset. Kava lähtub 

konkreetselt autorite vajadustest. Eelnev uuring ja analüüs võimaldasid välja selgitada kirjutajate 

nõrgad küljed, probleemid ja puudused. Nüüd saab nende alusel täpselt paika panna, milliseid 

teemasid ja millises mahus koolitusel käsitleda. Puudub vajadus kõiki reegleid ja sõnastussoovitusi 

järjest läbida. Tuleb keskenduda pakilisematele teemadele ja harjutustele ning vähem tähelepanu 

pöörata sellele, milles autorid on vilunumad.  

 Kolmas peatükk koosneb kolmest alapeatükist. Esimene neist toob esile koolituskava 

eesmärgid, mahu ja metoodika. Teine esitab konkreetsed õigekeelsusharjutused ja kolmas 

sõnastusharjutused, mida koolitusel kavatsen kasutada.  

 Töö lisadesse paigutan kõik ülejäänud eksimused õigekeelsusreeglite vastu ja 

ebaõnnestunud sõnastuse näited, mis põhiosasse ei mahtunud. Lisasid on 20. Neile järgnevad  

õigekeelsuse ja sõnastuse näidete üldhulga ja protsentuaalsete vahekordade 14 tabelit.   

 Magistritöö allikatena kasutasin esmalt olulisemaid trükis ilmunud töid järgmistelt 

pädevatelt eesti keeleteadlastelt ja didaktikutelt, kes tegelevad keele normeerimise, keelehoolde, 

ortograafia ja sõnastusõpetusega: Martin Ehala, Mati Erelt, Tiiu Erelt, Reet Kasik, Rein Kull, Tiina 

Leemets, Argo Mund, Toom Õunapuu. Nende seisukohti tutvustan ja neile tuginen töö põhiosa 

vastavates peatükkides ja alapeatükkides. 

 Teiseks, magistritöö üldteoreetiline alus, nt veateooria ning normi ja hälbe teooria, pärineb 

inglise lingvistikaprofessoritelt Rod Elliselt ja Carl James'ilt, Ameerika pedagoogika- ja 

informaatikaprofessorilt Richard Venezkylt, aga ka Mare Leinolt, Raili Poolilt, Anna Veršikilt,       

R. Kullilt ja T. Ereltilt. Esitan siinkohal  ülevaatlikult nende autorite kontseptsioonid, millest 

lähtusin sobivaid ja sobimatuid keelendeid välja selgitades ning õigekeelsust analüüsides.  

 C. James tõlgendab keeleviga lihtsalt ebaõnnestunud keeleüksusena.3 Vigade määratluseks 

pakub ta erinevaid võimalusi, kuid rõhutab, et lähtuda tuleb keelekasutuse grammatilisuse (kui 

korrektsuse otsustab keele normatiivne grammatika) või aktsepteeritavusest (kui sobivuse üle 

                                                
3 James, Carl. Errors in language learning and use. London, Longman, 1998. Lk 1. 
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otsustavad sama keele emakeelena kõnelejad).4 

  R. Ellis väidab, et vigade määratlemine aktsepteeritavuse põhjal sõltub paljus uurija 

subjektiivsusest ning et eri uurijate tulemused pole seetõttu ühesugused. Samas näitab veaanalüüsi 

praktika sageli grammatilisuse ja aktsepteeritavuse kriteeriumide segunemist.5 

 T. Erelti järgi on keelenormiks mingil ajal mingis keelekollektiivis objektiivselt 

eksisteerivad mallid. Normikohane on selline keeletarvitus, mille suhtluspädevus heaks kiidab.6 

Kirjekeele norm erineb teistest keelekujudest seetõttu, et on funktsionaalselt enam diferentseeritud, 

et normi tunnetamine on teadlikum ja selle järgimine rangem, sest normi kasutamine on fikseeritud. 

Normimisel on nii plussid kui miinused. See on kasulik, sest tagab kirjakeele stabiilsuse ja ühtsuse 

kogu keelealal, loob tingimused emakeele õpetamiseks, annab keelekasutajale rasketel juhtudel 

kindla toe. Miinusteks on normi kinnistamine pikaks ajaks, paindumatus ja retrospektiivsus.7 

 R. Kull kirjutab, et igas keelekollektiivis kujuneb oma norm, kuid mitte stiihiliselt, vaid seda 

tuleb juhtida ja suunata. Kirjakeele norme kujundatakse teadlikult, säilitatakse pädevates  

instantsides, kodifitseeritakse õigekeelsussõnaraamatuis ja fikseeritakse normivais grammatikais.8 

Keeleveaks võib seega nimetada igasugust põhjendamatut hälbimust normist. Samas on keeleviga 

suhteline mõiste, muutub nii ajas kui ruumis. Mida täna normeeritakse veana, võib homme saada 

normaalseks ja lubatuks. Mis ühes kontekstis on möödalask, võib teises olla päris omal kohal.9 

 M. Leino väidab, et tekst kujuneb alati olemaolevatest keeleressurssidest, mida inimene 

valib, varieerib, kasutab ja hülgab. Igas seltskonnas või inimkoosluses kujuneb keelevahendite 

repertuaar. Ühelt poolt võib justkui täheldada üsna tugevat normatiivsust, teisalt kipuvad piirid 

hägustuma. Mida ühtlasem on norm, seda olulisemaks muutub iga sõna tähendus, taustsüsteem, 

vestluspartneri normiskaala jms. Seega peaks olema ajakirjandust analüüsides võimalik leida 

huvipakkuvaid ja kõnekaid vastuseid küsimusele, milline on tänapäeva inimeste suhtumine 

normaalsusesse ja normist hälbijatesse.10  

 A. Veršik peab oluliseks eristada mõisteid viga ja eksitus. Kõik kõnelejad eksivad aeg-ajalt. 

Tegemist võib olla lihtsalt keelevääratuse või oskamatusega kasutada omandatud teadmisi 

konkreetsel juhul. Viga on midagi  fundamentaalsemat ja osutab lünkadele teadmistes. Viga näitab, 

et kasutaja ei tea, mis on õige.11 

                                                
4 James, Carl. Errors in language learning and use. London, Longman, 1998. Lk 64–67. 
5 Ellis, Rod; Barkhuizen, Gary. Analysing learner language. Oxford, Oxford University Press, 2006. Lk 56. 
6 Erelt, Tiiu. Eesti keelekorraldus. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2002. Lk 36–37. 
7 Samas, lk 41–42. 
8 Kull, Rein. Kirjakeel, oskuskeel, üldkeel. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2000. Lk 15. 
9 Samas, lk 17. 
10 Leino, Mare. Norm ja hälve – muutunud diskursus: Kõnelev ja kõneldav inimene. Eesti erinevate eluvaldkondade 
diskursus. Tln, TPÜ Kirjastus, 2000. Lk 96–98. 
11 Veršik, Anna. Viga! Viga? Viga... Oma keel. Nr 2, 2002. Lk 77. 
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 R. Pool rõhutab, et eksimus on viga, mida õppija ise suudab parandada. Sel juhul eeldatakse, 

et ta valis väära vormi juhuslikult. Vead on juhtumid, kui õppija ei oska ise end parandada. Sel 

juhul eeldatakse, et ta kasutas just kavatsetud vormi, aga ei teadnud, et see ei ole sobiv. Vigade 

määratlemisel on üldiseks aluseks kehtiv keelestandard, millest kõrvalekallet käsitletakse veana.12 

Vigade analüüs koosneb traditsiooniliselt järgmistest etappidest: materjali kogumine ning seejärel 

vigade identifitseerimine, klassifitseerimine, seletamine ja hindamine.13 

 Sissejuhatuse lõpetuseks peatun ka õigekeelsuse taustmõistetel: kirjakeel, normkirjakeel, 

üldkeel, tarbekeel, tarbetekst, ajakirjanduskeel, kirjakeelekorraldus, üldkeelekorraldus. 

 Eesti kirjakeel on hästi välja arendatud rahvuskeel, mis on võimeline täitma väga 

mitmekesiseid ülesandeid. Selliseks on kirjakeele muutnud sihikindel korraldamine, eriti aga 

emakeelse oskussõnavara järjekindel, teadlik seadmine alates 20. sajandi alguskümnendist.14  

 R. Kull rõhutab, et kirjakeeleks nimetatakse kogu rahvusele kuuluvat, teadlikult ja 

sihipäraselt väljaarendatud ning korraldatud keelekuju. Kirjakeelseid tekste võib samal põhimõttel 

liigitada tarbetekstideks ja ilukirjanduseks. Ka tarbetekstid on erinäolised ning jagunevad 

alaliikideks. Võib eristada publitsistlikku, reklaami- ja dokumenditeksti ning selles mõttes võime 

kõnelda näiteks ajakirjanduskeelest, reklaamikeelest ja asjaajamis- ehk ametikeelest. Tarbetekstid, 

sh ajakirjandustekstid on kirjutatud üldkeeles, s.o ühiskonnas üldiselt kasutatavas keelepruugis. 

Üldkeel eeldab laiaulatuslikku kirjaliku keeletarvituse oskust.15  

 Nüüdisaegsed, arenenud kirjakeeled toimivad väga keeruka kogumina, suursüsteemina. 

Kõik see tahab pidevat reguleerimist, kõike seda tuleb kirjakeele korraldamisel ja normimisel 

silmas pidada, et süsteem meie kõigi huvides hästi ja otstarbekalt funktsioneeriks. Kirjakeele 

teadlikult reguleeritavat osa, mida õpetatakse koolis, kasutatakse ametiasutustes, ametlikus 

suhtluses, neutraalses trükisõnas ja tarbekirjanduses, nimetatakse normkirjakeeleks.16 

 M. Ehala toob esile meediatekstide eripära võrdluses muude tekstidega. See on tema arvates 

tingitud just massimeedia nõuetest olla kõigile mõistetav, päevakajaline, püüelda esituse lühiduse ja 

lihtsuse poole.17  R. L. Venezky juhib tähelepanu asjaolule, et praktilise kirjutamise süsteemil on 

lingvistiline, psühholoogiline ja kultuuriline külg. Ortograafia reeglipärasus põhineb leksikaalsetel 

                                                
12 Pool, Raili. Eesti keele teise keelena omandamise seaduspärasusi täis- ja osasihitise näitel. Tartu, Tartu Ülikooli 
Kirjastus, 2007. Lk 15–16. 
13 Pool, Raili. Keelevigade parandamisest eesti keet teise keelena õppijate kirjalikes töödes. Emakeel ja teised keeled. 
V. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. Lk 132. 
14 Erelt, Tiiu; Kull, Rein. Euroopasse integreerumine ja keeleminetussündroom:  Keelenõuanne soovitab. 3. Tln, Eesti 
Keele Sihtasutus, 2000. Lk 162. 
15 Kull, Rein. Kirjakeel, oskuskeel, üldkeel. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2000. Lk 11–12. 
16 Samas, lk 14. 
17 Ehala, Martin. Kirjutamise kunst. Tln, Künnimees. 2000. Lk 162. 
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lähteandmetel ja seda kasutatakse sõnade äratundmiseks lugemisel.18  

 R. Kasik tegeleb samuti tekstiliikidega. Ta väidab, et need põhinevad inimese harjumusel 

kasutada keelt ühesugustes olukordades sarnaselt ning eristab samuti argikeelt, ilukirjanduskeelt ja 

tarbekeelt. Tekstiliigid erinevad üksteisest sisult, kompositsioonilt ja keelevahenditelt. Hea tekst 

eeldab autori teadlikku püüdu ja keelelist viimistlust (lauseehitus ja sõnavalik).19  

 Tarbeteksti eesmärk on edastada lugejale või kuulajale mingi asja sisu. Mida kaugemal on 

pakutav info sõnakunstist, seda olulisem on arvestada keele tavapäraseid norme. Liigne 

kõrvalekaldumine tavapärasest keelekasutusest tõmbab lugeja tähelepanu sisult kõrvale. See 

raskendab info vastuvõttu ja suurendab võimalusi mõista teksti valesti. Just selge, veatu, tihe, 

konkreetne ja täpne keelekasutus on hea tarbeteksti tunnused, Vastavalt segasus, laialivalguvus ja 

üldsõnalisus on tarbestiili suurimad puudused.20  

 Soome keele professor Kaisa Häkkinen peab rakenduslingvistika eesmärgiks lahendada 

konkreetseid keelt või keelekasutust puudutavaid probleeme, mis tekivad seoses keelte õppimise ja 

õpetamisega. Rakenduslingvistika selgitab, kuidas keelesüsteemi ja keelekasutuse teadustulemusi  

saab rakendada emakeele õpetamisel ja kuidas hinnata ja kontrollida keeleteadmisi ja -oskusi. 

Ühiskonna juhtidel tuleb otsustada, millist keeleoskust ühiskonnaliikmeilt nõuda. Kirjanikud, 

kirjastajad ja kutselised teabeedastajad peavad otsustama, mis põhimõtted kehtestada avaliku 

keelekasutuse eri valdkondades ja kust leida lahendusi probleemolukordades.21  

 T. Erelt defineerib keelekorraldust kui kirjakeele teadlikku arendamist, rikastamist, 

stabiliseerimist ja ajakohastamist. Eesmärk on hea eesti keel, mis rahuldab kasutajaskonna vajadusi 

mis tahes elualal, mõtete ja tunnete väljendamisel. Keelekorralduse keskus on Eesti Keele Instituut, 

keelekorraldusküsimusi arutab Emakeele Seltsi keeletoimkond.22 Üldkeelekorralduse eesmärk on 

hea eesti kirjakeel kõigile, mis rahuldab kasutajate üldisi suhtlus- ja tunnetusvajadusi.23 

 T. Erelt nendib, et ühiskonnas esineb mitmesugust suhtumist keelesse ja selle arendamisse – 

alates halinast keele rikutuse ja hukkamineku pärast ning selle „rikutud keele“ usinast 

parandamisest kuni nõudeni keel rahule jätta, sest see on täiesti isereguleeruv süsteem. Keel on 

tõepoolest keeruline suursüsteem, mis paljuski reguleerib end ise, aga samas on tänapäeval rahvast 

ühendav ja teeniv kirjakeel arenduse tulemus. Ühiskonnas tuleb taastada usaldus emakeele vastu.24 

 Oma magistritööga soovin just nimelt osaleda usalduse taastamises. 

                                                
18 Venezky, Richard L. In search of the perfect orthography. Language&Literature, 2005. Vol 7,  Issue 2. Lk 139. 
19 Kasik, Reet; Erelt, Mati; Erelt, Tiiu. Eesti keele väljendusõpetus. Trt, 2007. Lk 21–22. 
20 Samas, lk 28–29. 
21 Häkkinen, Kaisa. Keeleteaduse alused. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 18. 
22 Erelt, Tiiu. Eesti keelekorraldus. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2002. Lk 15. 
23 Samas, lk 20. 
24 Erelt, Tiiu. Keelekorralduse eesmärkidest ja vahenditest: Keeleoskus kui kultuuri osa. Tln, TPÜ, 2001. Lk 53–54. 
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1.    AJALEHE EESTI KIRIK 2007. AASTA 1. KVARTALI NUMBRITE  

ÕIGEKEELSUS 

  

 Milline on keele ortograafia normipärase, tavalise, üldkasutatava kirjutusviisi tähenduses, 

oleneb suuresti aluspõhimõtteist. Eesti ortograafia aluseks on foneetiline ehk häälduslähedus: 

taotleda õigekirja võimalikult täpset vastavust hääldusele.  

 Selle kõrval arvestatakse kohati veel teisigi põhimõtteid. Ajalooline ehk traditsiooni 

põhimõte tähendab säilitada kokkulepitud kirjapilt ka siis, kui see ei vasta nüüdishääldusele. Nt ei 

märgita palatalisatsiooni, arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamise reeglid on kunagise kokkuleppe 

alusel, sõnaalguline h, nagu ta Eesti Kirjameeste Seltsis 1872. a konserveeriti.  

 Arvestatakse ka morfoloogilist ehk morfeemilist põhimõtet: hääldusele vaatamata kirjutada 

sama morfeem ühtmoodi ja eri morfeemid erinevalt. Sama morfeem on ja säilib paarides kärb/es ja 

kärb/sed, umb/ne ja umb/se, kuld/ne, kuigi helitu hääliku kõrval hääldatakse paari teises sõnas 

enamasti k, p, t [kärpsed, umpse, kultse]. Eri morfeemid on ja säilivad paarides müü/a ja müü/ja, 

käi/a ja käi/ja (tegevusnime tunnus -a ja tegijanime liide -ja, kuigi esimese paari mõlemad sõnad 

hääldatakse tavaliselt [müija] ja teine paar [käija]).  

 Semantilist ehk tähenduspõhimõtet rakendatakse eelkõige sõnade kokku- ja 

lahkukirjutamisel, nt noor mees ja noormees, kauge jaam ja kaugejaam, hiire kõrvad ja (kased on) 

hiirekõrvul.  

 Eesti ortograafia häälduslähedus ei tähenda kaugeltki täpset häälduse arvestamist, sest eriti 

täpselt jäädvustab foneetiline transkriptsioon ehk häälduskiri.25 

 Avalikus keelekasutuses, sh ajakirjanduses, tuleb tänapäeval lähtuda Eesti Vabariigi 

keeleseaduse, eesti kirjakeele normi,  „Eesti ortograafia“, „Eesti õigekeelsussõnaraamatu“ ja „Eesti 

keele käsiraamatu“ fikseeritud normidest ja ettekirjutustest. Kasutada tuleb ainult õigeks tunnistatud 

keelendeid ja vorme. Vältida tuleb seda, mida peetakse vääraks või ebasoovitavaks. Väljaannete ja 

autorite keelekasutuse üle otsustades saab lähtuda nimetatud normeeringuist. Ortograafiareeglid on 

sõnastatud suhteliselt ühemõtteliselt ja arusaadavalt. Kui on vajadus vaagida, kas keelend on vigane 

või mitte, saab seda kerge vaevaga kindlaks teha.  

 Seetõttu võtan endale julguse õigekeelsusreeglitega kehtestatud normide alusel kindlaks 

määrata, milline on ajalehe Eesti Kirik keelekasutus, milliseid vigu tehakse ja millised 

väärkeelendid on kõige sagedasemad. Õigeteks ja sobivateks nimetan selliseid, mida lubavad eesti 
                                                
25 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 18. 
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kirjakeele normi aluseks olevad käsiraamatud. Väärvormideks ehk vigadeks loen vastavalt neid, 

mida nimetatud sõnaraamatud heaks ei kiida. Et vältida silte või häbimärke, kasutan kõige rohkem 

sõna näited, mis tähistab lauseid, sõnu, sõnaühendeid ja keelendeid, mille abil mingeid kindlaid 

reegleid või nende vastu eksimist illustreerin.  

 Leidsin ajalehenumbritest ühtekokku 373 õigekeelsusviga (vt 2. tabel), mis moodustab 25% 

kõikide näidete koguhulgast (vt 1. tabel). Kogutu alusel saan teha kokkuvõtteid ja järeldusi ajalehe 

keeleoskuse taseme kohta. 

 

1.1. Algustäheortograafia  

 

 Vigade arvult ajalehes jääb algustäheortograafia valdkond teiste õigekeelsusvigade  hulgas 

neljandale kohale. Leidsin ajalehtedest kokku 66 vigase algustäheortograafia näidet (vt 11. tabel), 

mis alaliigiti jagunevad järgmiselt: sõna piibel – 27, sõnad vana testament ja uus testament – 26,  

sõna Internet – 8, koolinimed – 5.  

Õigekeelsusreeglite vastu eksimise näidete koguhulgast moodustavad vigase  

algustäheortograafia näited 18%, mis protsentuaalselt jagunevad omakorda järgnevalt: sõna piibel – 

41%, sõnad vana testament ja uus testament – 40%,  sõna Internet – 12%, koolinimed – 7%. 

Täheortograafia valdkonda (nt häälikute kvaliteet ja kvantiteet, võõrsõnad, võõrnimed) pole 

põhjust käsitleda, sest see ei põhjusta probleeme, kuna vastavaid sõnu kasutatakse vähe (võõrnimed, 

tsitaatsõnad vms) või kirjutatakse need õigesti (häälikuühendid, häälikupikkused vms).  

 Algustäheortograafia käsitleb suure ja väikese algustähe opositsiooni, st missugune tähendus 

on suurel algustähel võrreldes väikesega. Suur algustäht tähistab: lause algust, nimesid 

(pärisnimesid), osa nimetusi (üldnimesid) nende ametlikkuse ja püsikindluse märkimiseks, 

tunderõhku (ülimussuurtäht, personifitseeriv suurtäht, adressaatide Sina ja Teie suurtäht).  

 Algustähe opositsiooni tähistamise vahendid on esisuurtäht (ainult esimene nime või 

pealkirja sõna), läbiv suurtäht (kõik nime või pealkirja sõnad peale abisõnade) ja pealkiri 

jutumärkides.  

 Nimi või suurtäheline nimetus võib olla kohal, ehitisel; asutusel, ettevõttel, organisatsioonil, 

ühendusel; riigil, osariigil; isikul, olendil; perioodikaväljaandel; teosel, dokumendil, sarjal, rubriigil;  

ajaloosündmusel; autasul; üritusel; taimesordil; kaubal; sõidukil jne.26  

 Nimi ehk pärisnimi ehk prooprium on liik üksikobjekti tähistamiseks kasutatavaid nimisõnu 

või nimisõnafraase. Üksikobjekti all tuleb mõista nii ainulist objekti, nagu Juhan Liiv, Suur Vanker, 

Võrtsjärv, Virumaa, kui ka sellist üksikobjektide hulka, mida omakorda on võimalik pidada 
                                                
26 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 39. 
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üksuseks, nagu Volvo, Viljaveski leib, aumärk Mõõk ja Ilves.  

 Üldnimi ehk apellatiiv ehk nimetus on nimisõna või nimisõnafraas, mis tähistab mingite 

esemete, nähtuste või muu liiki ja ühtlasi selle liigi mis tahes liiget, nt kass, luuletaja, järv, punane 

sõstar, kurbus. Nimetusel on laiem ja kitsam tähendus. Esiteks on selleks iga nimisõna (või 

nimisõnafraas), sh ka nimed. Teiseks on see nimisõna (või nimisõnafraas), mis ei ole nimi.27  

 Ajalehe algustäheortograafia suurimaks probleemiks on sõnade piibel, vana testament ja uus 

testament kasutamine. Reeglina kasutatakse ajalehes nende puhul suurtähte. Kuid praegune eesti 

kirjakeele normi alus, „Eesti õigekeelsussõnaraamat“ kehtestab nendes väikese algustähe.28 Seega 

tuleb suur algustäht lugeda veaks. Väikese algustähe  põhjuseks on sõnade piibel, vana testament ja 

uus testament kuulumine nimetuste hulka.29  

 Nimetatud sõnade suur algustäht ei ole muidugi ainult Eesti Kiriku probleem, sest seda 

kasutavad kogu eesti kristlaskond, erinevad uskkonnad, kirjastused ja õppeasutused. Reeglina 

põhjendatakse suurt algustähte nn austusega. Piiblit kui jumalasõna peetakse niivõrd pühaks, et 

väike algustäht ei saa kuidagi kõne alla tulla. Sama põhimõtet laiendatakse ka tervele Jumala ja 

Jeesusega seotud valdkonnale. Näiteks kirjutatakse suure algustähega ka kõik Jumalat ja Jeesust 

tähistavad isikulised asesõnad ja sünonüümid: Tema, Sulle, Õpetaja, Inimene, Jumala Poeg jne. 

Samuti on kristlaste hulgas avaldatud arvamust, et ajalehetoimetustel peaks olema kohapeal õigus 

otsustada, milliseid reegleid kehtestada ja kuidas kirjutada. 

 Siinjuures pean vajalikuks meenutada, et sõna jumal kirjutatakse väikese algustähega, kui 

tegemist on nimetusega, nt indiaanlaste jumalad, egiptlaste jumalad. Kuid ristiusu Jumal 

kirjutatakse suure algustähega, sest tegemist on jumala nimega.30  

 Keeleteadlane T. Leemets kirjutab: „Õieti on tegemist ühe ja sama probleemiga – kartusega, 

et väike algustäht ei väljenda piisavat austust, lugupidamist ja ametlikkust. /---/ Eesti keeles 

niisugust vahetegemist olla ei saa ja suure tähe kasutamine sõltub eelkõige sellest, kas tegemist on 

nimega või ei ole. /---/ Väiketähega kirjutamine ei vähenda nende väärikust küll karvavõrdki."31 

 Isiklikult olen sama meelt ja pean ainuvõimalikuks väikest algustähte, sest selle sätestab 

norm. Minu arvates ei vähenda väike täht kuidagi piibli ja Jumala auväärsust. Samuti ei olene 

sellest kirjutaja alandlikkus ega usklikkus. Küll aga osutab see autori professionaalsusele ja 

õigekeelereeglite tundmisele. Kui kristlik autor või toimetus kehtestab nn omi keelereegleid, ei saa 

seda kuidagi põhjendatuks pidada. Kristlased on Eesti Vabariigi kodanikud nagu kõik teisedki ja 

                                                
27 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 479. 
28 Samas, lk 671. 
29 Samas, lk 941. 
30 Samas, lk 259. 
31 Leemets, Tiina. Austus ei sõltu algustähest: Keelenõuanne soovitab. 3. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2004. Lk 150. 
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neile kehtivad samad seadused ja reeglid. Vastasel korral võib järgmisena kellelgi tekkida mõte 

hakata kristlaste jaoks kohendama nt liikluseeskirja või kriminaalkoodeksit. 

Mäletan diplomiõppe loengutest, et ka professor Evald Saag rääkis suurest tähest seoses 

Jumalaga. Temagi rõhutas, et Jumalale ei lähe kuidagi korda, millist tähte kasutame. Jumal vaatab 

inimese südamesse ja pole loota, et ta hakkab suure tähe tõttu kellestki rohkem lugu pidama. 

Piibli väikese algustähega on analoogne sõna koraan, sest see kuulub sama reegli ja 

põhjenduste alla. Leidsin ajalehest ühe sellise lause: Konverentsi ettekannete pidajad olid 

erinevatest rahvustest, kuid ka teemad, mida ettekannetes puudutati, käsitlesid erinevaid kultuure ja 

nende baastekste: Vana ja Uut Testamenti, Koraani ning budistlikke tekste. (nr 6, Jaan Lahe,  

Saagem maailmakodanikeks, lk 3) 

Otseselt õigekeelsusreeglitega seostub ka sõna Internet ajalehes Eesti Kirik. Tüüpviga on 

siin väike algustäht. Piisab pilgust õigekeelsussõnaraamatusse, et teada saada, milline on õige 

kirjapilt.32 Seejärel tuleb reegel meelde jätta ja seda kasutada. Väära vormi kasutajad on ilmselt 

pilgu raamatusse heitmata jätnud.  

 Kolmas probleemne algustäheortograafia valdkond ajalehes Eesti Kirik on koolinimed. 

Asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste nimetustes võib eristada järgmisi koostisosi:  

a) nimi, nt Ilmarine, Helios, Esmar, Koop & Pojad, AS Hiiu Vill, Kullassepa Kelder, Alma pood, 

Musta Kassi kämping, valimisliit Selg Sirgeks, võrkpallimeeskonnad Riida ja Volle;  

b) tüübinimetus, nagu muuseum, instituut, tehas jt, millele tihti eelnevad täpsustavad sõnad või 

sõnaosad (koduloomuuseum, tehnikainstituut, põllutööriistade tehas), nt aktsiaselts Tallinna 

Karastusjoogid, riigiaktsiaselts Ilmarine, Märjamaa vallavalitsus, Tallinna kunstiülikool;  

c) kohamäärang, nt Valgamaa metsamajand, Pärnu koduloomuuseum, Tartu ülikool, Tallinna 

peapostkontor.33 

 Keeleteadlane T. Leemets kirjutab, et ametlikult on asutusenimetuste kirjutamiseks kaks 

võimalust. Registreeritud täisnimetusi kirjutatakse ametlikkuse rõhutamisel läbiva suurtähega: 

Riigikogu, Keskkonnaministeerium, Tartu Ülikool. Vabamas tekstis, näiteks ajalehes, võib julgesti 

tarvitada ka väikest algustähte. Üksikjuhtudel eristab algustäht tähendust – näiteks Eesti Pank ja 

Tallinna Muusikakool on konkreetsete asutuste ametlikud täisnimetused, Eesti panku ja Tallinna 

muusikakoole on aga mitu, need on tüübinimetused.34  

 Eesti Kirikus kirjutatakse koolinimedes reeglina suure algustähega esimene sõna. Artiklid 

räägivad tavaliselt sündmustest mingis õppeasutuses või kellegi inimese haridusteest. Probleemiks 

                                                
32 Leemets, Tiina. Austus ei sõltu algustähest: Keelenõuanne soovitab. 3. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2004. Lk 240. 
33 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 41. 
34Leemets, Tiina. Austus ei sõltu algustähest: Keelenõuanne soovitab. 3. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2004. Lk 151–152. 
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väikese algustähe puhul on asjaolu, et sageli pole võimalik täpselt aru saada, millisest õppeasutusest 

on jutt, nt fraasis ta siirdus Tartu muusikakooli. Paratamatult kerkivad küsimused, millist 

muusikakooli täpselt mõeldakse. Võimalik, et ajal, millest räägitakse, oli Tartus tõesti vaid üks 

muusikakool, aga võib-olla ka mitte. Tänapäeva lugeja, kes teab Tartu muusikakoole, hakkab 

kahtlema. Läbiva suure algustähe ja ametliku nime korral selliseid probleeme ei teki ja teksti mõte 

on palju paremini tabatav. 

 Kui põhimõtteliselt ei saa ette kirjutada, kas kasutada läbivat suurt algustähte või mitte, siis  

teisalt pole kuidagi õigustatav ebajärjekindlus. Praktika, et kord kasutatakse ühte ja kord teist 

põhimõtet, on kindlasti taunitav. Toimetus peaks otsustama, kumba varianti eelistada ja seejärel 

olema järjekindel. Kuid tegelikult kirjutatakse erinevate kõrgkoolide nimed erinevalt, näiteks 

Usuteaduse Instituut läbiva suurtähega ja Tartu ülikool vaid suure algustähega. 

 Järgnevalt esitan vigase algustäheortograafia valitud näited. Kogu vastav näidete hulk leidub 

magistritöö lõpus (vt 9. ja 10.lisad). 

1) piibel 
l "Laste silmade ja südamete läbi saavad need sügavama tähenduse, jättes värvilisi jälgi ning muutes elavaks nii 

Piibli sõnumi, tegelased kui aja, milles need tegelased elasid," sõnab Koppel ning lisab: "Loodame, et see 
kohtumine on külastajale meeldivaks üllatuseks ja mõlemale poolele vaimselt rikastav." (nr 13, Merje Mänd, 
Jaani kirkus on avatud laste maalinäitus, lk 5)  

l Enamus kunstiringis osalevatest lastest käib ka pühapäevakoolis ja on juba varem Piibliga kokku puutunud. 
Lastel, kellele Piibel seni tuttav ei ole, on võimalus sellega tutvuda kunstiringis, kus ette loetud tekstid ei jää 
lihtsalt kuuldud kirjasõnaks, vaid edastavad laste maalide kaudu Piibli sõnumit paljude vaatajateni. (nr 13, 
Merje Mänd, Jaani kirkus on avatud laste maalinäitus, lk 5)  

l Läksin eelkõige põnevusega ja küsimusega, kas üks näitleja on tõesti suutnud nii palju Piiblit pähe õppida. (nr 
13, Astrid Raja, Midagi muud kui pastor kantslis kõnelemas, lk 5) 

l Kristlase jaoks võib tekkida kogemus, kus Piibel veel ühe nurga pealt kõnelema hakkab. Võib ju küsida, miks 
oli vaja Piiblisse panna nelja evangeeliumi? (nr 13, Astrid Raja, Midagi muud kui pastor kantslis kõnelemas, lk 
5) 

l Mittekristlasel avaneb võimalus avastada uut ja kummutada ehk eneses olev arvamus, et Piibel on igav raamat, 
mis tänapäevainimest enam ei kõneta. (nr 13, Astrid Raja, Midagi muud kui pastor kantslis kõnelemas, lk 5) 

 
2) vana testament ja uus testament 
 

l Ta on töötanud katoliku kiriku vaimulikuna Saksamaal ning Vana ja Uue Testamendi professorina Iraagis ja 
Kanadas. (nr 13, Sirje Semm, 600aastase kloostri vaimulik 50 aastat preestriametis, lk 2) 

l Käsitletud teemad pärinevad Vanast ja Uuest Testamendist. (nr 13, Merje Mänd, Jaani kirikus on avatud laste 
maalinäitus, lk 5) 

l Eesti Piibliseltsil on praegu kavas kaks suuremat projekti, mida iga soovija saab rahaliselt toetada: Vana 
Testamendi tõlkimise jätkamine ning Markuse evangeeliumi tõlkimine viipekeelde. (nr 1, EK, Jõulumargid 
Eesti Piibliseltsilt, lk 4) 

l Vana Testamendi tunnistuse kohaselt valib Jumal endale rahva, kihlab ta enesele ja armastab teda igavese 
armastusega – vaatamata sellele, et Tema kihlatu, Ta väljavalitu Teda korduvalt petab ja kurvastab. (nr 2, Enn 
Auksmann, Kristuses on Jumal kogu inimkonna enesele kihlanud, lk 1) 

l Uue Testamendi järgi on Kristus see, kes on endale ristituist uue rahva loonud, kes armastab oma kirikut nagu 
mees oma naist... (nr 2, Enn Auksmann, Kristuses on Jumal kogu inimkonna enesele kihlanud, lk 1) 

 
3) Internet 

l Olen olnud Eesti Kiriku lugeja internetis 7 aastat ning paberkandja tellija pool aastat. (nr 11, Aare Luup, 
Julgesti elule vastu astudes, lk 3) 
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l Südameusust, internetist, ligimesearmastusest ja julgusest (nr 12, Enn Auksmann, Südameusust, internetist, 
ligimesearmastusest ja julgusest, lk 3) 

l Kutsun kõiki Eesti Kiriku lugejaid, ka neid, kellel ei ole ligipääsu internetile, taoliste inimeste eest palvetama. 
(nr 12, Enn Auksmann, Südameusust, internetist, ligimesearmastusest ja julgusest, lk 3) 

l Täpsemat teavet tasub uurida Jaani koguduse kodulehelt internetis. (nr 1, Tallinna Jaani kogudus kolib 
Niguliste kirikusse,Tiiu Pikkur, lk 1) 

l "Kirikuelu kroonika", praegu nähtav vaid internetis, on teada-tuntud, ent tegevuspõld on laiem. (nr 2, Rita 
Puidet, Teavet ja silmailu filmilindilt, lk 4) 

l Tänu aruandlustele, mida internetis on võimalik vaadata alates 1996. aastast, on hõlbus saada EELKst 
ülevaadet aastate lõikes. (nr 4, Käes on aruandmise aeg, Liina Raudvassar, lk 4) 

l Välja on antud proovivihikuid, avaldatud tekste internetis, kasutatud katsekogudusi,  eelnõu osi on mitmel 
korral käsitlenud ja positiivselt hinnanud Õpetajate Konverents kui kiriku senine kõrgeim õpetusorgan. (nr 6, 
Kirikukäsiraamat lõpusirgel. Andres Põder, lk 3) 

l Tallinna ülikooli dotsent Liivi Aarma tutvustas Põltsamaa trükikoja lugu, Tartu ülikooli doktorant Kairit Kaur 
näitas internetis avalikult kättesaadavat «Eesti vanema kirjanduse digitaalset tekstikogu», kus on võimalik näha 
ja lehitseda ka Hupeli ja Wilde teoseid http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/  (nr 9, Kristjan Luhamets, 270 aastat 
pastor Hupeli sünnist, lk 2) 
 
 

4) koolinimed 
l Ta siirdus Tartu muusikakooli, kus õppis kuni lahkumiseni kodumaalt.  (nr 12, Rein Neggo, EK, lk 7) 
l Õpingud: 1849–52 Põlva kihelkonnakool, 1853–54 Tartu kreiskool, 1855–58 Tartu gümnaasium, 1859–64 

Tartu ülikooli teoloogiateaduskond. (nr 1, Jakob Hurt: Saagem suureks vaimult, lk 6) 
l On õppinud Usuteaduse Instituudis, lõpetanud bakalaureusekraadiga 1998. aastal Tartu ülikooli. (nr 3, Pikk tee 

koju, Sirje Semm, lk 1) 
l Laupäeval, 3. veebruaril kinnitati Nõva Püha Olavi koguduse õpetajaks Kaisa Kirikal (26), kes on lõpetanud 

Tartu ülikooli usuteaduskonna ja Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari. (nr 6, Heli Reichardt, Nõva kogudus 
sai esimese õpetaja, lk 1) 

l Usuteaduse Instituudis kaitstud magistritöö "Leeritöö EELKs aastatel 1988 kuni 2000 ja rakenduslikud 

soovitused leeritööks" juhendaja oli praktilise usuteaduse professor, Tartu ülikooli rektori kohusetäitja dr Tõnu 

Lehtsaar, oponendid olid magistrid  Tiit Pädam ja Kaido Soom. (nr 12, Uurimus leeritööst annab ka praktilist 

nõu, Tiiu Pikkur, lk 2) 

 

1.2. Kokku-lahkukirjutamine  

 

 Kokku-lahkukirjutamise valdkond jääb vigade hulgalt esikohale. Leidsin ajalehtedest 

ainsuse omastavas käändes oleva nimisõna ja järgneva nimisõna vigase kirjutamise kohta 109 

näidet (vt 6. tabel), mis jagunevad omakorda järgmisteks alaliikideks: liiki, laadi väljendavad 

nimisõna ja nimisõna ühendid – 50 näidet, koguduse valdkonna sõnad – 30, uskkondade nimetused 

– 24 ning mõisted jumalariik, jumalakartus, jumalasõna – 5.  

Õigekeelsusreeglite vastu eksimise näidete koguhulgast moodustavad vigase kokku-

lahkukirjutamise näited 29%, mille alaliikide esinemissageduse protsendid on järgmised: liiki, laadi 

väljendavad nimisõna ja nimisõna ühendid – 46%, koguduse valdkonna sõnad – 28%, uskkondade 

nimetused – 22%, mõisted jumalariik, jumalakartus, jumalasõna – 4%. 

Julgen väita, et kokku-lahkukirjutamise reeglid on ühed keerulisemad, sest tuleb arvestada 

mitme erineva asjaoluga, nt sõnaliigid, vormid, tähendused, kontekst jne. Samas esineb palju 



 20 

erandeid ja sageli on võimalik valida kas üks või teine variant. Siiski ei pääse avalikus 

keelekasutuses reeglitest mööda, sest eesmärgiks on vigu vältida.  

 Kahe või rohkema grammatilises seoses oleva sõna kokku kirjutamiseks peab olema mingi 

põhjus. Eesti keeles arvestatakse sõnade kokku või lahku kirjutamisel järgmisi põhimõtteid:  

a) semantiline ehk tähenduspõhimõte – kokkukirjutised tähistavad erinevat mõistet võrreldes 

samakoosseisuliste lahkukirjutistega, vrd nt peatükk ja pea tükk, lapsepõlv ja lapse põlv;  

b) vormipõhimõte – nimetavakujuline või lühenenud tüvega sõna kirjutatakse järgneva sõnaga 

kokku, nt raudkapp, lumivalge, teenimisvõimalus, purskkaev, kaugrong, inimtühi; 

c) kontekstipõhimõte – teksti selguse nimel tuleb vahel kokku kirjutada ka harilikult lahku 

kirjutatavaid sõnu, nt erakonna liige ja iga erakonnaliige;  

d) sageduspõhimõte – sagedasi sõnaühendeid kirjutatakse rohkem kokku kui harva esinevaid, nt 

kooliminek ja kuuri minek, tööleminek ja näitusele minek;  

e) traditsioonipõhimõte – õigekirjakorra püsimiseks hoitakse kord juba kokkulepitut, nt arvsõnade, 

tänavanimede, ne- ja line-omadussõnade kirjutamine;  

f) pikkuspõhimõte – kui teiste põhimõtete alusel kokkukirjutatu läheks liiga pikaks, ei saa siiski 

kokku kirjutada, nt aastalõpu koosviibimine (vrd sünnipäevapidu), keskkonnakaitse teemaline (vrd 

loodushoiuteemaline), teraviljakasvatusühistu võib kasutada teraviljakasvatuse ühistu.35  

 Eesti Kirikus esinevad vigased kokku-lahkukirjutamise näited kuuluvad valdavat ainsuse 

omastavas oleva nimisõna ja järgneva nimisõna kokkukirjutamise valdkonda. Sellised nimisõnad 

kirjutatakse kokku, kui moodustub kindel mõiste (liigimõistelise sisuga omastav) ja vastab 

küsimusele missugune (mis liiki?, mis laadi?, mis?).36 Tuleb eristada  nimisõna+nimisõna ühendeid, 

milles põhisõna ees on nimisõnaline täiend omastavas käändes. Siis kirjutatakse sõnad lahku, sest 

täiend märgib sündmuse osalist, asjaolu, kuuluvust vms, nt lõokese lõõritamine, kirja kirjutamine, 

Tõnise auto, Wiedemanni sõnaraamat, riigikogu liige, pruudi foto, Siberi taiga, poole tunni töö.37 

Need ühendid ei moodusta mõistet ega vasta küsimustele milline?, mis laadi?, missugune?. 

 Seoses leitud näidetega tuleb juhtida tähelepanu sellele, et tegemist on valdavalt kirikut, 

kogudust, usku ja usuteadust puudutavate väljenditega. Oleks normaalne eeldada, et kirikuleht 

tunneb oma valdkonna sõnavara ja õigekirja, kuid tegelikkus on otse vastupidine. Kuidas saab 

avalikkus usuasjadest adekvaatse pildi või omandab põhitõdesid, kui vahetult seotud inimesed ja 

institutsioonid on nii ükskõiksed? Usuvaldkonna kõige tavalisemate ja igapäevasemate sõnade 

puhul ei tunta või ei taheta tunda reegleid, ei arvestata või ei taheta nendega arvestada. 

                                                
35 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 53. 
36 Erelt, Tiiu. Eesti ortograafia. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2005. Lk 40; Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti 
keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 54. 
37 Samas, lk 395. 
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 Kõige sagedamini eksitaksegi ajalehes teatavate kindlate mõistetega:  ikoonimaalitöökoda, 

muuseumieksponaat, kirikuleht, pühadeaeg, ebausutõed, koduloomuuseum, armulauaõigus, 

viimnepäev, pianistidiplom, surmahetk, piiblitsitaat, teoloogiharidus. Nimisõna+nimisõna ühendi 

kokku kirjutamise reegli alusel on vigased näiteks järgmised laused: Küsimusele, kas EELKs 

pööratakse piisavalt tähelepanu looduskaitse küsimustele, ei oska Saksa külaline veel üheselt 

vastata.; Teoloogi haridusega "ilmaliku" erakonna esindaja jällegi polemiseerib Piibli tsitaatide 

varal, milline on tõeliselt kristlik partei ja tahab enese erakonda samuti kristlastele "söödavaks" 

teha.; On ju seni tavaks, et armulaua õigus tekib pärast konfirmatsiooni.; Sakramendi annis 

osalemise eelduseks on üksnes usk, mida laste puhul kinnitavad vanemad ja ristivanemad. Reegel 

sätestab kokkukirjutamise, sest pole tegemist mitte kuuluvust, omandust vms märkiva täiendiga, 

vaid liiki, laadi vms märkiva kindlakskujunenud mõistega. 

 Järgmine arvukate eksimustega valdkond on kogudusega seonduvad mõisted. Nende kokku-

lahkukirjutamise sätestab seesama reegel, millest eespool juttu oli. Näiteks lauses Ma ei tunne 

artikli autorit ega kumbagi kõne all olnud praosti kandidaati, samuti artiklis väidetud 

kirikupoliitilisi intriige tuleb sõna praostikandidaat kokku kirjutada, sest kirjutatakse inimesest, kes 

kandideerib praostikohale ja on seega teatavat kindlat liiki kandidaat. Kui need sõnad lahku 

kirjutada, muutub mõte hoopis teiseks. Väljend praosti kandidaat tähendab, et kirjutatakse kellestki 

praostist, kellel on kandidaat; et kõnealune kandidaat kuulub kõnealusele praostile. Seega peaks ju 

olema selge, et on suur vahe, kas kirjutada need sõnad kokku või lahku. 

 Täpselt sama arutluskäik kehtib kõikide teiste vigase kokku-lahkukirjutamise näidete puhul. 

Näiteks lause Viimase tosina aasta jooksul on Eesti läbi viidud mitu religiooni küsimusi puudutavat 

uuringut mõte on selles, et uuriti religioonivaldkonna küsimusi, st teatavat kindlat liiki küsimusi ja 

seepärast tuleb need sõnad kirjutada kokku. Näiteks lause Kerkib küsimus, miks ikkagi 

protestantismi ajastul võib trükikalendritest leida nii rohkel arvul katoliku pühakute tähtpäevi 

kõneleb teatavast kindlast ajastust – protestantismist, mitte aga sellest, et protestantlust 

iseloomustaks ajastute omamine. 

 Sama reegli alusel tuleb kokku kirjutada ka uskkondade nimetused. Kahjuks eiratakse reeglit 

hoopis laiemalt kui ainult Eesti Kirikus. Meie kirikute ja koguduste ametlikud nimed tuleks kõik ära 

muuta: Eesti Kristlik Nelipühi Kirik → Eesti Kristlik Nelipühikirik, Eesti Metodisti kirik → Eesti 

Metodistikirik, Eesti Apostlik Õigeusu Kirik → Eesti Apostlik Õigeusukirik, Võru Baptisti 

Kogudus → Võru Baptistikogudus jne. Koguduste ja kirikute nimed tuleb kirjutada kokku, sest 

need märgivad koguduste ja kirikute liiki või laadi ning vastavad küsimustele milline kirik?, milline 

kogudus?.  

 Seetõttu ei saa pidada korrektseks näiteks järgmist lauset: Nõnda astuski Tallinna metodisti 
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kirikus toimunud kontserdil "Tähtede helisev sära" esmakordselt kuulajate ette Allika baptisti 

koguduse kammerkoorist, Hageri kammerkoorist Lambertus ja Tallinna metodisti koguduse 

kammerkoorist Credo moodustatud ühiskoor. Praegusel juhul, lahkukirjutatuna, loeme lausest välja, 

et kontsert toimud kirikus, mis kuulus Tallinna  metodistile, et üks kammerkoor on Allika baptisti 

oma ja teine kammerkoor kuulub Tallinna metodistile.   

 Kuigi mitte väga arvukas eksimuste hulgalt, on siiski olulised väljendid jumalariik, 

jumalasõna ja jumalakartus. Nende lahkukirjutamine pole põhjendatud, sest tegemist on samuti 

mitte otsese, vaid kaudse tähenduse ja kindlate mõistetega, mille sünonüümideks on vastavalt 

mittemaine elu, piibel ja alandlikkus. Seega on näiteks jumalasõna puhul tegemist piibliga, mitte 

mingite kindlate sõnadega, mida Jumal on kellelegi öelnud. Antud reegli seisukohast tuleb vigaseks 

pidada näiteks ka järgmisi lauseid: Tarkuse algus on jumala kartus.; Ikoonid osaleva liturgial nii 

nagu Jumala sõna ning kirikulaul. 

 Järgnevalt esitan vigase kokku-lahkukirjutamise valitud näited. Kogu vastav näidete hulk 

leidub magistritöö lõpus (vt 2.–4. lisa). 

1) nimisõna+nimisõna ühendid, mis märgivad liiki või laadi ning vastavad küsimusele missugune? 
l Sõjaväelased, kes elavad samas ühiskonnas, võivad sattuda samasuguste kirgede või pahede küüsi, millega 

puutuvad kokku kõik teised ühiskonna liikmed. (nr 3, Sõjaväelane on harjunud distsipliiniga, Liina 
Raudvassar, lk 2) 

l Üheskoos on korrastatud kiriku ümbrust, ka kirikla aeda ja istutatud puid. (nr 6, Ida-Harju praostkond tõstis 
endi keskelt esile ning esitas aasta vaimuliku tiitli kandidaadiks Jõelähtme Püha Neitsi Maarja koguduse 
diakoni Margus Kirja, lk 5)  

l Siin on oluline vahet teha muuseumi eksponaadil ja aktiivses kontsertkasutuses oleval instrumendil. (nr 6, Tiiu 
Pikkur, Orel ja inimene käivad käsikäes,  lk 4) 

l Kerkib küsimus, miks ikkagi protestantismi ajastul võib trükikalendritest leida nii rohkel arvul katoliku 
pühakute tähtpäevi... (nr 10, Mall Hiiemäe, Trükikalendrite ajaloost, lk 6) 

l Pühade aeg on kirikus teadagi kiire aeg. (nr 4, Arvo Lasting, Kogudus ja organist vajavad teineteist, lk 5)  
 

2) koguduse valdkonna sõnad  
l Eriti väärib tunnustamist, et Piirsalus on koguduse elu viimastel aastatel elavnenud. (nr 6, Liina Raudvassar, 

Olla oma ametis ustav lõpuni, lk 5) 
l Rõõmustavana kõlas nii mitmeltki kõnelejalt koguduse elu aktiviseerumine. (nr 10, Tallinna praostkonnal uued 

juhid, Tiiu Pikkur, lk 2) 
l Kavas on korrastada endine leerimaja, et ka sinna tuua elu ja tegevus, mis aitaks koguduse elu edasi viia. (nr 6, 

Ida-Harju praostkond tõstis endi keskelt esile ning esitas aasta vaimuliku tiitli kandidaadiks Jõelähtme Püha 
Neitsi Maarja koguduse diakoni Margus Kirja, lk 5) 

l Vabastati koguduse õpetaja ametist 15. jaanuaril 1991 tervislikel põhjustel, kuigi jäi ajutiselt edasi täitma 
õpetaja ülesandeid kuni novembrini 1994. (nr 12, Eesti Kiriku toimetus, Rein Neggo, lk 7) 

l Kui aga õiguskeelele on omane ainsuse kasutamine ja samas mitmuse silmaspidamine, siis miks ei kajastu 
sama põhimõte kirikuseadustiku paragrahvis 77, kus sätestatakse, et "koguduse õpetaja kandidaadi või 
kandidaadid esitab koguduse nõukogule peapiiskop". (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: 
kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) 

 

3) uskkondade nimetused  
• Baptisti kogudusel uus pastor (nr 9, Liina Raudvassar, Baptisti kogudusel uus pastor, lk 2) 

l 25. veebruaril oli Tartu Annelinna baptisti koguduse jumalateenistus eriline: seda juhatas pastorina 18. 
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veebruaril kogudusevanemaks ordineeritud Alar Kilp, kes Eesti Kirikule on tuttav kui lehe viljakas ning 
hinnatud kaasautor ja kolumnist. (nr 9, Liina Raudvassar, Baptisti kogudusel uus pastor, lk 2) 

l Tartu Annelinna baptisti kogudus loodi 1990ndatel aastatel Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris õppinud ja 
töötanud inimeste poolt ja jaoks. (nr 9, Liina Raudvassar, Baptisti kogudusel uus pastor, lk 2) 

l Mõtteid etendusest jagavad Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu, Tallinna Kalju baptisti koguduse 
pastor ja ajakirja Teekäija toimetaja Erki Tamm ning EEKBK Liidu noorte sekretär Siilas Kask. (nr 13, Astrid 
Raja, Midagi muud kui pastor kantslis lugemas, lk 5) 

l Lisadeklaratsiooni vahel on kirikuteosadusega liitunud ka seitse metodisti kirikut Euroopas. (nr 3, 
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas. Thomas Andreas Põder, lk 3) 
 

 
4) jumalariik,  jumalasõna, jumalakartus  

• Nii nagu juudi liturgias võetakse Jumala riik vastu igal päeval uuesti, õpetas ka Jeesus lapsesarnast asendit ja 
lapselikku meelsust jätkuvalt uuendama – juhul kui Jumala riigi sees tahetakse püsida. (nr 6, Et kõik oksad 
oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6)   

l Jeesuse õpetuses oli lastel alati kindel koht – Jumala riigi võrdumites kajastuv lapse motiiv leidis kasutamist ka 
tema poolt. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 

l Nii täitis Jeesus vanad juudi mõisted taas uue sisuga – Jumala riigi vastuvõtmine ja sellesse sisenemine on 
presentsed tegevused. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 

l Tarkuse algus on jumala kartus (nr 1, Tarkuse algus on jumala kartus,  Randar Tasmuth, lk 3) 
l Ikoonid osaleva liturgial nii nagu Jumala sõna ning kirikulaul. (nr 10, Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed 

ikoonide juurde, lk 5) 
 

 
1.3. Käändsõnavormid 

 
 
 Vigade hulgalt ajalehes jääb käändsõnavormide valdkond kolmandale kohale. Leidsin 

ajalehtedest kokku 67 vigaste käändsõnavormide näidet (vt 10. tabel), mis alaliigiti jagunevad 

järgmiselt: rektsioonid – 29, suurtähtlühendite käänded – 21, ainsus mitmuse asemel – 11, väär 

kääne – 6.  

Õigekeelsusreeglite vastu eksimise näidete koguhulgast moodustavad vigased  

käändsõnavormid 18%, mis protsentuaalselt jagunevad omakorda järgnevalt: rektsioonid – 43%, 

suurtähtlühend – 31%, ainsus mitmuse asemel – 16%, väär kääne  – 10%. 

 Kääne ehk kaasus on käändsõna morfoloogiline kategooria, mis näitab nimisõna(fraasi) 

süntaktilisi ja semantilisi funktsioone lauses. See tähendab, et ühelt poolt näitab kääne lause 

moodustajate vahelisi alistusseoseid ja eristab lauseliikmeid. Teisalt on kääne vahend näitamaks, 

kas nimisõna(fraasi)ga tähistatu on tegija, tegevusvahend, tegevuskoht vms.38 

 Eesti Kiriku artiklite suurimaks käändsõnavormide probleemiks on rektsioonid. Kui alistava 

moodustaja (põhja) leksikaalne tähendus ja leksikaalne kuju määrab alistava moodustaja (laiendi) 

vormi, on tegemist sõltumise ehk rektsiooniga. Põhja leksikaalsest tähendusest ja kujust võib 

oleneda käändsõna kääne.39 Rektsioonidena käsitletakse nii verbi ja käändsõna kui käändsõna ja 

                                                
38 Erelt, Tiiu. Eesti ortograafia. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2005. Lk 133. 
39 Samas, lk 327. 



 24 

käändsõna ühendeid. Kui tegemist on käändsõna ja verbi ühenditega, oleks võinud  rektsioonid 

asetada ka verbide alapeatüki alla. Traditsiooniliselt nii ka tehakse. Teise võimaluse kasuks 

otsustasin ja käesolevasse alapeatükki paigutasin need põhjusel, et käsitlen mõlemat sorti rektsioone 

koos, kuna eksimiseni viib siiski eeskätt oskamatus valida õiget käänet.    

 Rektsioonide rohkus on omane ka nt saksa keelele, mida õppides peame kindlasti omandama 

verbid ja nende juurde kuuluvad käänded. Eesti keelt emakeelena rääkijad suhtuvad 

sõltumusseosesse ilmselgelt leigelt. Tundub, et sageli kasutatakse mis tahes käändeid ega pöörata 

suuremat tähelepanu nõudele kasutada teatud verbidega kindlaid käändeid. Olgugi et õigeid 

käändeid on „Õigekeelsussõnaraamatust“ kerge leida, ei vaevu kirjutajad ilmselt sellesse pilku 

heitma ja moodustavad omaenese tarkusest kõige kummalisemaid ühendeid: rahastatakse raha eest, 

panus edendamisel, selle jaoks hea seisma, enesele kihlama, kirjutama aadressil jne. 

 Eksimuste hulgalt teisele kohale jääb suurtähtlühendite käänamine. Käände väljendamiseks 

lisatakse lühendile käändelõpp, mitmuse väljendamiseks mitmuse tunnus.40 Selguse huvides võib 

näidata tüvevokaali. Sidekriipsu võib ära jätta.41 Kui kasutatakse lühendit ja jääb arusaamatuks, 

millises käändes see on, läheb kaotsi ka lause mõte. Sellepärast on vajalik lisada käändelõpp, et 

mõista kirjutatu mõtet. Näiteks lauset Kohal viibis ka piiskop Johan Kõpp, seega on E.E.L.K. LML 

asutajaliige tuleb küll mitu korda lugeda, enne kui selgeks saab, kes on mille asutajaliige. 

 Käänamise kolmandaks probleemiks on ainsuse ja mitmuse väärkasutus.  Kui öeldisverbi 

pöörates tuleb jälgida lause aluste arvu, tuleb käänates jälgida umbes sama. Kui lause räägib ühest 

asjast, nähtusest, isikust vms, on õigustatud ainsus. Mitme korral tuleb kasutada mitmust. Näiteks 

ühendeid, nagu õppis Tartu ja Göttingeni ülikoolis, viibis  Murnau ja Geislingeni laagris ei saa 

kuidagi keelenormidele vastavaks pidada. Vaieldamatult on tegemist kahe erineva ülikooliga, kahe 

erineva laagriga, mida peavad väljendama ka põhisõnade  mitmusevormid.  

Käändevormidega pole Eesti Kirikus tõsiseid probleeme. Väärvorme võib pidada juhuseks, 

hooletuseks või oskamatuseks valida õiget tüüpsõna. Omaette kurioosumiks tuleb pidada lauset 

Kurb on siis, kui turistil puudub respekt hoone peremehe vastu ning laiemalt soov käituda kohaselt 

siinsete tavadega. On tõepoolest kurb, kui ajakirjanikul puudub respekt eesti keele vastu ja oskus 

kasutada keelt siinsete reeglite kohaselt/siinsete reeglitega kooskõlas. Tsiteeritud lause heakeelne 

variant oleks järgmine: Kurb on, kui turistil puudub respekt hoone peremehe vastu ning laiemalt – 

soov käituda meie tavade kohaselt. 

 Järgnevalt esitan vigaste käändsõnavormide valitud näited. Kogu vastav vigade hulk leidub 

magistritöö lõpus (vt 7.–8. lisa). 
                                                
40 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 64. 
41 Erelt, Tiiu. Eesti ortograafia. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2005. Lk 59. 



 25 

1) rektsioonid 

l Kongressiks oli kogunenud üle 300 saadiku. (nr 7, Ove Sander, Meie oma kiriku sünnipäev, lk 2) → kogunema 
kuhu? kongressile42  

l Tagamaks õppetöö parem toimimine ja teadusloomest tulenevate ülesannete täitmine... (nr 2, Eksegeetiline 
käsiraamat Usuteaduse Instituudilt, lk 4) → tagama mida? õppetöö toimimist ja täitmist43 

l Lisaks pakkus see nädal  ainulaadse võimaluse kõnelusteks ja kohtumisteks kümnete inimestega paljudest 
kirikutest ja maadest. (nr 4, Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) → 
pakkuma mida? ainulaadset võimalust44 

l Parmaksonil on mitu näidet, kus kogudus (arusaadavatel põhjustel) soovib esmalt minna kergemat ning 
eelarvesäästlikumat teed, ent põhjaliku nõustamise järel soostub kallima ning kvaliteetsema töötehnika kasuks. 
(nr 8, Liina Raudvassar, Restaureerimine pole odav töö, lk 5) → soostuma millega? töötehnikaga45 

l Kui üha enam oleme harjunud, et kiriku või tema inventari kordategemiseks loodud projekte rahastatakse 
"kuskilt" saadud raha eest, siis Viljandi Paulus pakub siin rõõmustava näite – tegemist on vabatahtlike 
annetustega, millega on hakatud renoveerima kahte lühtrit. (nr 2, Ühe lühtri asemel kaks korda, Liina 
Raudvassar, lk 2) → rahastama millega? rahaga 

l Ning teiseks soovib ta oma lugejaid naerma panna. (nr 4, EK, lk 5)  → naema ajama 
l Järgneva arutelu tulemusena tegi piiskoplik nõukogu EELK õpetuskomisjonile ülesandeks töötada välja 

seisukohad samasooliste paaride õnnistamise ja homoseksuaalsete suhete osas. (nr 12, Indrek Vaino, 
Piiskoplikus nõukogus arutati lk 2) → seisukohad millegi kohta 
 

2) suurtähtlühendite käänamine 

• Kohal viibis ka piiskop Johan Kõpp, seega on E.E.L.K. LML asutajaliige. (nr 12, Peeter Kaldur, Luterlik 
Maailmaliit, lk 3) 

• Uus LML president dr Franklin Fry ütles, et  «Lundis õppisime üheskoos käima, Hannoveris õppisime 
üheskoos palvetama, Minneapolises õppisime üheskoos mõtlema». (nr 12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, 
lk 3) 

• Võib-olla omas see assamblee rohkem mõju LML arengule kui ükski varasem või hilisemgi, ja seda kindlasti 
mitte ainult skandaalse toimumise, vaid ka sisu tõttu. (nr 12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3) 

• 1966. a alguses leppisid LML resident ja peasekretär kokku Saksa DV riigisekretäriga usu küsimustes, et 
järgmine assamblee toimub Weimaris. (nr 12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3) 

• 1963. a toimus KMN usu ja kirikukorra IV maailmakonverents. (nr 12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 
3) 

 
3) mitmuse asemel ainsus 

l Just eeskuju ja näited on see, mis ühiskonnas muutusi tekitab. (nr 3, Mari Paenurm, Inimene jalgratta seljas, lk 
3) 

l Tudeeris Tartu ja Göttingeni ülikoolis teoloogiat. ülikoolides (nr 3, Liina Raudvassar, Tartus mälestati 
kommunismiohvreid, lk 1) 

l Vaimulikuna teenis Tallinna Oleviste (1899–1902) ja Tartu Ülikooli kogudust (1902–1919). (nr 3, Liina 
Raudvassar, Tartus mälestati kommunismiohvreid, lk 1) 

l Eesti Skautide Liidu uueks peaskaudiks on skm. Rein Linask ning keskbüroo liikmed skm. Allan Laupa, nskm. 
Agu Ets, nskm. Jaak Medvedev ja nskm. Viktor O. Vinkman. (nr 2, Välis-Eesti uus peaskaut asus ametisse, 
EK, lk 2) 

l Rahu ja tasakaal, mis on vajalik ikoonimaali sünniks, ei tähenda aga sugugi, et pühapiltide maalijad oleksid 
kurvameelsed. vajalikud (nr 10, Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed ikoonide juurde lk 5) 

l Ei ole ilmselt palju sääraseid autoreid, veel vähem kirikulaulu loojaid, kelle loomingu pärast n-ö maailma teise 
otsa mindaks – Paul Gerhardt on aga kindlasti üks nende hulgast. (nr 9, Kristel Neitsov, Laulumeister 
hingehoidjaks, lk 6) 

l Viibis Murnau ja Geislingeni laagris. (nr 12, Eesti Kiriku toimetus, Rein Neggo, lk 7) 
l Viimane seminaripäev pakkus Pullachisse kokkutulnuile praktilist nõuannet: grupitöödes arutati nn 

                                                
42 Eesti õigekeelsussõnaraamat. - Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2006. Lk 352. 
43 Samas, lk 908. 
44 Samas, lk 638. 
45 Samas, lk 859. 
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laulujutluste koostamise põhimõtteid, pandi kokku jumalateenistusi Paul Gerhardti lauludest ning vaadati 
ülesvõtteid lastemuusikalidest, mis kirjutatud Gerhardti tekstidele või nende ainetel. (nr 9, Kristel Neitsov, 
Laulumeister hingehoidjaks, lk 6) 

l Toimetusele teadaolevalt jagati esimene Piibel jaanuaris Tartu Pauluse ning Urvaste kirikus. (nr 8, Liina 
Raudvassar, Esimesed Piiblid üle antud, lk 1) 

l Suurem muudatus oli keldrikorruse juurdekaevamine ja katusealuse väljaehitamine koguduse 
kontoriruumideks. (nr 8, Tiiu Pikkur, Nelipühilased said oma kodu, lk 9) 

l Varem on laste piibliteemaliste maalide näitused toimunud Tartus Peetri ja Pauluse kirikus, aga ka Püha Luuka 
metodisti ja Salemi baptisti kirikus enne statsionaarse kunstiringi tegevuse algust. (nr 13, Merje Mänd, Jaani 
kirikus on avatud laste maalinäitus, lk 5) 

 
 
4) väär kääne 

l Kurb on siis, kui turistil puudub respekt hoone peremehe vastu ning laiemalt soov käituda kohaselt siinsete 
tavadega. (nr 2, Liina Raudvasssar,  Turist käib ka kirikus, lk 3)  → soov käituda siinsete tavade kohaselt 

l "Õpetajale topeltpalk" temaatika andis foorumilistele uut lootust.  (nr 3, Tiit Salumäe, Õpetaja õppivas koolis 
ja ühiskonnas, lk 2) → õpetajate topeltpalga temaatika 

l Üks kord oleme käinud jumalateenistust pidamas ka Paju hooldekodus. (nr 4, Arvo Lasting, Kogudus ja 
organist vajavad teineteist, lk 5) → ühe korra 

l Liikmeannetajate arv oli vähenenud  aasta jooksul 2318-lt 2258ni.  (nr 9, Margus Kirja, Sinod valis praostiks 
Tanel Otsa, lk 2) → 2258le 

l Mulle meenub siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik Ringo Ringvee ettekanne Eesti usulisest 
maastikust.  (nr 9, Kirikust edujoobes riigis, Urmas Viilmaa, lk 2) → nõuniku Ringo Ringvee 

l Nimelt olla aastaid tagasi noorest õpetajast Eenok sõitnud sõber Antsu mootorrattakorvis.  (nr 6, Liina 
Raudvassar, Olla oma ametis ustav lõpuni, lk 5) → noor õpetaja Eenok 

 
 
 

1.4. Verbivormid 

 

 Väärad verbivormid asetuvad õigekeelsusvigade hulgas viiendale kohale. Leidsin  41 vigaste 

verbivormide näidet (vt 3.–5. tabel), mis alaliigiti jagunevad järgmiselt: mitmuse asemel ainsus – 

14, oleviku väärkasutus – 14 (suhteline olevik oleviku asemel – 11, täismineviku asemel olevik – 2; 

vt 4. tabel), mineviku väärkasutus – 13 (lihtmineviku asemel olevik – 5, lihtmineviku asemel 

täisminevik – 3, lihtmineviku asemel enneminevik – 3, lihtmineviku asemel suhteline olevik – 2; vt 

5. tabel).  

Õigekeelsusreeglite vastu eksimise näidete koguhulgast moodustavad vigased verbivormid 

11%, mille protsentuaalne koosseis on omakorda järgnev: mitmuse asemel ainus – 34%, oleviku 

väärkasutus – 34% (suhteline olevik oleviku asemel – 85% ja täisminevik oleviku asemel – 15%), 

mineviku väärkasutus – 32% (lihtmineviku asemel olevik 38%, lihtmineviku asemel täisminevik – 

23,5%, lihtmineviku asemel enneminevik – 23,5%, lihtmineviku asemel suhteline olevik –15%). 

 Aeg ehk tempus on pöördsõna kategooria, mis väljendab tegevuse ajalist suhet kõnehetke 

(absoluutset aega) või mingi teise tegevusega (suhtelist aega). Lauses Eile käisin ma linnas 

väljendab verbivorm käisin seda, et linnaskäik toimus enne lause ütlemist (absoluutne minevik). 

Lauses Mari tormas hõisates tuppa väljendab verbivorm hõisates seda, et hõiskamine toimus 
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samaaegselt tormamisega (suhteline olevik), ehkki mõlemad (nii hõiskamine kui tormamine) 

toimusid enne kõnehetke.  

 Keerukamate ajasuhete puhul on otstarbekas võtta appi lisaks sündmushetkele (st tegevuse 

toimumise ajale) ja kõnehetkele veel vaatlushetke mõiste. Vaatlushetk on aeg, millest lähtudes 

tegevust vaadeldakse. Lauses Eile käisin ma linnas väljendab verbivorm käisin lisaks sellele, et 

linnaskäik toimus enne lausungit, ka seda, et linnaskäigust räägitakse kui möödunud sündmusest, 

millel pole kõnehetkega otsest seost. Seevastu lauses Olen siin linnas ennegi käinud väljendab 

verbivorm olen käinud lisaks sellele, et käimine on toimunud enne kõnehetke, veel seda, et käimist 

vaadeldakse kõnehetke seisukohalt, möödunust kokkuvõtet tehes.46 

 Kuigi eesti keele ajavormid olevik, minevik ja tulevik tunduvad olevat igapäevased mõisted, 

selgub ajakirjandust jälgides, et sageli jääb kirjutajatel algteadmistest vajaka. Näiteks sellest, et eesti 

keeles puudub  tuleviku  grammatiline vorm ja et sellest kirjutades tuleb kasutada olevikku. Või 

näiteks, et minevikus toimunud sündmusest kirjutades tuleb kasutada minevikku. Heas eesti keeles 

eelistatakse kindlasti lihtsamaid ajavorme keerulisematele, seda eriti minevikuvormide puhul. 

Näiteks kui jutuks on ainult üks minevikus toimunud sündmus, pole vajadust kasutada täis- või 

enneminevikku, vaid piisab ühesõnalisest, lihtminevikulisest sõnast. Selliseid põhitõdesid eirates 

sünnivad mitmesugused mutatsioonid ja värdvormid. 

Olulisimaks verbieksimuseks on ainsuse-mitmuse probleemid. Mitmus on arvukategooria 

liige, mis eristab kaht või enamat asja vastandatuna ühele.47 Kui lauses on mitu tegijat, tuleb 

kasutada mitmust. Näiteks lauses Kristuse kannatus, ristisurm ja ülestõusmine avab meile tee 

meelemuutuseks ja meeleparanduseks loetletakse sündmusi, mis avavad inimestele tee 

meeleparandusele. Seetõttu saab selles lauses õigeks  pidada vaid mitmust. Samuti nt lauses lauljad 

tõepoolest usuvad sellesse, mida laulab esineb mitmuslik alus ja ka öeldis peab olema mitmuses. 

Teiseks verbivormide probleemiks Eesti Kirikus on olevik – pöördsõna finiitne ajavorm, mis 

väljendab kõnehetke suhtes mitteminevikulisel ajahetkel toimuvat tegevust.48 

Viimasel ajal vohab avalikus keelekasutuses suhteline olevik. Näiteks öeldakse Varsti on 

kätte jõudmas suvi, selle asemel et öelda Varsti jõuab kätte suvi. Eriti riivab see kõrva kiriklikus 

kõnepruugis, kui pastor kirikupalve ajal palvetab: Jumal, ole ise meid õnnistamas ja kaitsmas, ole 

valamas oma õnnistust meie peale, ole hoidmas meid ära kiusatusest jne. Suhtelist olevikku 

kiputakse kasutama isegi lihtmineviku asemel, kuid õnneks harvemini. Näiteks selline 

ebaõnnestunud lause: Kas märkasite, kui palju lapsi oli laulmas Vanemuise laval? 

                                                
46 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 170. 
47 Samas, lk 153. 
48 Samas, lk 171. 
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 Tundub, et tavalist olevikuvormi peetakse ebapiisavaks ja tahetakse sellele abitegusõnadega 

kaalu lisada. Ilmselt on tegemist inglise keele mõjuga, milles nn täisoleviku vorm on igapäevane. 

Eesti keele seisukohast on sellised moodustised vigased. Meie ajavormid on normeeritud lihtsalt ja 

ühemõtteliselt ning hea tulemuse nimel on mõistlik reeglitest kinni pidada. 

 Lisaks eelnevatele vigastele vormidele esines ajalehes ka kaks oleviku asemel täismineviku 

näidet. 

 Veel üks avalikus keelekasutuses väga tavaline nähtus, ühtlasi Eesti Kiriku kolmas 

verbivormide probleem on olevikuvormid minevikus toimunud sündmustest kirjutades. Mõjub 

üsnagi veidralt, kui näiteks ajalooraamatus ei kasutata minevikku: Siis tuleb Ivan Julm ja küüditab 

kõik eestlased Venemaale.; Muinaseestlased ristitakse tule ja mõõgaga. jne.  

 Artiklite probleemiks on just suhteline olevik oleviku asemel. Näiteks lause Jumal on 

kinkimas meile lootusrikkaid aegu tuleks kindlasti ümber sõnastada. Parem, keeleliselt korrektne 

variant on Jumal kingib meile lootusrikkaid aegu, sest selles esineb verb õiges ajavormis. Olevik on 

õigustatud, sest lause mõte seisneb selles, et Jumal kingib meile lootusrikkaid aegu just praegu ja ka 

tulevikus.  

Probleemiks on ka olevik lihtmineviku asemel. Lihtminevik on kindla kõneviisi 

minevikuaeg, mis väljendab tavaliselt, et tegevus eelneb kõnehetkele ja tegevust vaadeldakse 

tegevusega kaasa liikudes, st vaatlushetk langeb ühte sündmushetkega. Niisugusena on lihtminevik 

kõige tavalisem jutustamise ajavorm.49 

Lihtminevikuvea tüüpnäiteks võib tuua lause 1524/1525  alustab Luther poleemikat 

reformatsiooni radikaalse tiivaga. Päris kindlasti räägib lause kauges minevikus toimunud 

sündmusest ja eesti keeles väljendatakse seda vastava ajavormiga. 

 Vähem eksitakse Eesti Kirikus täismineviku ja ennemineviku valikul. Täisminevik 

väljendab, et sündmushetk eelneb mitteminevikulisele vaatlushetkele. Tavaliselt kasutatakse 

täisminevikku, kui kõnehetkele eelnenud tegevust vaadeldakse kõnehetke seisukohalt või ka siis, 

kui kõnehetkele järgnevat tegevust vaadeldakse mingi veel hilisema vaatlushetke seisukohalt. 

Täisminevik avaldub liitajavormina, mis koosneb verbi olema kindla kõneviisi isikulise tegumoe 

olevikuvormist ja põhiverbi mineviku kesksõnast, nt olen elanud, oleme elanud, on elatud.50  

Täisminevikku kasutatakse, kui soovitakse rõhutada, et räägitakse sündmusest, mis toimus 

enne rääkimishetke. Enamasti pole tavatekstides niisugune eristus vajalik ja piisab lihtminevikust. 

Näiteks kui lause Hageri Haridusseltsi asutamisest on möödunud 100 aastat kõneleks ka mingist 

teisest sündmusest, millega võrreldes möödus 100 aastat, oleks täisminevik põhjendatud. Praegusel 
                                                
49 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 171. 
50 Samas, lk 173. 
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juhul, kui mainitakse vaid Hageri Haridusseltsi aastapäeva, on parem kasutada lihtminevikku.  

Enneminevik on kindla kõneviisi minevikuaeg, mis väljendab, et sündmushetk eelneb 

minevikulisele vaatlushetkele, nt Näostki võis näha, et Mari oli kõvasti tööd teinud. Enneminevik 

avaldub liitajavormina, mis koosneb verbi olema kindla kõneviisi isikulise tegumoe 

lihtminevikuvormist ja põhiverbi mineviku kesksõnast, nt olin elanud, olime elanud, oli elatud.51  

 Veelgi keerulisemaks muutuvad laused ajalehes, kui kasutatakse enneminevikku. Selline 

vorm  õigustab end, kui on tegemist kolme ajatasandiga: rääkimishetke ja sellele eelnenud, kahel 

erineval ajahetkel toimunud sündmustega. Tavaliselt puudub samuti vajadus nii täpselt väljenduda 

ning piisab täiesti lihtminevikust. Näiteks lause Nimelt oli ta mõistnud, et veedab televiisori ees 

liiga palju aega oleks keeleliselt palju parem, kui selles esineks verbivorm mõistis. Vorm oli ta 

mõistnud sobiks paremini järgmisse lausesse: Nimelt oli ta pärast seda, kui mõtles oma elu üle 

põhjalikult järele, mõistnud, et veedab televiisori ees liiga palju aega ja otsustas nüüd sellest 

halvast harjumusest vabaneda. 

 Järgnevalt esitan verbivormidega eksimise valitud näited. Kogu vastav näidete hulk leidub 

magistritöö lõpus (vt 1. lisa). 

1) mitmuse asemel ainsus 
l Sellest tulenevalt arvestab EKD programm ja valimisloosungid kõige rohkem Eesti Kirikute Nõukogu 

liikmeskirikute vajadustega. (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 
l Aasta looks valiti "Everything Under The Sun", mille esitas Crux ja laulu autor Reverend B. (nr 7, Liina 

Raudvassar, Peep Audova sai vapimärgi, lk 1) 
l Eetiline kriis, vaimne stress ja perspektiivitus ulatub aga palju sügavamale. (nr 8, Andres Põder, Peapiiskopi 

karjasekiri, lk 2) 
l Keskkonnaalane väljaõpe ja täienduskoolitus baseerub konkreetsetel kursustel ning pideval juurdeõppimisel.  

(nr 11, Liina Raudvassar, Keskkonnapastori tööpõld on lai, lk 5) 
l Peapiiskop Andres Põderi sõnul oli maailma luterlike kirikujuhtide aruteluteemadeks võitlus sotsiaalse õigluse 

nimel, demokraatia ja inimõigustekaitse, nälja ja HIV/AIDSi leviku tõrjumine, perekonna tugevdamine, 
globaliseeruva maailma ja iseäranis Euroopa tulevik. (nr 13, Indrek Vaino, Kirik tahab olla ühendavaks jõuks, 
lk 1 

 

2) olevik 

a) oleviku asemel suhteline olevik 
 

l Luterlust seostatakse enim rahvustundega, levimas on isegi väärarusaam, et EELK näol on tegemist riigiusuga 
(nr 7, Liina Raudvassar, Religioosne maastik nagu sügisene looduspilt, nr 4) 

l On märgata, et EKOE enesemõistmises on toimunud ja toimumas teatud nihked. (nr 5, Thomas Andreas Põder, 
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 

l Sel sajandil on üle maailma toimunud ja toimumas jumalateenistuse uuendusprotsess (Vatikani II kirikukogu, 
luterlike kirikute agendauuendused Saksamaal, Skandinaavias, Ameerikas ja mujal) ning selle eel ja koos 
sellega on käinud põhjalik liturgiaalane uuendustöö. (nr 2, Laulumäng taevasele isale, EK, lk 5) 

l Ometi võib paastu pidamine olla vahel lausa vajalik selleks, et end võõrutada millestki, millest oleme 
sõltuvusse sattumas. (nr 2, Paastumine on alandlikkuse väljendus, Anne Burghardt, lk 8) 

l Käimas on projekt pastoraadi pargi korrastamiseks. (nr 6, Liina Raudvassar, Olla oma ametis ustav lõpuni, lk 
5) 

l Jumal on kinkimas meile lootusrikkaid aegu. (nr 4, Joel Luhamets, Üksmeel, lk 2) 
                                                
51 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 174. 
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l Peagi on lõpule jõudmas 15 aastat väldanud liturgiakomisjoni (piiskopliku nõukogu üks alalistest 
komisjonidest) tegevus liturgiliste uuendustega. (nr 2, Laulumäng taevasele isale, EK, lk 5) 

l Jüri kogudusel on valminud visioon maakasutusest, Jõelähtmes aga küpsemas Meele Valla idee. (nr 9, Margus 
Kirja, Sinod valis praostiks Tanel Otsa, lk 2) 

l Inimesed, kes on ses ajaloos täna elavatena kaasosalised olnud, on juba andnud ja andmas oma panust 
intervjuude kaudu. (nr 10, Eesti oikumeenia lugu, Tauno Teder, lk 3) 

l Mõeldakse, kas kandidaat või erakond, kelle poolt nad on hääle andnud või andmas, pääseb riigikokku või 
enamgi – valitsust moodustama. (nr 9, Tauno Teder, lk 3) 

l Siingi on tulud kasvamas. (nr 9, Kirikust edujoobes riigis, Urmas Viilmaa, lk 2) 
 
 

b) oleviku asemel täisminevik 
l Olulisemad lõigud tema haridusteest on olnud seotud Eesti, Venemaa, USA ja Hollandiga. (nr 5, Tõnu 

Lehtsaar on Tartu ülikooli rektori kohusetäitja, Sirje Semm, lk 2) 
l Lugejale ei ole selge, kellele on viidatud. (nr 11, Aare Luup, Julgesti elule vastu astudes, lk 3) 

 

3) minevik 

a) lihtmineviku asemel olevik  
l Tahan eelneva lühikese ekskursiga tähelepanu juhtida eelkõige kahele olulisele seosele. (nr 7, Ove Sander, 

Meie oma kiriku sünnipäev, lk 2) 
l 1524/1525  alustab Luther poleemikat reformatsiooni radikaalse tiivaga. (nr 7, Jaan Lahe, Uue reformatoorse 

mõtteviisi algusest, lk 6) 
l Luther eeldab juba enne 1524/1525. aastat, et vaimulik on ordineeritud... eeldas (nr 7, Jaan Lahe, Uue 

reformatoorse mõtteviisi algusest, lk 6) 
l Kolmeastmeline hierarhia puudus ka Uue Testamendi koguduses ning selle tekkimise võib dateerida 2. 

sajandisse, mil tekib ka arusaam piiskopi erilisest positsioonist kiriklikus hierarhias (piiskop kui eriline Jumala 
või Kristuse esindaja jne). (nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l 1935. a toob õp August Grünberg (Arumäe – EK) Eesti Kirikus (03.01.1935, nr 1) ära lastetöö ülesanded Eesti 
kirikus, kus ütleb muu hulgas. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 
 

 
b) lihtmineviku asemel täisminevik 

l Ollino kandidatuuri on soovitanud ka praost Enn Auksmann. (nr 5, Rita Puidet,  Stipendiumisaaja on selgunud, 
lk 2) 

l Hageri Haridusseltsi asutamisest on möödunud 100 aastat. (r 5, EK, Praostkonna uudised, EK, lk 3) 
l Piiskoplik nõukogu on 2004. a väitnud... (nr 2, Raivo Linnas, Struktuurimuutus teiste tähtsate tegevusteta ei 

ole imevits, lk 6) 
 

c) lihtmineviku asemel enneminevik 
l Nimelt oli ta mõistnud, et veedab televiisori ees liiga palju aega. (nr 2, Paastumine on alandlikkuse väljendus, 

Anne Burghardt, lk 8) 
l Enne II maailmasõda oli Tartu ülikooli rektoriks (aastatel 1928–1937) hilisem luterliku kiriku piiskop Johan 

Kõpp, kes oli ülikooli usuteaduskonna lõpetanud 1906. aastal. (nr 5, Tõnu Lehtsaar on Tartu ülikooli rektori 
kohusetäitja, Sirje Semm, lk 2) 

l Õpetuskõneluste rühmadelt esialgse kuju saanud tekstid olid saadetud kirikutele kommenteerimiseks. (nr 4, 
Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 

 
d) lihtmineviku asemel suhteline olevik 

l Kas märkasite, kui palju lapsi oli laulmas Vanemuise laval? (nr 10, Eestimaa muutub, Jaan Tamsalu, lk 2) 
l …võttes tagasi oma kooskõlastuse eelnõule selles faasis, kus eelnõu oli tegelikult ootamas juba lülitamist 

valitsuse istungi päevakorda. (nr 9, Põgus tagasivaade neljale aastale, lk 3) 
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1.5. Kirjavahemärgid  

 

 Kirjavahemärkide valdkond asetub vigade hulgalt teisele kohale. Eksitakse mõttekriipsu, 

koma, kooloni ja küsimärgiga. Leidsin kokku 90 väärate kirjavahemärkide näidet (vt 8. tabel), mis 

alaliigiti jagunevad järgmiselt: puuduv mõttekriips – 32, puuduv koma – 21 (des-, mata- maks- ja 

tuna-vormi laiendid – 11, rinnastatud täiendid – 10; vt 7.–9. tabel), puuduv koolon – 17, ülearune 

koma – 16 (lihtlauses – 7; sidesõnad ja, ning, ega, või – 5; ühendsidesõnades – 5; vt 10. tabel), 

ülearune küsimärk – 4.  

Õigekeelsusreeglite vastu eksimise näidete koguhulgast moodustavad kirjavahemärkide 

väärkasutuse näited 24%, mis protsentuaalselt jagunevad omakorda järgnevalt: puuduva 

mõttekriipsu näited – 36%, puuduva koma näited – 23% (des-, mata- maks- ja tuna-vormi laiendid 

– 52%, rinnastatud täiendid – 48%; puuduva kooloni näited – 19%, ülearuse koma näited – 18% 

(lihtlauses – 44%; sidesõnad ja, ning, ega, või – 31%; ühendsidesõnades – 25%), ülearune küsimärk  

– 4%. 

 Kirjavahemärkide funktsiooniks on lauseid struktureerida. Kirjalikus kõnes on neil umbes 

sama roll, mis suulises kõnes kõne- ja hingamisrütmil, intonatsioonidel, pausidel. Kirjavahemärkide 

kasutamist ja süsteemi nimetatakse interpunktsiooniks. 

 Kõige rohkem interpunktsiooniprobleeme on ajalehes Eesti Kirik komadega. Koma puudub 

kohtades, kus see olema peaks, ja lisatakse sinna, kus on ülearune. Tuleb tunnistada, et komareeglid 

on üsna keerulised, kuid samas on avalik keelekasutaja kohustatud keelenorme tundma ja järgima.  

 Puuduva koma näited on kirjavahemärgivigade hulgas teisel kohal. Sageli jäetakse ajalehes 

komaga eraldamata des-, mata-, maks- ja tuna-vormil laiendeid, mis paiknevad lühendi järel, kuigi 

need seda nõuavad.52 Näiteks lausetes Raamistatuna ja kantuna jumalateenistuslikust osadusest, 

toimus nädala vältel intensiivne töö,; Igaüks saab väljendada oma usku ja loovust vastavalt oma 

andele, hoides kinni kaanonitest.; Avalduse kandidaadi kutsumiseks diakoniameti eksamile esitab 

praost EELK Konsistooriumile, lisades järgmised dokumendid peavad lauselühendid kindlasti 

olema komaga eraldatud.  

 Samuti pannakse reegli põhjal koma mitme täiendi vahele, millest igaüks täiendab fraasi 

peasõna eraldi.53 Sellised täiendid on süntaktiliselt samaväärsed, seega rinnastatud. Sidesõnata, 

rinnastatud täiendid eraldatakse kõnes pausiga, kirjas komaga. Viimase pausi/koma saab enamasti 

asendada sidesõnaga. Seetõttu ei tohi koma täiendite vahele panemata jätta näiteks järgmistes 

lausetes: Vastava aine õpetamine aitab õpilasel kujuneda ennast ja teisi väärtustavaks, ausaks ja 

                                                
52 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 423. 
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vastutusvõimeliseks kodanikuks.; Oma koha Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva tänavapildis on 

leidnud korrektselt riietatud, paarikaupa liikuvad noormehed.  

 Kui eelnevad näited olid sellest, et komad jäetakse panemata, siis teisalt kohtab juhtumeid, 

kus koma pannakse põhjuseta. Sellised eksimused on kirjavahemärgivigadest neljandal kohal. 

Näiteks lihtlause ei vaja koma, ka sellisel juhul, kui on pikem kui vaid alus-öeldi-sihitis. Näiteks 

pole põhjust koma kasutada järgmistes lihtlausetes: Kuid teadmata põhjustel kisa sumbus üsna 

kiiresti.; Varem toimus meil ka praostkonna-siseselt iga kuu kokkusaamisi praostkonna vaimulike 

konverentsi nime all.  

Vähem eksitakse ühendsidesõnadega54 ning sidesõnadega ja, ning, ega ja või, mille puhul 

vahemärke ei kasutata.55 Näiteks ühendsidesõnad tuleb jätta komadega lõhkumata, kuid sageli 

annab kirjutaja siiski järele soovile koma kasutada. Näiteks lauses Mu töölaud on kladesid paksult 

täis ja märkmeid on väga palju tehtud, enne kui kirjutama asun on tegemist ühendsidesõnaga enne 

kui ja koma peaks olema selle ees, mitte keskel.    

 Kirjavahemärgivigadest on Eesti Kirikus enim mõttekriipsuvigu, millega kuuluvad 

mõtteliselt kokku kolmandal kohale asetuvad koolonivead. Mõttekriips pannakse rindlauses 

osalause esiletõstuks.56 Koolon pannakse koondlauses loetelu ette.57 Nende kahe kirjavahemärgiga 

valitseb suur segadus, kuigi reeglid on täpsed. Praktikas aetakse neid pidevalt segamini ja tundub, et 

kasutatakse, kuidas parajasti pähe tuleb. Kõige üldisemad reeglid on esiteks, et koolon pannakse 

loetelu ette, kuid ühe sõna või lauseosa esiletõstmiseks kasutatakse mõttekriipsu. Teiseks, 

mõttekriips sobib samuti seoses loeteluga, kuid mitte selle ees, vaid lõpus, kokkuvõtva sõnana.  

 Näiteks on koolon omal kohal järgmistes lausetes: Oreleid on mitmel pool: kirikus, 

kontserdisaalis, muuseumis, kodus.; Tähelepanu väärib EKNK aktiivsus oma sõnumi kuulutamisel 

ning selleks vahendite leidmisel: olgu siis selleks raadiotöö (Raadio 7 rajamine) või sotsiaalne 

rehabilitatsioon (Lootuse küla). Mõttekriips on rindlause osalause esiletõstmiseks omal kohal 

järgmistes lausetes: Toonased arutelu all olnud teemad sarnanevad tänastega – liturgia üle peeti 

tuliseid vaidlusi.; Paljudele suur mälestus- ja kurbushetk – suurküüditamisest möödub 58 aastat.; 

Kas Jõgeval tuleb sageli teha ka hingehoiutööd – inimene, kellel midagi ränka südamel, ära 

kuulata? Näide lausest, milles kasutatakse koolonit loetelu ees ja kokkuvõtvat mõttekriipsu selle 

lõpus, on järgmine: Kirikutevahelise oratooriumikoori Coro Consonante ajalugu algab 2001. aasta 

jõuludest, mil kolme koori dirigentidel: Sigrid Põllul, Piret Ripsil, Ervin Toodol ja Raili 

Vahermägil – tekkis ühise jõulukontserdi mõte.  

                                                
54 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk  98. 
55 Samas, lk 409. 
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 Vähesel määral (viies koht) esineb Eesti Kirikus küsimärgivigu kaudset küsimust sisaldavais 

lauseis. Eesti keeles on võimalik moodustada kahte liiki küsilauseid: otseseid ja kaudseid. Otsese 

küsilause näited on sellised: Kas tuled homme meile? Kuidas sa end täna tunned? Kaudse 

küsimusega on tegemist, kui enne küsimust on lauses veel mingi osa. Siis tuleb lause lõpu küsimärk 

asendada tavalise jutustava lause punktiga.58 Kaudse küsimuse reegliga on vastuolus nt järgmised 

laused: Võib kriitiliselt küsida, kas selliste arusaamade taga on ikka luterlik arusaam 

piiskopiametist või midagi hoopis muud?; Selles valguses võiks jälgida erakondade üleriigilisi 

valimisnimekirju ja küsida, milline positsioon on jäetud neis kandideerivatele vaimulikele?. 

 Järgnevalt esitan kirjavahemärkide väärkasutuse valitud näited. Kogu vastav näidete hulk 

leidub magistritöö lõpus (vt 5. ja 6. lisa). 

1) mõttekriips puudub 
l Toonased arutelu all olnud teemad sarnanevad tänastega: liturgia üle peeti tuliseid vaidlusi.  (nr 4, Sirje Semm, 

Kohtumine aasta tähtsamal, lk 1) 
l Helme kihelkond on lai: siin asub kaks iseseisvat kogudust. (nr 4, Arvo Lasting, Kogudus ja organist vajavad 

teineteist, lk 5) 
l Vaevalt on kirikutöötajatele tegevusmahukas pühadeperiood ümber saanud, kui uued tähtajalised tööd 

rammivad peale: aasta algust märgib aruannete koostamise pitser. (nr 4, Liina Raudvassar, Käes on aruandmise 
aeg, lk 4) 

l Niisiis, EKOE puhul on see nimelt iga kiriku jaoks kehtiv õpetuslik alus, mis teeb üldse võimalikuks – võiks 
isegi ütelda: kohustab – taolise üksmeele artikuleerimise ja üksteise tunnustamise. (nr 3, Evangeelsete Kirikute 
Osadus Euroopas. Thomas Andreas Põder, lk 3) 

l Pastoraadi juures seisab Mardi-kirik, esinduslik hoone 15. sajandist, täna varemed: saksa hävituslennuk pani 
selle 1941. aastal põlema. (nr 1, Eestist Waldeckisse, Albrecht Schmidt-Brücken, lk 6) 

l Isiklikult saan rääkida Viljandi Jaani koguduse kogemusest: meil on  tänavustest ülestõusmispühadest 
kasutusel uuendatud jumalateenistuse kord. (nr 3, EK, Laulumäng taevasele Isale, lk 5) 

l Kui "kandidaadi" all mõeldakse ka mitut, siis keda peetakse silmas "kandidaadid" all, kas ühte? (nr 11, Jaanus 
Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) 

 

2) koma puudub 

a) des-, mata-, maks- ja tuna-vormi laiendid lühendi järel 
l Raamistatuna ja kantuna jumalateenistuslikust osadusest toimus nädala vältel intensiivne töö plenaaristungite 

ja töörühmade vormis. (nr 4, Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 
l Hupel pani aluse Eesti ja eestlaste teaduslikule uurimisele kogudes suure hulga mitmesugust materjali. (nr 9, 

Kristjan Luhamets, 270 aastat pastor Hupeli sünnist, lk 2) 
l Ta on olnud aktiivne rahvusluse säilitaja Narvas kuuludes omaaegsesse kodanike komiteesse, samuti 

muinsuskaitseseltsi ja kaitseliitu, kus ta on praegugi rühmapealik ja laekur. (nr 8, Eesti Vabariigi 
teenetemärkide saajad, lk 6) 

l Teiseks üllatas mind annetaja usaldus, kui ta ei toonud raha näiteks kantseleisse, vaid käitus «tavalise» 
annetajana lastes ümbriku korjanduskasti ja märkides ümbrikule vaid „Lühtri hääks“. (nr 2, Ühe lühtri asemel 
kaks korda, Liina Raudvassar, lk 2) 

l Igaüks saab väljendada oma usku ja loovust vastavalt oma andele hoides kinni kaanonitest. (nr 10, Monika 
Reedik, Sirje Säär juhatab teed ikoonide juurde, lk 5) 

l Taani majanduse tõhususega võrreldes võiks 150 000 Eesti töötavat inimest saada igal nädalal kaks vaba päeva 
sama palgataset ja heaolu säilitades. (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 

l Samuti võttis aastate eest kirikukogul samal teemal sõna õpetaja Vello Salum tehes ettepaneku loobuda 
kvartaliaruannetest ja soovitades selle asemel seada sisse kohustuslik piht koguduse õpetajatele. (nr 4, Liina 
Raudvassar, Käes on aruandmise aeg, lk 4) 

                                                
58 Erelt, Tiiu. Eesti ortograafia. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2005. Lk 81. 
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l Nad osalevad oma kohalolekuga hoides endas sedasama sõnumit, mida kogu liturgia ja kiriku õpetus. (nr 10, 
Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed ikoonide juurde, lk 5) 

l Avalduse kandidaadi kutsumiseks diakoniameti eksamile esitab praost EELK Konsistooriumile lisades 
järgmised dokumendid ... (nr 6, Diakoniameti eksam, lk 7) 

 

b) koma rinnastatud täiendite vahel  
l Idee ühendada advendikontserdid kasulikuga käis 2004. aastal välja kammerkooride liidu juhatuse liige 

tartlane Indrek Mustimets. (nr 1, Lauluga koguti toetust Hanila kiriku heaks, Rita Puidet, lk 1) 
l Orelifond loodi selleks, et restaureerida 19. sajandi Põhja-Eesti tuntuima oreliehitaja Gustav Normanni 1887. 

aastal ehitatud ja eestlasest orelimeistri August Terkmanni 1913. aastal moderniseeritud Jaani kirikus asuv 
orel. (nr 8, Moonika Reedik, Mul tekiks väljaspool Eestit meeletu koduigatsus, lk 7) 

l Oma programmilises lõpparuandes kõneles EKOE kantseleid 20 aastat juhtinud vanaduspuhkusele siirduv dr 
Wilhelm Hüffmeier teda rõõmustavast, teda kurvastavast ning talle lootust andvast. (nr 5, Thomas Andreas 
Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 

l ...on tänaseks kasvanud välja peaaegu kogu maailma hõlmav ligi 30miljonilise liikmeskonnaga 
noorteorganisatsioon. (nr 12, Merje Mänd, 100 aastat ühiskondlikku panust, lk 2) 

l Paistab, et pigem oodatakse, et Looja saadab inimese kirikusse, selmet tegeleda teadliku sihikindla 
"hingepüüdmisega". (nr 13, EELK arengukava koostades tuleb keskenduda toimivatele lahendustele,  Raivo 
Linnas, lk 4) 

l Vastava aine õpetamine aitab õpilasel kujuneda ennast ja teisi väärtustavaks ausaks ja vastutusvõimeliseks 
kodanikuks. (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 

l Kuna kultuuriakadeemia ühines eelmisel aastal Tartu ülikooliga, siis annab see päevade korraldaja organist 
Elke Undi arvates erialale uue dimensiooni ning võimaldab erinevaid koostööalgatusi teaduskondade vahel. (nr 
13, Merje Mänd, Kirikumuusikute erialapäevad esmakordselt Tartus, lk 1) 

l Oma koha Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva tänavapildis on leidnud korrektselt riietatud paarikaupa liikuvad 
noormehed... (nr 13, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) 

l Tegu on autobiograafilise teosega pimedast mehest, kes lõpetas kolm kõrgkooli, sealhulgas maailma vanima 
Kairo Al-Azhari ülikooli. (nr 13, Sirje Semm, Preemiaga pärjati meremeeste romaan, lk 5)  
 

 
3) koolon puudub 

l Aastaaruandesse kirjutan sisse, et suutsin teha palju head nendele kaitseväelaste peredele, kel keegi lähedane 
missioonil – sai rohkelt korraldatud missiooni tutvustavaid üritusi, peetud kontakti peredega neid 
hingehoidlikult nõustades. (nr 4, Liina Raudvassar, Käes on aruandmise aeg, lk 4) 

l Ta kõnetab kaevul Samaaria naist, eirates seeläbi koguni kolme tabu, kõnetades kedagi, kes on samaaegselt 
samaarlane, naine ja pealegi, nagu hiljem vestluse käigus selgub, mitte kõige paremate elukommetega naine. 
(nr 3, Janunegem elava vee järele, Anne Burghardt, lk 8) 

l Oreleid on mitmel pool – kirikus, kontserdisaalis, muuseumis, kodus. (nr 6, Tiiu Pikkur, Orel ja inimene 
käivad käsikäes, lk 4) 

l Nimelt oli ta mõistnud, et veedab televiisori ees liig palju aega: vahel ei leidnud ta pärast tunde kestnud 
televiisori ees istumist enam kuidagi rahu Jumalaga kõnelemiseks ja iseendasse vaatamiseks. (nr 2, Paastumine 
on alandlikkuse väljendus, Anne Burghardt, lk 8) 

l Uku Masing ja Artur Võõbus olid kaasaegsed – nad elasid aastatel 1909–1985 ning 1909–1988. (nr 3, Jaan 
Lahe, Eestlane olla on uhke ja hää, lk 6) 

 

4) ülearune koma 

a) lihtlause osad 
l Kuid teadmata põhjustel kisa sumbus, üsna kiiresti. (nr 1, Merilin Strand, kelle oma on Läänemeri? lk 3) 
l Varem toimus meil ka praostkonna-siseselt iga kuu  kokkusaamisi, praostkonna vaimulike konverentsi nime 

all. (nr 4, Eesti kirik küsib, lk 1) 
l Kui tihti teeme me endile selgeks, et privileegi nautida vabadust olla kristlane, ei pruugi meil olla alatiseks? (nr 

4, Püüelda valguse poole,  Anne Burghardt, lk 8) 
l …kuigi nii suureks kui 90ndatel, ei ole leerirühmad veel kasvanud. (nr 10, Tallinna praostkonnal uued juhid, 

Tiiu Pikkur, lk 2) 
l Üheks omanäoliseks katseks seda teha, on noore Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo tudengi Laur Kiigi loodud 

kohtumiste sari "Ilmaviis"... (nr 12, Toomas Jürgenstein, Meie ja maailm, lk 3) 
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l Koostatud on isegi SWOT-analüüs, mis kirikule kui põhjendatult konservatiivsele ja alalhoidlikule 
organisatsioonile, ei ole olnud aegade jooksul iseloomulik. (nr 13, EELK arengukava koostades tuleb 
keskenduda toimivatele lahendustele, Raivo Linnas, lk 4)  

l Üks alternatiiv ja samuti kristlik alternatiiv, seda valimiste tõttu poliitikast lämbeks muutunud kirikuruumi 
pisut tuulutada, on astuda välja süsteemist, mida meile millegipärast iseenesestmõistetavana pakutakse. (nr 9, 
Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 

 
b) ja, ning, ega ja või 

l Aeg-ajalt ilmub mõni artikkel või intervjuu, mille sisuks on valitud Piiblist pärinev temaatika, ja mille autor 
võib näida kriitilist lähenemist tundvat, ent on tegelikust asjatundlikkusest üsna kaugel. (nr 2, Randar Tasmuth, 
Eksegeetiline käsiraamat Usuteaduse Instituudilt, lk 4) 

l Oluline oli alates 1958. a LML poolt plaanitud raadio Evangeeliumi Hääl avamine Addis Abebas 1963. a 
veebruaris, mis oli vahest LML suurim projekt kogu tema ajaloos, ja mida assamblee üksmeelselt tervitas. (nr 
12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3) 

l Kogudus taastati 1994, algasid restaureerimistööd. (nr 1, Lauluga koguti toetust Hanila kiriku heaks, Rita 
Puidet, lk 1) 

l Kirik jäi tühjana seisma 1969. aastal, kannatas rüüstamistes 1970ndatel aastatel, mistõttu osa altaridetaile viidi 
Eesti Kunstimuuseumi. (nr 1, Lauluga koguti toetust Hanila kiriku heaks, Rita Puidet, lk 1) 

l Võib-olla omas see assamblee rohkem mõju LML arengule kui ükski varasem või hilisemgi, ja seda kindlasti 
mitte ainult skandaalse toimumise, vaid ka sisu tõttu. (nr 12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3) 

 
c) ühendsidesõnad 

l Kasvame jätkuvalt Kristusesse, et võiksime üksteist teenida, mitte, et olla kuidagi andekamad ja toredamad kui 
teised. (nr 10, Piret Riim, Kristuse täisea mõõtu mööda, lk 4) 

l Aivo Prüki sõnul ütlesid nii minister kui ka maavanem, et kirik tuleb korda teha nii, et see ei oleks 
loodusjõudude meelevallale avatud. (nr 6, Sirje Semm, 700kohaline kirik vajab tõsist remonti, lk 1) 

l Vägevaim lohutus ja kinnitus sisaldub aga Jeesuse pöördumise lõpus, enne, kui inimene jõuab oma 
ülerinnaliste tõotustega Issanda sõnad tühjaks kuulutada.  

l Mu töölaud on kladesid paksult täis ja märkmeid on väga palju tehtud enne, kui kirjutama asun. (nr 10, 
Valminud on viies vennastekoguduse ajalugu uuriv raamat, Tiiu Pikkur, lk 1) 

 

5) ülearune küsimärk 
l Võib kriitiliselt küsida, kas selliste arusaamade taga on ikka luterlik arusaam piiskopiametist või midagi hoopis 

muud? (nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 
l Selles valguses võiks jälgida erakondade üleriigilisi valimisnimekirju ja küsida, milline positsioon on jäetud 

neis kandideerivatele vaimulikele? (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 
l Ta soovis, et vaimulikud ennast ikka rohkem loominguliste inimeste kui ametnikena tunneksid ja muretses 

selle üle, kuhu on kadunud 90ndate arvase rahvamassid kirikust? (nr 10, Tallinna praostkonnal uued juhid, Tiiu 
Pikkur, lk 2) 

l Lutheri teoloogiast lähtudes tuleks kriitiliselt küsida, kas on alust arusaamal, et hierarhia kuulub olemuslikult 
kiriku juurde? (nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 
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2.    AJALEHE EESTI KIRIK 2007. AASTA 1. KVARTALI NUMBRITE  

SÕNASTUS  

 

 Kui õigekeelsus on konkreetne ja suhteliselt kergesti normeeritav valdkond, siis 

sõnastusõpetusega on lugu keerulisem. Samal ajal kui on olemas näiteks kokku-lahkukirjutamise  

või algustähereeglid, ei ole kusagilt võtta reegleid, mitu sõna peab olema lauses ja kui pikk on liiga 

pikk lause; kui mitu korda ja kui tihti  tuleb ühte sõna  kasutada, et seda peab pidama sõnakorduseks 

ja lugema veaks; millised sõnad kuuluvad hea stiili hulka ja millised sõnad mitte jne. Sõnastuse 

puhul on raske kasutada mõisteid reegel, norm, viga.  

 Sõnastamine on väga indiviidikeskne tegevus. Milliseid sõnu autor kasutab, kuidas ta neid 

seob ja milliseid lauseid moodustab, on väga isikupärane protsess. Universaalseid reegleid on siin 

raske fikseerida ja seda pole seni ka tehtud. Sõnastusõpetus tegeleb soovituste, juhendite, 

paranduste ja nõustamisega. Sealjuures ei kasutata vea mõistet, vaid kõneldakse eelistusest, 

parematest keelenditest, mõtte paremast väljendamisest, sobivamast sõnastusest jne. 

Sõnastusõpetusega seoses tuuakse sageli sisse ka aated ja ideaalid, rõhutakse keelekasutaja 

rahvustundele, räägitakse ilusast emakeelest ja selle kestmisest.   

   Didaktikaprofessor Toom Õunapuu kõrvutab ortograafiat ja sõnastusõpetust järgmiselt. 

Kirjutades tuleb arvestada ortograafiareegleid, kuid sellest tähtsamgi on edastada korrektne mõte: 

õigekirjaeksimus laseb taibata lause mõtet, kui sõnastusviga keerab mõtte upakile, põhjustab 

suhtlejate vahel arusaamatust ja mõjub koomiliselt. Sõnastus on määratu lai teeema. Kõiki 

sõnastusvigu pole võimalik ettenägevalt tutvustada. Kirjutajal-kõnelejal peab ka endal taipu olema, 

et mõista, kust midagi logiseb.59 Nagu väärnoodid rikuvad muusikapala meloodia, riivavad 

keelekasutuses kõrva mõnesugused heakõlavead (nt ühesuguste sõnaosade kuhjumine või 

samakõlaliste häälikute juhuslik kokkusattumus).60  

 Keeleteadlane Rein Kull kirjutab, et igaüks peaks kirjakeelt kasutama teadlikult ja täie 

vastutustundega. Peaksime mõistma, et piduriteta kõnekeel on midagi muud kui avalik ja ametlik 

esinemine. Paraku on meil liigagi palju kõnelejaid-kirjutajaid nn iseenese tarkusest. Üleoleva 

keelesse suhtumise ja minnalaskmise tõttu laiutabki meil nigel ja kroonulikult kuiv maneer oma 

kohmakuste ja mannetuste, trafaretsuste ja lameduste, mitut masti lohakuste, lapsuste ja 

lapsikustega. Häda on selles, et igaüks arvab end olevat küllalt targa emakeeles, mida tuntakse juba 

                                                
59 Õunapuu, Toom. Tule eile meile. Tln, Koolibri, 2002. Lk 3. 
60 Samas, lk 18. 
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maast madalast. Keel on liiga keerukas nähtus, et umbes ja huupi astudes võiks edu saavutada. Iga 

kutsetöös kirjakeelt pidevalt kasutav inimene peaks püüdma end keeleküsimuste ja keele 

arendamise-korraldamisega kursis hoida.61  

 T. Õunapuu on sõnastanud valiku sõnastusnõudeid, rõhutades, et lause kui suhtlemise 

põhiüksus peab sisaldama kõiki mõistmiseks tarvilikke komponente.62 Nõuded ise on järgmised:  

1. Öeldis on üldjuhul lauses teisel kohal. 

2. Kõrvallause öeldisel on tugev tendents asetuda lause lõppu. 

3. Kõrvallause tuleb paigutada selle sõna järele, mille juurde ta kuulub. 

4. Rõhuline sõna tuleb jätta lause lõppu.  

5. Samu sõnu või sõnatüvesid ei tohiks lähestikku põhjendamatult korrata. 

6. Vältida tuleks teonime liigtarvitamist. 

7. Käänd- ja kaassõnaühendeile tuleks eelistada vastavaid käändevorme.63  

 Kuid professor nendib samas, et kõiki sõnastusnõudeid ei ole võimalik reeglitena esitada. 

Seega langeb ära ka võimalus sõnastuse üle täiesti objektiivseid otsuseid langetada või hinnanguid 

anda. Vaatamata raskustele võtan siiski ette vaagida ja võimaluste piires kindlaks määrata, milline 

on ajalehe Eesti Kirik keelekasutuse sõnastuslik külg, millistesse lõksudesse langetakse ja millised 

liialdused on kõige sagedasemad. Heaks sõnastuseks nimetan seda, mis on kooskõlas autoriteetsete 

keeleteadlaste ja institutsioonide soovituste ja nõuannetega. Ebasoovitavaks nimetan vastavalt  

sõnastust, mida nimetatud autoriteedid heaks ei kiida. Kuna mõiste viga on  arusadavail põhjustel  

välistatud, jääb üle jätkata sõnaga näited, mis tähistavad sõnastust ja laiemalt lauseid, mille abil 

mingite üldlevinud ja tunnustatud sõnastuspõhimõtete ja tõekspidamiste vastu eksimist illustreerin. 

 Leidsin Eesti Kiriku numbritest ühtekokku 1098 ebaõnnestunud sõnastuse näidet (vt 12. 

tabel), mis moodustab 75% kõikide näidete koguhulgast (vt 1. tabel). Kogutu alusel saan teha 

kokkuvõtteid ja järeldusi ajalehe autorite sõnastusoskuse tasemest. 

 

2.1. Konarlik sõnastus  

 

 Sõnastusnäidete koguhulgas asetuvad konarliku sõnastuse 295 näidet esikohale ja  

moodustavad neist 27%  (vt 12. tabel). 

 Sageli on laused otsekui sõlme keeratud: fraasid on hakitud, osalaused ebaloogiliselt 

paigutatud, kõnekujundid väändunud, sõnavormid väärad. Peab tavaliselt mitu korda lugema, enne 

                                                
61 Kull, Rein. Kirjakeel, oskuskeel, üldkeel. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2000. Lk 18–19. 
62 Õunapuu, Toom. Igapäevane emakeel. Tln, Koolibri, 2002. Lk 74. 
63 Samas, lk 102–104. 
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kui on võimalik taibata, millist mõtet autor edastada soovib. Kahtlemata tuleb kasuks, kui need 

sassis lõngakerale sarnanevad laused mõttes lahti harutada ja ümber sõnastada.   

 Konarliku sõnastuse näidete hulgas eristuvad kantseliidinäiteina mine-vormid, mida leidsin 

79 näidet ja mis moodustavad 27%. Tegemist on verbidest moodustatud vormiga, mida tavaliselt 

saaks asendada mõne teise verbivormiga. Enamasti sobib mine-vormi välja vahetada da-

tegevusnimega. Näiteks lause Käesoleva magistritöö eesmärgiks on artiklite õigekeelsuse 

analüüsimine ja koolituskava pakkumine autorite keeleoskuse parandamiseks kasutab mine-vormi 

kolmel korral. Liialdust saab da-tegevusnime abil vältida järgmiselt – Käesoleva magistritöö 

eesmärgiks on analüüsida artiklite õigekeelsust ja pakkuda koolituskava, et  parandada  autorite 

keeleoskust. Võimalik on ka korduvatest verbivormidest hoopis loobuda. Sellisel juhul on tulemus 

järgmine – Käesolev magistritöö analüüsib artiklite õigekeelsust ja pakub koolituskava, tõstmaks 

autorite keeleoskuse taset.  

 Sõnastusoskus on väga individuaalne, kuid mitte kaasa sündinud anne. Paratamatult 

väljenduvad inimesed erinevalt. Ühel õnnestub see paremini ja teisel halvemini. Kindlasti on 

sõnastusoskus õpitav ja arendatav. Iga kirjutaja peaks sõnastust süstemaatiliselt lihvima. See 

tähendab kõigepealt, et iga tekst tuleb mitu korda läbi kirjutada. Pole midagi ebaloomulikku, kui 

kirjutise esimene variant on segane ja kohmakas. Sisulise ja keelelise toimetamise järel jõutakse 

kindlasti tunduvalt parema tulemuseni. Kuid on väga taunitav, kui trükitud tekst jätab mustandi 

mulje. Paraku tuleb ajalehte lugedes tahtmatult mõte, et tegemist on tekstidega sellisel kuju, nagu 

need autoril esimese hooga peast arvutisse on voolanud. Ilmselt pole ei autoril ega keeletoimetajal 

jätkunud aega või tahtmist tekste veelkord üle vaadata, et anda neile avalikuks keelekasutuseks 

sobivat vormi. 

 Keeleteadlane T. Erelt väidab, et kirjakeel, eriti selle tuumosa, on see kindel toes, mille 

peaks omandama iga  ühiskonnaliige. Peab oskama valida, milliseid keelevahendeid mis olukorras 

kasutada. Ei sobi pulmakõnet pidada bürokraadikeeles või asjalikul koosolekul kasutada slängi.64  

 Ka professor Martin Ehala rõhutab, et iga kirjatöö viimane etapp on toimetamine. Kui selle 

arvelt järeleandmisi teha, hakkab puudulik lõpptulemus lugejale kindlasti silma  ja mõjutab tema 

hinnangut töö sisule. Keeletoimetamine keskendub kahele aspektile: õigekeelsus ja keeleline 

lõpetatus. Õigekeelsuskontrolli puhul tuleb keskenduda kolmele valdkonnale: ortograafia, 

punktuatsioon ja tegusõna rektsioon. Ortograafia puhul tuleb kontrollida, kas kõik sõnad on 

kirjutatud õigesti. Interpunktsiooni kontrollimisel on hea meelde tuletada oma tüüpvigu ja eriti 

hoolega jälgida sõnu ning tarindeid, kus need esineda võivad. Trükki minevad tekstid tuleks 

                                                
64 Erelt, Tiiu. Keelekorralduse eesmärkidest ja vahenditest: Keeleoskus kui kultuuri osa. Tln, TPÜ Kirjastus, 2001. Lk 
54–55. 
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kindlasti lasta kellelgi teisel, eelistavalt professionaalsel toimetajal, toimetada. Imelik on hoopis see, 

kes oma töö toimetamata jätab. Tuleb ka vaadata, kas tegusõnade ja kaassõnade laiendid on ikka 

õiges käändes, sest paljud neist nõuavad kindlat käänet. Keelelise lõpetatuse kontroll peab ka 

jälgima, et laused oleksid lõpetatud ja terviklikud. Sageli juhtub, et viimistlemise käigus tuleb üht ja 

sama lauset mitu korda muuta.65 

 Keeleteadlane Argo Mund kirjutab, et kahtlemata on inimkeele kõige tähtsam ülesanne 

võimaldada mõtlemist, suhtlemist ja info edastamist. Need kolm komponenti on omavahel tihedas 

seoses: kui mõtlemine on vigane, sõnastab inimene mõtte vigaselt ja raskendab suhtlemist teistega. 

Suhtlus õnnestub kõige paremini, kui sõnumi vastuvõtja mõistab edastajat vähese vaevaga. Et 

vastuvõtjal oleks teksti lihtne mõista, peab koostaja palju vaeva nägema. Eriti oluline on täpselt 

väljenduda siis, kui kirjeldatakse olukorda või antakse juhiseid, näiteks ajalehetekstides.66  

 A. Mund toob esile tüüpilisemad loogikavigade põhjused: 

a) valitakse väär sõna, mis võib osalt tingitud olla tähenduse hämarast tundmisest; 

b) seotakse alammõiste väära ülemmõistega; 

c)sõnu on liiga palju, mis tekitab koomilisust või tingib räägitud asjade üleseletamise, 

d) sõnu on liiga vähe ja seetõttu jääb mõni oluline detail välja ütlemata; 

e) sõnade vahel on väärkontakt.67  

 Keelteadlane Mati Erelt on sõnastusega seoses esile tõstnud, et lause teema peaks paiknema 

lause algul. Lause lõppu jäetakse see osa teemast, mis edastab kõige olulisemat ja uuemat infot. 

Olulisima lauseosa paigutamine ebaõigesse kohta on tüüpilisi sõnajärjestusvigu.68 Samuti tuleks 

jälgida, et valitud sõnajärg ei lubaks lauset kentsakalt või lausa vääriti tõlgendada (nt  jalgadega 

ameeriklane tõmbas lati alla).69 

 Alljärgnevalt esitan väikese valiku konarliku sõnastuse näidet. Igale näitele lisan ümber 

sõnastatud variandi. Toimetades lähtusin lühiduse, lihtsuse, mõtteselguse ja õigekeelsuse 

põhimõtteist. Kogu vastav näidete hulk leidub magistritöö lõpus (vt 12. lisa). 

originaallause toimetatud lause  

l Töö tulemus kannab pealkirja "Evangeelselt 
evangeliseerimine – perspektiivid kirikute jaoks 
Euroopas". (nr 5, Thomas Andreas Põder,  
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 
 

l Töö tulemus kannab pealkirja "Evengeelne 
evangeliseerimine – Euroopa kirikute perspektiivid". 

 
 
 

                                                
65 Ehala, Martin. Kirjutamise kunst. Tln, Künnimees. 2000. Lk 106–108. 
66Mund, Argo. Et Tallinn ei koliks Ida-Virumaale...: Keelenõuanne soovitab. 3. Tln, Eesti keele Sihtasutus, 2004. Lk 
94. 
67 Mund, Argo. Et Tallinn ei koliks Ida-Virumaale: Keelenõuanne soovitab. 3. Tln, Eesti keele Sihtasutus, 2004. Lk 
104. 
68 Erelt, Mati. Lause õigekeelsus. Trt, 2006. Lk 83. 
69 Samas, lk 87. 
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l Nii palju on võõrad olnud asja juures meid 
kallutamas sinna ja tänna, kuid oleme ikka veel 
olemas. (nr12, Eenok Haamer, Paastumaarjapäev, lk 
5) 
 

l Lisaks pakkus see nädal  ainulaadse võimaluse 
kõnelusteks ja kohtumisteks kümnete inimestega  
paljudest kirikutest ja maadest. (nr 5, Thomas 
Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus 
Euroopas, lk 3) 
 

l Täiskogu arutas mitmesuguseid materjale 
(õpetuskõneluste tulemusi, mitme projekti visandeid, 
EKOE struktuuri ja statuudiga seonduvat) ning 
arendas perspektiive EKOE tulevikuks. (nr 5, 
Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute 
Osadus Euroopas, lk 3) 
 

l Pigem tähendab üksmeel tsentraalses solidaarsust ja 
kaasvastutust. Ühisest jumalateenistusest 
väljakasvav solidaarsus erinevate vahel ja vastutus 
üksteise eest! (nr 5, Thomas Andreas Põder, 
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 
 

l Muidugi ei muuda reeglite selgeksõppimine kedagi 
automaatselt ingliks ega isegi mitte inglaseks: kurat 
tunneb ka Piiblit, aga toimetab ikka omamoodi. (nr 
3, Avo Üprus, Eetikast poliitikas, liberaalsuse 
piirangutest ning religiooniõpetusest, lk 4) 
 

l EKD dokumentides öeldakse, et erakond juhindub 
Piiblist, erakonna „eesmärgiks on kristlike elu- ja 
eetikastandardite rakendamine ühiskonnaelu kõigil 
tasanditel“ ning erakond lähtub Jumala sõnast oma 
tegevuse planeerimisel ning ühiskonnas ja poliitikas 
toimuva hindamisel. (nr 4, Alar Kilp, Kristlikud 
demokraadid riigikogu valimistel, lk 3) 
 

l Laste käsitlemine Piiblis ja tänapäeval (nr 6, Et kõik 
oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 
 

l 20. saj alguses teenis Helme kogudust õpetaja Georg 
Koik, kes andis küllaltki suure panuse kiriku 
põhiteoste – Piibli, lauluraamatu ja katekismuse 
tõlkimisele eesti keelde. (nr 11, Arvo Lasting, Georg 
Koigi panus emakeelse kirikukirjanduse 
edendamisel, lk 6) 
 

l Ühtaegu tegeldi Piibli eestikeelse teksti 
redigeerimise ja parandamisega. (nr 11, Arvo 
Lasting, Georg Koigi panus emakeelse 
kirikukirjanduse edendamisel, lk 6) 

l Nii palju kallutasid võõrad meid sinna ja tänna, kuid 
oleme ikka veel alles. 

 
 
 
l Lisaks pakkus see nädal ainulaadset võimalust 

kõnelda ja kohtuda paljude kirikute ja maade kümnete 
inimestega.  

 
 
 
l Täiskogu arutles mitmesuguseid materjale ja arendas 

EKOE tulevikuväljavaateid. 
 
 
 
 
 
l Pigem tähendab üksmeel keskset, jumalateenistusest 

väljakasvavat solidaarsust erinevate inimeste vahel ja 
kaasvastutust üksteise eest.  

 
 
 
l Muidugi ei muuda reeglid kedagi ingliks... 
 
 
 
 
 
l ...erakond lähtub oma tegevust planeerides ja 

ühiskonnas  toimuvat hinnates jumalasõnast ning  
eesmärgiks on rakendada kristlikke elu- ja  
eetikastandardeid kõigil elutasandeil. 

 
 
 
 
l Piibellik ja tänapevane lastekäsitlus. 
 
 
l ...kes andis olulise panuse, tõlkides eesti keelde 

piiblit, lauluraamatut ja katekismust.  
 
 
 
 
 
l Ühtaegu redigeeriti ja parandati piibli eestikeelset 

teksti. 
 
 

 

 

2.2. Sõnakordused  

 

 Sõnakordused asetuvad ebaõnnestunud sõnastuse näidete hulgas teisele kohale. Leidsin 
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kokku 264 põhjendamatut sõnakordust, mis moodustab halva sõnastuse näidete koguhulgast 24% 

(vt 12. tabel). Üks sõna 2 korda järjest esines 268 korral, 3 korda – 56 korral, 4 korda – 30 korral, 5 

korda – 4 korral ja 6 korda – 2 korral. 

T. Õunapuu arutleb, kuidas registreerida korduvaid sõnu ja sõnatüvesid, mis on kirjutajatele 

tõeliseks nuhtluseks. Raamatus „Eksamikirjand kui niidirull“ esitas ta nn laest võetud nõude, et  rea 

ulatuses ei tohiks korduda ükski sõna ega tüvi (v.a terminid teaduskirjutistes). Nüüd juhindutaksegi 

kogu riigi kirjandiõpetuses sellest „5 rea seadusest“.70   

Ajalehetekstide puhul ei saa kahjuks seda seadust automaatselt kasutada, sest veerud on 

kirjandiridadest tunduvalt lühemad. Seetõttu jälgisin ühes lauses ja 2–3 järjestikuses lauses 

korduvaid sõnu.  

 Tundub, et ajalehe autorid ei ole midagi kuulnud sünonüümidest. Ometi on just need kindel 

vahend vältimaks samu sõnu. Meil leidub isegi sünonüümisõnastikke, viimane neist välja antud 

2007. aastal. Kui autor väärtustab head keelekasutust, võib ta sõnakordustest päris teadlikult 

loobuda. Pole midagi lihtsamat kui võtta ette sõnastik, leida kõikidele korduvatele sõnadele vasted 

ja asendada need.  

 Teine võimalus on kontrollida, kas sama sõna mitu korda järjest on tõesti hädavajalik. 

Praktika näitab, et tegelikult saab need lihtsalt välja jätta. Puudub vajadus ühte asja korduvalt 

nimetada, sest lugejale on niigi selge, millest jutt käib ja mida mõeldakse. Näiteks lausetes Meie 

vahel on suured vahemaad ja nii kipub jääma vajaka suhtlemisest teiste vaimulikega. Mul pole 

küllaldaselt suhtlemist ja kontakte teiste vaimulike hulgas, kuigi sõpru vaimulike hulgas on 

küllaldaselt korratakse kolme sõna, igaüht 2 korda. Tegelikult pole vaja neid pidevalt nimetada, sest 

lausete mõte on lugejale selge.  Ümbersõnastatud, keeleliselt korrektne ja sõnakordusi vältiv variant 

on järgmine: Suurte vahemaade tõttu kipub nappima vaimulike suhtlusvõimalusi. Mul pole palju 

kontakte, kuigi sõpru on küllaldaselt.  

 Samuti on järgmiste lausetega, mis korrutavad sõna kirik 4 korda. Tegelikult on võimalik 

sõnastada need nii, et kaob vajadus pidevalt üle korrata, et räägitakse kirikust. Thea Leitmaa tõi tee 

Helme kogudusse 1990. aastal, kui kirikusse tuli palju inimesi. Osa neist jäi püsima, kuid väga suur 

hulk on kahjuks kirikust eemale jäänud. Kui me näiteks kuldleeripüha peame, siis tunnistab Thea 

Leitmaa, et näeb kirikus väga vähe leerikaaslasi. Thead on Jumal juhtinud ikka sügavamale ja 

sügavamale kiriku rüppe. →  Elu tõi Thea Leitmaa Helme kogudusse 1990. aastal, kui kirikusse tuli 

palju inimesi. Osa neist jäi püsima, kuid väga suur hulk on kahjuks eemale jäänud. Thea tunnistab, 

et näiteks kuldleeripühal näeb vähe leerilapsi. Thead on Jumal juhtinud ikka sügavamale kiriku 

rüppe. 
                                                
70 Õunapuu, T. Eksamikirjand kui niidirull. Tln, Koolibri, 2005. Lk 2. 
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 Rekordsaavutusena võib esile tuua laused, milles autor kordab ühte sõna järjestikku kuus 

korda: Kogu Eesti kristlaskonnale oleks kaotuseks see, kui väärtuslikud hääled läheks teistele 

erakondadele lihtsalt kartuse pärast, et kristlased sisse ei saa. Tegelikult on kristlikke väärtusi 

kandev erakond ainsaks lootuseks kristlike algatuste ja kristlike väärtuste kaitsel riigikogus. Selle 

teostamiseks tuleks kristlastel. Lisaks kordub nendes lausetes veel ka sõna väärtused kolm korda. 

 Sõnakorduste vältimine on üks sõnastusõpetuse alustaladest, millest räägitakse juba 

algklassides. Ka koolikirjandites tähistab õpetaja halastamatult punasega kõik korduva. Ajalehe 

autorid on vist õpitu unustanud. Või on nad artiklitega ajahätta jäänud, et pole leidnud mahti 

kirjapandut teist korda kriitilise pilguga üle lugeda ja sobimatut välja rookida. Ajapuudus on meile 

kõigile tuttav ja hea tahtmise korral võime autorite eksimustele läbi sõrmede vaadata. Kuid palju 

raskem on välja vabandada keeletoimetajat, kelle tööks on tagada tekstide heakeelsus ja kes saab 

oma töö eest palka.  

 Vältida kordusi on korrektse sõnastuse põhimõtetest lahutamatu. Kui soovime mõtet selgelt 

ja arusaadavalt edastada; kui kirjutame, et meil oleksid ka lugejad; kui oleme huvitatud, et meid 

mõistakse – siis ei saa olla hoolimatu ega valida kergema vastupanu teed. Kui meie sõnavara on 

piiratud ja korrutame lausest lausesse vaid hulka argiselt tuttavaid sõnu, tüütab kirjutis lugeja enne, 

kui ta esimestest lõikudest palju kaugemale jõuab. Kui soovime köita tähelepanu ja seda ka hoida, 

peame pakkuma vaheldust.  

 Siinkohal meenuvad Teoloogia Akadeemia diplomiõppest professor Elmi Patta loengud. 

Sellel armsal õppejõul oli kombeks õppematerjale otse tõlkida. Saksa keel on teatavasti kuulus 

pikkade ja keeruliste lausete poolest, mille sõnajärg on eesti keelega võrreldes vastupidine. Kui 

Elmi Pata tõlkima hakkas, juhtus väga sageli, et ta unustas juba poole peal, millega lause õieti 

alanud oli. Nii ei jäänud muud üle, kui uuesti otsast alustada. Tihti osutus lause nii segaseks, et 

õigem oli see pooleli jätta. Kuigi meie keel on tunduvalt lihtsama sõnastuse ja lauseehitusega, tuleb 

tunnistada, et näitame üles suurt annet seda kirjutades sõlme keerata.  

 Keeleteadlane T. Erelt kirjutab õigekeelsuse probleemidest, et kuigi keele juurde kuulub 

keeleoskus, ei saagi vist igaüks seda kätte.  Praegune elulaad ei soodusta õppimist: verbaalse 

suhtlemise asemel vanematega istuvad lapsed arvuti või televiisori ees, täiskasvanud kasutavad 

päeval kitsast erialakeelt, õhtu veedavad nemadki televiisori ees. Tulemuseks on, et paljud võivad 

päriskeeleoskusest ilma jääda: ilukirjanduskeelest ei saa enam aru, kaasinimestega mõtteid vahetada 

ei osata. Infoühiskond on infost pungil, see on igaühele kättesaadav, aga selle kasutamine küsitav.71 

 T. Erelti kirjeldus on tabav ja vaimukas, kuid omalt poolt loodan, et keeleoskus siiski 

                                                
71 Erelt, Tiiu. Keelekorralduse eesmärkidest ja vahenditest: Keeleoskus kui kultuuri osa. Tln, TPÜ Kirjastus, 2001. Lk 
52. 
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päriselt välja ei sure. Püüan säilitada optimismi ja väidan, et esialgu õnneks leidub siiski ka veel 

neid, kes sellest huvituvad ja on valmis õppima vigadeta väljenduma.  

  Järgnevalt esitan sõnakorduste valitud näited. Kogu vastav näidete hulk leidub magistritöö 

lõpus (vt 11. lisa). 

l Praostkonna praost saadab praostkonna 
tegevusaruande igale praostkonna kogudusele ning 
koos praostkonna kõigi koguduste sõnaliste ja 
statistiliste aastaaruannetega peapiiskopile hiljemalt 
1. märtsiks. (nr 4, Aastaaruannete esitamise tähtajad, 
lk 4): praost – 4 x, kogudus – 2 x.  

l Praost saadab aasta tegevusaruande igale  kogudusele 
ning seejärel peapiiskopile koos koguduste sõnaliste 
ja statistiliste aruannetega hiljemalt 1. märtsiks. 

l Küllap on kandidaatide esitamisel olnud määravaks 
ka tihe sõel, mis on teadlikult nii tihedaks tehtud. (nr 
3, Mari Paenurm, Aasta vaimuliku valimisest, lk 1): 
tihe – 2 x. 

l Küllap on kandidaatide esitamist määranud ka  
teadlikult nii tihedaks tehtud sõel.  

l Küllo Arjaks Keskerakonnast ütles, et kui riigikogu 
hakkab sekkuma õppekavadesse, lisama sinna 
täiendusi, siis me avame tee, mis tulevikus võib viia 
õppekavadesse tuntavaid muudatusi ja tuntavaid 
segadusi. (nr 8, Sirje Semm, Religiooniõpetus ei 
muutu kohustuslikuks, lk 2): õppekavad – 2 x, 
tuntavad – 2 x 

l Küllo Arjakas Keskerakonnast ütles, et kui riigikogu 
sekkub õppekavade koostamisse neisse täiendusi 
lisades, võib see tekitada pöördumatut segadust. 

l Meie vahel on suured vahemaad ja nii kipub jääma 
vajaka suhtlemisest teiste vaimulikega. Mul pole 
küllaldaselt suhtlemist ja kontakte teiste vaimulike 
hulgas, kuigi sõpru vaimulike hulgas on küllaldaselt. 
(nr 4, Eesti Kirik küsib, lk 1): teiste – 2 x, vaimulik – 
2 x, hulgas –2 x. 

l Suurte vahemaade tõttu kipub nappima vaimulikega 
suhtlemist. Mul pole nendega palju kontakte, kuigi 
sõpru on küllaldaselt.  

l Varem toimus meil ka praostkonna-siseselt iga kuu  
kokkusaamisi, praostkonna vaimulike konverentsi 
nime all. Nendest kokkusaamistest tekkis alati 
vajadus uuesti kokku saada. (nr 4, Eesti Kirik küsib, 
lk 1): praostkond – 2 x, kokkusaamine – 2 x. 

l Varem toimusid meil ka praostkonnasiseselt 
igakuised  kokkusaamised vaimulike konverentsi 
nime all, millest tekkis alati vajadusi uuesti koguneda.  

 

 

2.3. Ülipikad laused  

 

 Ebaõnnestunud sõnastuse näidete koguhulgas asetuvad ülipikkade lausete näited kolmandale 

kohale. Leidsin kokku 191 ülipikka lauset, mis moodustab halva sõnastuse näidete koguhulgast 

17% (vt 12. tabel). 

191 näitelause hulgas oli 21-sõnalisi lauseid – 1; 23-sõnalisi – 2; 24-sõnalisi – 3; 25-sõnalisi 

– 5; 26-sõnalisi – 8;27-sõnalisi – 3; 28-sõnalisi – 11; 29-sõnalisi – 11; 30-sõnalisi – 15; 31-sõnalisi 

– 6; 32-sõnalisi – 6; 33-sõnalisi – 7; 34-sõnalisi – 8; 35-sõnalisi – 7; 36-sõnalisi – 5; 37-sõnalisi – 7; 

38-sõnalisi – 5; 39-sõnalisi – 7; 40-sõnalisi – 8; 41-sõnalisi – 11; 42-sõnalisi – 4; 43-sõnalisi – 5; 

44-sõnalisi – 7; 45-sõnalisi – 1; 46-sõnalisi – 5; 47-sõnalisi – 3; 48-sõnalisi – 2; 49-sõnalisi – 3; 50-

sõnalisi – 2; 51-sõnalisi – 1; 53-sõnalisi – 1; 54-sõnalisi – 3; 55-sõnalisi – 2; 57-sõnalisi – 2; 58-
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sõnalisi – 1; 59-sõnalisi – 1; 61-sõnalisi – 2; 62-sõnalisi – 2; 64-sõnalisi – 1; 68-sõnalisi – 1; 69-

sõnalisi – 1; 76-sõnalisi – 1; 77-sõnalisi – 1; 78-sõnalisi – 2, 83-sõnalisi – 1, 104-sõnalisi – 1. 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et ülipikkade lausete hulgas esineb kõige rohkem lauseid – 73 tk 

(38%), milles on 30–39 sõna. Järgmisel kohal on esinemissageduse poolest laused, milles on 40–49 

sõna – neid on 49 tk (26%). Kolmandal kohal on esinemissageduselt laused, milles on 20–29 sõna – 

44 tk (23%). Arvukalt on veel lauseid, milles on 50–59 sõna – 13 tk (7%). Kõiki järgmisi ülipikki 

lauseid esines õnneks ühekaupa. 

Lause on keelelise suhtluse põhiüksus. Selle abil kas väidetakse midagi mingist sündmusest, 

nt Juhan luges lehte, küsitakse midagi mingi sündmuse kohta, nt Kas Juhan luges lehte?, kästakse 

kellelgi midagi teha, nt Loe lehte!, ilmutatakse soovi, et mingi sündmus leiaks aset, nt Loeks Juhan 

ometi lehe läbi!, või avaldatakse imestust mingi sündmuse toimumise üle, nt Juhan luges tõesti lehe 

läbi! Lause tähenduses on seega põimunud mingi sündmuse kirjeldus kõneleja suhtluseesmärgiga.  

 Tüüpiline lause sisaldab finiitset verbivormi ja ühe või mitu sellist osa, mille keskmeks on 

käänd- või määrsõna, nt Minu vend / lõpetas / möödunud kevadel / Tartu ülikooli. Tüüpilised laused 

on lihtlaused, s.o laused, mis ei sisalda teisi lauseid. Lause, mille koosseisus on üks või mitu 

osalauset, on liitlause, nt Vihma sajab ja päike paistab. Ma tean, et sul on õigus. Tüüpiline lause on 

täislause, s.o ehituselt täielik lause.72  

 Eesti keelt normeerivatest käsiraamatutest pole võimalik leida teavet lausete soovitavast 

pikkusest. Seetõttu tuleb tugineda kaudsetele andmetele ja asjaoludele. Kuna lause on 

suhtlemisüksus, tuleb selle pikkusega seoses mõelda inimese suhtlemis- ja vastuvõtuvõimele.  

Milline lausepikkus on optimaalne? Kus on piir, mida ületades muutub suhtlus võimatuks, sest 

partner pole võimeline vastu võtma pakutavat infohulka? Kuidas lõpetada lause õigel aja ja panna 

punkt, enne kui lugeja unustab, millega lause algas ja mis on üldse selle sõnajoru mõte? 

 Jätan siinkohal vastuse lahtiseks. Lähtun põhimõttest, et lause loetavus ja arusaadavus 

sõltuvad pikkusest: mida pikem ja keerulisem, seda raskem mõista. Mida pikemaid lauseid teeme, 

seda suuremaks muutub võimalus, et lugeja loobub pingutusest lõpuni jõuda ja mõtet leida. 

 Näiteks toodud lausete sõnade arv jääb 21 ja 104 vahele. Juba 21 sõna nõuavad lugejalt  

pingutust ja püsivust. Ent kuidas hakkama saada 104-sõnalise lause läbilugemise ja mõistmisega? 

Ilmselt tuleb seda lugeda nn järjelausena – iga päev jupikese. Vahepeal tuleks ilmselt ka keha 

kinnitada ja pisut magada.  

 Selliseid lauseid ei saa minu arvates pidada põhjendatuks ega mõistlikuks. Igal juhul tuleks 

kasuks, kui autor või keeletoimetaja need üle toimetaks. Üldine, kirjutamata lausepikkuse põhimõte 

soovitab teha laused nii lühikesed kui võimalik ja nii pikad kui vajalik. Lühem lause on alati 
                                                
72 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 322. 
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eelistatud pikemaga võrreldes.  

  Järgnevalt esitan ülipikkade lausete valitud näited. Kogu vastav näidete hulk leidub 

magistritöö lõpus (vt 13. lisa). 
l Suurepärased solistid, ansamblipartnerid ja koorijuhid Piret Aidulo, Ene Salumäe, Marelle Siitas ja Imbi Laas; 

solistid-organistid Kristel Aer, Kadri Ploompuu, Urmas Taniloo, Kristiina Hoidre, Ulla Krigul, Tiia Tenno, 
Maris Oidekivi-Kaufmann, Pille Metsson ning mitmekordne konkursside laureaat Aare-Paul Lattik; organistid-
heliloojad Toomas Trass, Jaanus Torrim ja Andres Uibo, kes oli aastatel 1978–1999 Vigala koguduse organist 
ning kes muuseas on esinenud enam kui 1800  orelikontserdiga paljudes riikides ning salvestanud 27 CDd ning 
kellele omistati 2006. aastal Eesti Vabariigi kõrgeim kultuuriauhind – riiklik kultuuripreemia CD salvestuse 
eest. (nr 6, Tiiu Pikkur, Inimene ja orel käivad käsikäes, lk 4) – 77 sõna  

l Veel valiti ja austati aasta vaimulikke (viie kandidaadi seast valiti häälteenamusega Kullamaa, Piirsalu ja 
Varbla õp Ants Leedjärv ja Mustvee, Lohusuu, Maarja-Magdaleena ja Tartu Soome kogudust teeniv mag 
Eenok Haamer, keda ootab EELK toetusfondi kingitusena ees palverännak Pühale Maale)  ning kuulati 
akadeemilisi loenguid (riitust religiooniloos tutvustas prof dr Tarmo Kulmar, luterlikest rõhuasetustest liturgia 
mõistmisel ja uuendamisel kõneles mag Marko Tiitus, külalisprofessor Soomest dr Heikki Kotila teema oli 
liturgiline teoloogia ning liturgilist uuendust oikumeenilises liikumises valgustas Tauno Teder). (nr 5, Liina 
Raudvassar, Meie kirik täna ja homme, lk 1) – 78 sõna 

l LML nõukogu oli otsustanud, et assamblee täiendavad eesmärgid on: uurida teid, kuidas olla Jumala 
tööriistaks tervendamaks, loomaks õiglust ja lepitust kesk kiriku ja ühiskonna purustust; süvendada mõistmist 
ja kogemust erinevuste ja võrreldamatuste avamises luterlikus osaduskonnas ning jagada erinevaid ande; 
kohustada end lähedasemaks ja sügavamaks koostööks oikumeenilise liikumisega ja elada Kristuse poolt 
kingitud osaduses; tajuda väljakutseid, mis on esitatud luterlikele kirikutele tänapäeva multikultuurses ja –
religioosses kontekstis, ning vastata spirituaalsetele, sotsiaalsetele ja ökoloogilistele väljekutsetele, mis on esile 
tulnud majandusliku globaliseerumise kaudu. (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) – 78 sõna 

l Suurepärased solistid, ansamblipartnerid ja koorijuhid Piret Aidulo, Ene Salumäe, Marelle Siitas ja Imbi Laas; 
solistid-organistid Kristel Aer, Kadri Ploompuu, Urmas Taniloo, Kristiina Hoidre, Ulla Krigul, Tiia Tenno, 
Maris Oidekivi-Kaufmann, Pille Metsson ning mitmekordne konkursside laureaat Aare-Paul Lattik; organistid-
heliloojad Toomas Trass, Jaanus Torrim ja Andres Uibo, kes oli aastatel 1978–1999 Vigala koguduse organist 
ning kes muuseas on esinenud enam kui 1800  orelikontserdiga paljudes riikides ning salvestanud 27 CDd ning 
kellele omistati 2006. aastal Eesti Vabariigi kõrgeim kultuuriauhind – riiklik kultuuripreemia CD salvestuse 
eest. (nr 6, Tiiu Pikkur, Inimene ja orel käivad käsikäes, lk 4) – 83 sõna  

l Uue käsiraamatu armulaualiturgia on pikem ja teoloogiliselt arendatum kui praeguse agenda oma: liturgi ja 
koguduse dialoogile ning liturgi lauldavale kiituspalvele järgnevad koguduse lauldavad Sanctus (Püha) ja 
Benedictus (Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel) ning armulaua seadmise palve, mis koosneb epikleesist 
(palve, et Jumal saadaks oma Püha Vaimu ja pühitseks Tema läbi armulaualeiva ja -veini Kristuse ihuks ja 
vereks), armulaua seadmissõnadest, anamneesist (Kristuse kannatamise, surma, ülestõusmise ja taastuleku 
meenutamine), aklamatsioonist (koguduse palvehüüd "Issand, me kuulutame Sinu surma ja tunnistame Sinu 
ülestõusmist, kuni Sa tuled oma kirkuses") ning teisest epikleesist (palve, et Jumal saadaks oma Püha Vaimu ja 
pühitseks meie südameid ja meeli armulauasakramendi väärikaks vastuvõtmiseks). (nr 2, Ek, Laulumäng 
taevasele isale, lk 5) – 104 sõna 

 

 

2.4. Liigsõnalisus 

 

 Ebaõnnestunud sõnastuse näidete koguarvuga võrreldes asetuvad liigsõnalisuse näited 

neljandale kohale. Leidsin kokku 150 liigsõnalist lauset (vt 13. tabel), mis jagunevad järgmiselt: 

sõnad see, selle, seda – 43,  varia – 38, sõnad oma, enda – 29, isikulised asesõnad – 15, sõnad 

omavahelised, vahelised – 9, sõna poolt – 8, ühend kui/kuivõrd/kuna ... siis – 5, sõna ühine – 3. 

Halva sõnastuse näidete koguhulgast moodustavad liigsõnalised laused 14%, mis 

protsentuaalselt jagunevad omakorda järgmiselt: sõnad see, selle, seda  – 30%,  varia – 25%, sõnad 
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oma, enda – 19%, isikulised asesõnad – 10%, sõnad omavahelised, vahelised – 6%, sõna poolt – 

5%, ühend kui/kuivõrd/kuna ... siis – 3%, sõna ühine –2%. 

 Hea sõnastuse vaieldamatuks põhimõtteks on lühidus ja täpsus. Sellest lähtuvalt tuleb 

vältida igasuguseid sõnaliialdusi, ülearuseid konstruktsioone, ebamääraseid kirjeldusi, ühe asja 

korrutamist jne. Kui lause eesmärgiks on edastada mõtet, tuleb igal juhul kasuks võimalikult napp 

ja tabav väljendus. Vigased ja ülearused sõnad-keelendid takistavad kindlasti mõttel kohale jõuda.  

 Keeleteadlane A. Mund kirjutab, et liiane keelekasutus hõlbustab paljudel juhtudel tekstist 

arusaamist. Liiasusnähtused võib jagada grammatilisteks (nt ilma vaevata ja koos emaga) ja 

leksikaalseteks (maikuu, lestakala, kasepuu, aga ka taunitavad naispoetess, ette prognoosima, 

ümber töötlema). Keelenõuandjad puutuvad kõige rohkem kokku omadussõnade alane, poolne, 

vaheline, sisene ja nimeline põhjustatud liiasusega. Suurem osa inimesi ei tajugi neid üleliigseina, 

vaid muretseb hoopis kokku- ja lahkukirjutamise pärast. Kuuldes, et neid sõnu on võimalik tekstis 

vältida, näib mõnele nõustaja soovitatud keelend tühja ning poolikuna.73  

 Arendades kasuliku liiasuse teemat, tuleks rõhutada suulise ja kirjaliku eneseväljenduse 

erinevust. Suulises kõnes ei panda pahaks, kui esineja kasutab abisõnu, tunderõhulisi kiile, kordusi, 

vahemärkusi, kõrvalepõikeid. Sellised sõnastusvõtted on omal kohal, sest annavad kuulajale 

hingetõmbeaega, teritavad tähelepanu, aitavad mõtet tabada. Kuid kirjalikus tekstis osutuvad need 

ülearuseks. Kui kõrvutada suuliste ja kirjalike lausete sõnade hulka, siis – kirjutatud tekst peab 

kindlasti olema lühem. Kõik sõnad, mis elavdavad suulist kõnet, tuleb kirjalikust tekstist kustutada. 

Enamasti osutuvad kõneleja isikupäraks peetavad  sõnastusvõtted kirjutaja puudusteks.  

 Tõepoolest ei muutu ülearuste sõnade ja keelenditeta laused poolikuks, vaid otse vastupidi – 

täiuslikumaks. Kui lauses on kõik sõnad omal kohal ja mõtte teenistuses, tõstab see autori ja teksti  

usaldusväärsust. Oskuslik ja viimistletud sõnastus näitab, et autor teab, mida öelda tahab, ja suudab 

seda ka välja öelda. On küll väga positiivne, kui autoril on külluslikult häid mõtteid, aga kui puudub 

oskus neid edastada, on tegemist surnult sündinud ideedega.  

 Pädev sõnastaja valib võimalikest sõnadest vaid hädavajaliku. Kui kirjutaja rabeleb sihitult 

sinna-tänna ja mattub lõpuks ülearuste sõnade kuhja alla, kahandab see lugeja usaldust tema isiku ja 

mõtete vastu. Iga tööline peab oskama kasutada tööriistu, muidu ei saa tööd teha. Ehitusmees peab 

oskama haamriga naelu lüüa, kujur savi sõtkuda ja voolida. Vastasel korral on parem töö tegemata 

jätta. Inimene, kellel on ambitsioon tegelda kirjaliku eneseväljendusega, peab suutma kasutada 

peamist töövahendit – sõna. Liigsõnalisusega seoses tähendab see, et kirjutaja peab välja sõeluma 

vaid õiged ja hädavajalikud sõnad ning loobuma  ülearusest sõnamassist. 

                                                
73 Mund, Argo. Liialdagem mõõdukalt: Keelenõuanne soovitab. 3. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2004. Lk 110. 
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 Siinkohal kerkib esile teksti mahu küsimus. Ajakirjanikele makstakse teatavasti tähemärkide 

eest. Samuti mahutab iga ajalehenumber kindla hulga teksti ja see maht tuleb igal juhul täita. Kui 

nüüd kõik tekstid korralikult ära toimetada, lühenevad need umbes kolmandiku võrra. 

Lehenumbrisse tekib hulk vaba ruumi ja kerkib vajadus lisaartiklite järele. On selge, et toimetus ja 

autorid ei ole sellisest olukorrast huvitatud. Palju lihtsam on toota tekstivahtu, see ära trükkida ja 

rahul olla: lehenumber koos ja autoreil honorar käes! Protesteerivad vaid keeleinimesed ja 

kohusetundlikud keeletoimetajad.   

 Järgnevalt esitan liigsõnalisuse valitud näited. Kogu vastav näidete hulk leidub magistritöö 

lõpus (vt 14.–17. lisa). 

1) see, seda, selle 
l Täiskogul arutati senist oikumeenilist koostööd ja selle edasiarendamist. (nr 4, Thomas Andreas Põder,  

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3)  
l KGB Kongide muuseum on osa Tartu Linnamuuseumist, see asub Riia mäel nn hallis majas, kus 1940-

50ndatel aastatel asus NKVD/KGB Lõuna-Eesti keskus. (nr 9, Fotonäitus KGB Kongide muuseumis, lk 7) 
l Olen peapiiskopiga selles osas nõus, kuid tundub, et olulisuse ja vastutusrikkuse äratundmiseni on jõutud alles 

pärast Ida-Harju sinodit või oli meie sinod üks olulisemaid juba palju varem ja vaid valituile vastutusrikkaks 
ülesandeks. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) 

l Selleks, et seemnest kasvaks taim, peab see kõigepealt surema. Kristus pidi surema selleks, et avada 
inimkonnale "uks igavesse ellu". Kristus ja tema jüngrid pidid elus kogema palju kannatusi, selleks et esile 
tuua uus inimelu kvaliteet. (nr 13, Igor Miller, Hea ja halva tasakaalust, lk 2) 

l Tänase Eesti usulise maastiku kirjeldamist tuleb alustada sellest materjalist, millele – vähemalt osaliselt – 
järgnev ülevaade toetub. (nr 10, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) 
 

 
2) varia 
 

l Ida-Harju praostkond tõstis endi keskelt esile ning esitas aasta vaimuliku tiitli kandidaadiks Jõelähtme Püha 
Neitsi Maarja koguduse diakoni Margus Kirja. (nr 6, lk 5, pole autori nime ja peakirja) 

l Soomes veebruarist aprillini toimuva luterliku kiriku diakoonia suurkorjanduse ehk ühisvastutuse korjandusega 
aidatakse Soome ja Peruu lapsi, kelle vanemail on vaimse tervise probleeme, et aidata peatada nende 
edasipärandumist. (nr 7, Marge Hõbe, Tuleviku Soome kirik kasutab üha enam internetivõrku, lk 5) 

l Valimiste „võitjate“ hulka võiks pidada ka Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, kes parandas oma esindatust 
riigikogus nelja liikme võrra ning mis kogus üle 20 000 hääle rohkem kui 2003. aastal. (nr 10, Alar Kilp, 
Riigikogu valimised võitis Reformierakond, lk 3) 

l Rõngu ja Vastseliina kogudus plaanivad laiendada tehtavad tööd, ikka Jumala ja inimeste heaks. (nr 10, Rita 
Puidet, Vanade hoonete tulevik on Issanda käes, lk 3) 

l Tema Eestist lahkudes olen kursuse läbiviimist jätkanud, kusjuures olen lähtunud tema poolt jäetud 
näpunäidetest. (nr 10, Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed ikoonide juurde, lk 5) 

 
3) oma, enda  

l Oma programmilises lõpparuandes kõneles EKOE kantseleid 20 aastat juhtinud vanaduspuhkusele siirduv dr 
Wilhelm Hüffmeier teda rõõmustavast, teda kurvastavast ning talle lootust andvast. (nr 5, Thomas Andreas 
Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 

l Seejärel uurin põhjalikult näidiseid ja teen oma töö jaoks joonised. (nr 10, Monika Reedik, Sirje Säär juhatab 
teed ikoonide juurde lk 5) 

l Seda lauset hakkasid paljud tõlgendama peaministri soovina muuta religiooniõpetus koolides kohustuslikuks 
õppeaineks, mistõttu arutelu meedias keskenduski paljuski vaidlusele aine kohustuslikkuse või vabatahtlikkuse 
üle, mitte aga selle üle, mida peaminister tegelikult oma ettekandes ütles. (nr 9, Põgus tagasivaade neljale 
aastale, lk 3) 

l Esineja edastas jõuliselt oma isiklikke otsinguid teel tõe tunnetusele. (nr 8, Liina Raudvassar, 
Hommikusöögilauas kohtusid poliitika- ja usutegelased, lk 3) 

l Kõigi inimeste teed, eelistused ja valikud ei ole alati teistele nii nähtavad, kui seda on inimestel, kes suudavad 
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ennast väljendada oma loomingu kaudu, kutsudes teisigi sama rada märkama. (nr 8, Maarja Vannas, Leida 
hingamispaik hingele, lk 8) 

l On ilmne, et kirikuvalitsusel oli oma kindel eelistus kandidaadi osas olemas ning sellega ka teadvustatud risk, 
et soovitud isik üksi esitatuna ei pruugi läbi minna. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: 
kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) 

l ...et soov alustada oma abielu kirikliku laulatusega pole poos, vaid tuleneb... (nr 8, Esimesed Piiblid on üle 
antud, Liina Raudvassar, lk 1) 
 

4) isikulised asesõnad 
 

l Esto Ühingu auliige isa Vello Salo on tuhkapäeva jutlustes ütelnud, et paastuaeg pole mitte nälgimise aeg, vaid 
meid ootab ees vaimse ületoitumise periood, mil tõmbame televiisorile katte peale ja loeme rohkem 
vaimulikke raamatuid. (nr 9, Paastuaja lugemist, lk 7) 

l Ida-Harju praostkond tõstis endi keskelt esile ning esitas aasta vaimuliku tiitli kandidaadiks Jõelähtme Püha 
Neitsi Maarja koguduse diakoni Margus Kirja. (nr 6, lk 5, pole autori nime ja peakirja) 

l Pisut Ameerikakeskses loos võite siiski leida nüansse, mis teilegi midagi meelde tuletavad või mille üle te 
naerda saate. (nr 4, EK, Raamatuletilt, lk 5) 

l Valimiste "võitjate" hulka võiks pidada ka Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, kes parandas oma esindatust 
riigikogus nelja liikme võrra ning mis kogus üle 20 000 hääle rohkem kui 2003. aastal. (nr 10, Alar Kilp, 
Riigikogu valimised võitis Reformierakond, lk 3) 

l Vaimulikke kritiseeriti nende sekkumise pärast poliitikasse ning rünnati etteheidetega neid preestreid, kes 
söandasid lõpetada põrandaaluse seminari. (nr 12, Marek Roots, Leedu Katoliku Kiriku Kroonika tähtpäev, lk 
6) 

 
5) omavahelised, vahelised  
 

l Suuruselt teisel kohal oleva konfessiooni, õigeusklike puhul märkis esineja oluliseks fakti, et selle traditsiooni 
järgijad jagunevad kahte kirikusse (Eesti Apostlik Õigeusu Kirik ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik), 
kelle omavahelised suhted on jahedad. (nr 7, Liina Raudvassar, Religioosne maastik nagu sügisene looduspilt, 
lk 4) 

l Võrguteenuse eesmärk on arendada kiriku ja inimeste vahelist dialoogi. (nr 7, Marge Hõbe, Tuleviku Soome 
kirik kasutab üha enam internetivõrku, lk 5) 

l Väljaspool Soomet keskendub korjandus eelkõige Peruule, kus inimesed elavad rasketes tingimustes ja 
vaesuses ning kultuur ei soosi laste ja täiskasvanute vahelist suhtlemist. (nr 7, Marge Hõbe, Tuleviku Soome 
kirik kasutab üha enam internetivõrku, lk 5) 

l 8.–11. märtsini kestnud visiidi ajal külastati Narvat, Tallinna ja Pärnut, sõlmiti kahe kiriku vaheline hea tahte 
leping. (nr 11, Eestit külastas Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi, Tiiu Pikkur, lk 1) 

l Põhiteemad on omakorda jaotatud mooduliteks, mida saab omavahel kombineerida vastavalt iga koguduse 
vajadustele. (nr 10, Piret Riim, Kristuse täisea mõõtu mööda, lk 4) 

l Mingil moel on Eesti Kirikute Nõukogu olnud ja olemas meie jagunenud ristirahva ühendamiseks ja 
omavaheliseks dialoogiks, ka kristlaskonna ja kogu ühiskonna vaheliseks dialoogiks. (nr 10, Eesti oikumeenia 
lugu, Tauno Teder, lk 3) 

l Nad näevad kirikuteosaduse teostamist Euroopas panusena selle sihi saavutamisse ning loodavad, et 
omavahelise eraldatuse ületamine Euroopas avaldab mõju konfessionaalselt lähedastele kirikutele mujal 
maailmas. (nr 5, Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 

l EKOEga analoogsed kirikuteosadused Ameerika Ühendriikides ("Üksmeele vormel", 1997) ning Lähis- ja 
Kesk-Idas ("Ammani deklaratsioon», 2006), aga ka uus faas Luterliku Maailmaliidu ja Reformeeritud 
Maailmaliidu vahelistes kõnelustes, mille taustaks on EKOE "mudel", näitavad, et see lootus ei ole olnud 
alusetu. (nr 5, Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 

l ...kohustada end lähedasemaks ja sügavamaks koostööks oikumeenilise liikumisega ja elada Kristuse poolt 
kingitud osaduses... (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

 
 
6) poolt  
 

l Silmapaistvalt on tegutsenud Ene Salumäe poolt ellukutsutud Viljandi Kultuuriakadeemia kirikumuusika 
osakond. (nr 6, Tiiu Pikkur, Orel ja inimene käivad käsikäes, lk 4) 

l See aga ei tähenda, et peapiiskopi poolt esitatud üks kandidaat tähendaks automaatselt vaid seda, et sinodil ei 
jää muud üle, kui inimene ametisse "kinnitada". (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: kirikuõigusega 
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ei ole asjad selged, lk 3) 
l Oluline oli alates 1958. a LML poolt plaanitud raadio Evangeeliumi Hääl avamine Addis Abebas 1963. a 

veebruaris, mis... (nr 12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3) 
l Riigikogu liikmete poolt teist korda esitatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning haridusseaduse 

muudatusettepaneku seaduseelnõu käsitleti riigikogus 13. ja 14. veebruaril. (nr 8, Sirje Semm, 
Religiooniõpetus ei muutu kohustuslikuks, lk 2) 

l Iga nende poolt visatud päästev köiejupp, olgu rahalise või muu toetuse kujul, saab kord poomisnööriks. (nr 9, 
Tauno Toompuu, Kirikuruumi tuulutades, lk 5) 

l Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsi poolt välja töötatud õppeprogrammi on Eesti oludele 
kohandatult meie erinevates kogudustes läbi viidud juba 12 aastat. (nr 10, Piret Riim, Kristuse täisea mõõtu 
mööda, lk 4) 

l Ikoonil ei saa kujutada ükskõik mida, vaid kindlaid, kiriku poolt heakskiidetud teemasid. (nr 10, Monika 
Reedik, Sirje Säär juhatab teed ikoonide juurde, lk 5) 

l Tema Eestist lahkudes olen kursuse läbiviimist jätkanud, kusjuures olen lähtunud tema poolt jäetud 
näpunäidetest. (nr 10, Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed ikoonide juurde, lk 5) 

 
 
7) kui/kuivõrd/kuna ... siis  
 

l Kuivõrd suures Helme koguduses oli jutlustamist ja kõnede pidamist palju, siis nõudis nende ettevalmistamine 
õpetajalt palju energiat ja aega. (nr 11, Arvo Lasting, Georg Koigi panus emakeelse kirikukirjanduse 
edendamisel, lk 6) 

l Kui aga tunned, et enam tõesti ei jaksa, siis tuleb minna Muhu saarel asuvasse maakoju. (nr 8, Monika Reedik, 
Mul tekiks väljaspool Eestit meeletu koduigatsus, lk 7) 

l Kui kohvikumööbel paika saab, siis võib uksed avada. (nr 8, Tiiu Pikkur, Nelipühilased said oma kodu, lk 8) 
l Kuna kultuuriakadeemia ühines eelmisel aastal Tartu ülikooliga, siis annab see päevade korraldaja organist 

Elke Undi arvates erialale uue dimensiooni ning võimaldab erinevaid koostööalgatusi teaduskondade vahel. (nr 
13, Merje Mänd, Kirikumuusikute erialapäevad esmakordselt Tartus, lk 1)  

l Kuna näitus on ilus tervik, kus üks pilt toetab teist, siis ei tahaks ühtegi kunstnikku eraldi välja tuua, nimetan 
vaid osavõtjaid, kes oma loominguga ammu tuntud: Jüri Arrak, Jaan Elken, Eva Jänes, Kristiina Kaasik, 
Nikolai Kormašov, Lola Liivat, Olav Maran, Leili Muuga, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Tiiu Pallo-Vaik. (nr 
8, Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8) 

 
8) ühine 
 

l Hommiku-Harju sinodisaadikud kogunesid 19. veebruari kargel talvehommikul Jõelähtme kirikusse, et ühise 
jumalateenistusega alustada korralist kohtumist. (nr 9, Margus Kirja, Sinod valis praostiks Tanel Otsa, lk 2) 

l Ta leiab koguduse ühisest jumalateenistusest kosutust ja tuge oma hingele, et minna vastu argitööle. (nr 4, 
Arvo Lasting, Kogudus ja organist vajavad teineteist, lk 5) 

l Ants Paju südamlikud sõnavõtud sulatasid kõnekoosoleku ühiseks tervikuks. (nr 9, Kristjan Luhamets, 270 
aastat pastor Hupeli sünnist, lk 2) 

 

 

2.5. Lausepiirid 

 

 Ebaõnnestunud sõnastuse näidete koguhulgas asetuvad põhjendamatult liidetud lausete 

näited viiendale kohale. Leidsin 140 lausepiire eiravat lauset (vt 12. tabel), mis moodustab halva 

sõnastuse näidete koguhulgast 13%. Kokkulükitud lausete hulk jääb 2 ja 6 vahele. 2 lause ühendati 

130 korral (93%), 3 lauset 9 korral (6%) ja 6 lauset 1 korral (1%).  

Eesti keele tüüpilised laused on lihtlaused, s.o laused, milles on üldjuhul üks öeldis. Lause, 

mille koosseisus on üks või mitu osalauset, on liitlause, nt Vihma sajab ja päike paistab. Ma tean, et 
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sul on õigus.74 

 Osalause on lause moodustaja, millel on omakorda lause kuju. Lauset, mis sisaldab üht või 

mitut osalauset, nimetatakse liitlauseks. Osalaused on omavahel kas rinnastus- või alistusseoses. 

Rinnastatud osalausetega liitlause on rindlause: Taevas läks tumedaks ja peagi hakkas sadama. 

Liitlause, mille üks osalause (kõrvallause) alistub teise osalause (pealause) mingile liikmele või 

kogu teisele osalausele, on põimlause.75 

 Rindlause osalaused asetsevad kas lihtsalt kõrvuti, nt Pada sõimab katelt, ühed mustad 

mõlemad, või on seotud rinnastavate sidesõnadega ja, ning, ega, või, kuid, ent, aga, vaid jne, nt 

Vihma sadas ja päike paistis. Juhan ei tundnud ühtegi näitlejat isiklikult ega olnudki tal juhust 

nendega tutvuda. Kas sa sõidad ära kauemaks ajaks või tuled varsti tagasi? Tagasituleku aega ma 

veel ei tea, aga ma kirjutan sulle sellest varsti.  

 Osalausetevahelisi tähendussuhteid võivad täpsustada mitmesugused üldlaiendid, nagu 

järelikult, vastasel korral, seega, niisiis, selle tulemusel, see tähendab (st), see on (s.o) jne. 

Niisugused üldlaiendid võivad lauses olla koos sidesõnadega, kuid sagedamini esinevad ilma 

nendeta, nt Ilm on soe, järelikult võimleme väljas. Ma olen sinu sõber, seega sa võid mind alati 

usaldada. Tee kiiremini, (või) muidu jääme hiljaks.76 Kui rindlause koosneb samaväärsetest 

osalausetest, sarnanedes sisuliselt pigem lausete ühendi kui ühe lausega, siis põimlause on selgelt 

üks lause, kuid niisugune, mille üks või mitu liiget on lausekujulise ehitusega, s.o kõrvallause(d). 

 Kõrvallauset seob pealausega alistav sidend, mis kuulub kõrvallause koosseisu ja paikneb 

tema algul, ning kõrvallause asesõnaline vaste pealauses. Vaste saab tihtipeale pealausest välja jätta. 

Mõnikord on vaste pealauses hädavajalik, nt Ei aita siin muu, kui tuleb hoolega pihta hakata. Juba 

see, et ta midagi ei teadnud, tundus mulle kummalisena.  

 Sidendiks võivad olla: sidesõnad, küsiv modaalsõna kas, küsiv-siduvad ase- ja määrsõnad 

(mis, kumb, missugune) küsiv-siduvad fraasid (mis ajani/põhjusel/otstarbel, kui palju/kaua).  

 Kõrvallause esineb koos vastega põimlause mingi lauseliikmena. Näiteks lauses Ma kuulsin 

seda, et sa käisid reisimas on ühend seda, et sa käisid reisimas sihitis, vastates küsimusele mida?.77 

 Lausete abil antakse edasi väidet, küsimust, käsku, soovi ning tundelist hinnangut (hüüdu). 

Nende suhtluseesmärkide väljendamiseks on keeles olemas eri lausetüübid: väitlause, küsilause, 

käsklause, soovlause ja hüüdlause.78 

 Nii kõnes kui kirjas esineb sageli lauseid, milles mõni oluline osa puudub, kuid mis ometi on 

                                                
74 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 322. 
75 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 407. 
76 Samas, lk 408. 
77 Samas, lk 410. 
78 Samas, lk 377. 
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täiesti arusaadavad. Osasse neist saab puuduva osa juurde mõelda. Neid lauseid nimetatakse 

lünklauseteks ehk väljajättelisteks ehk elliptilisteks lauseteks. Välja jäetud võib olla teatud lausetes 

sageli korduv, neile ehituslikult tüüpiline element, mida on kerge juurde mõelda või lauseosa, millel 

on lauses endas või selle lähikontekstis analoog. 

 Vaeglaused on laused, kus millegi puudumisel on kindel tähendus. Näiteks umbisikulistes 

lausetes Muudkui tullakse ja minnakse. Räägivad, et tänavu tuleb külm talv näitab aluse puudumine, 

et tegija on ebamäärane. Neisse pole võimalik midagi juurde mõelda. Paljud vaeglaused on 

kinnistunud kindlaid suhtlusülesandeid (tervitus, hüvastijätt, õnnesoov jms) täitvateks vormeliteks 

ehk vormellauseteks, nt Jõudu tööle! Jätku leivale! Aitüma! Palju õnne sünnipäevaks! 79 

 Refereeritud teooria kohaselt moodustatakse liitlauseid kindla sisemise loogika alusel ja 

vormistatakse teatavate süntaksipõhimõtete abil. Lauseliikmed ja -osad on omavahel läbimõeldult ja 

loogiliselt seotud ning teenivad paremat väljendust ja mõtteselgust. Lause eesmärgiks on saavutada 

teatavat lisaväärtust lihtlausega võrreldes: huvitavam stiil, sügavam mõte, tõhusam 

kommunikatsioon autori ja lugeja vahel. Kui autor laseb sõnadel voolata ja paneb punkti alles siis, 

kui meelde juhtub tulema või kui sõnad lõpevad, pole tegemist liitlause, vaid mutantlausega.  

Ajalehest leiab suurel hulgal lauseid, mis on lihtsalt omavahel komadega ühendatud, selle 

asemel et kasutada punkti. Tegemist ei ole lauseõpetuses tuntud liitlausete, vaid komade abil 

üksteise otsa lükitud liht- ja liitlausetega. Tegelikult peaksid need olema iseseisvad ja üksteisest 

punktiga eraldatud. Enamasti on need sisult ja vormilt terviklikud, sisaldavad kõiki vajalikke 

lauseliikmeid ja kannavad lõpetatud mõtet. Seetõttu on igati põhjendatud eraldada need punktidega, 

nii et saame mitu eraldi lauset. Tulemuseks on lühemad, kergemini loetavad ja mõistetavad, parema 

sõnastusega laused.  

Kuna tegemist on valdavalt kahe lause kokkukirjutamisega, tuleb kõne alla ka sidesõna. Kui 

laused sidesõnaga ühendada, saame enamasti tavalise rindlause, mis oleks sõnastuselt ja 

õigekeelsuselt igati korrektne tulemus.  

 Ilmselt valmistab lihtne ja selge sõnastus autoritele suurt vaeva. Võib-olla tundub lühike 

lause primitiivsena ja selle mõte küündimatuna. Pikema lausega loodetakse ka mõttele kaalu lisada. 

Tahtmatult meenub hinnang: „Küll ta rääkis tarka juttu, kahju ainult, et millestki aru ei saanud!“ 

 Probleemi poleks, kui tegemist oleks läbimõeldud ja hästi vormistatud koond- ja 

rindlausetega. Kuid kahjuks lükitakse lauseid üksteise otsa nagu pärleid. Kui niit lõpeb, tehakse 

sõlm otsa. Niisugust metoodikat ei saa kuidagi heaks kiita. Kui mitte autor, siis kindlasti 

keeletoimetaja peaks sõnakeed katki lõikama ja punktid õigetesse kohtadesse vahele asetama. 

 Sidesõnatus osutab omakorda veel ühele eesti keeles levivale kalduvusele – väljajättelisele, 
                                                
79 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 386. 
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hakitud stiilile. Kõnelejad ja kirjutajad ei vaevu lauseid korralikult lõpetama, vaid piirduvad 

üksikute sõnade, hüüatuste, väljendite, lendlausetega. Korrektse sõnastuse seisukohast tuleb siiski 

rõhutada, et eesmärgiks on nii grammatiline kui mõtteline terviklikkus. Lausetes peavad olema kõik 

vajalikud lasuliikmed ning seetõttu ei saa heaks kiita, kui loobutakse sidesõnadest ja ühendatakse 

laused komaga.  

 Järgnevalt esitan hüljatud lausepiiride valitud näited. Kogu vastav näidete hulk leidub 

magistritöö lõpus (vt 18. lisa). 
l Sügisest hingedeaega on dateeritud mitmeti, 14. oktoober on teada kui taimefenoloogiline kolletuspäev ja 

künnipäeva (14. aprill) vastasdaatum, jaguaega on määratletud kui ajalõiku "üheksa õhtut enne marti" (katoliku 
pühaku piiskop Martinuse mälestuspäev on 11. november). (nr 10, Mall Hiiemäe, Trükikalendrite ajaloost, lk 
6) → 3 lauset 

l Eestlased ei jõudnud seda valmis ehitada, seda ehitatakse veel praegugi, kasutades moodsat tehnikat. Pole ime, 
et hulgaliselt eestlasi hukkus (hinnanguliselt kuni 10%), nad maeti sageli sooküngastele või metsa. (nr 10, 
Peeter Kaldur, Kaugel eestlaste haudadel, lk 4) → 3 lauset  

l Kuid peame meeles, et vahend ise ei lähe kuhugi ega vii edasi, seda saab teha ikka inimene, vahend üksnes 
vahendab midagi olulist. (nr 1,  Tarkuse algus on jumala kartus,  Randar Tasmuth, lk 3) → 3 lauset 

l Tänavustel markidel on näha tegelased jõulusõime juures, sõime on kujundanud Haapsalu kogudusest Jane 
Madi ja seda saab sealses toomkirikus täies ilus vaadata. (r 1, Jõulumargid Eesti Piibliseltsilt, EK, lk 4) → 3 
lauset 

l Raino Kubjas on Laiuse ja Kristjan Luhamets Kambja koguduse õpetaja, Kaisa Kirikal seatakse koguduse 
õpetajaks Nõval ja Noarootsis 3. veebruaril, Meelis Rosma teenib kaplanina kaitseväes, Tauno Toompuu 
diakonina Simuna kogudust, diakon Tõnu Veimer on palunud ennast reservi arvata ja teoloogiadoktor Riho 
Saard eelistab õpetajaordinatsioonile raamatuid kirjutada ja teha õppejõutööd teoloogilistes õppeasutustes. (nr 
4, Sirje Semm, Kohtumine aasta tähtsamal, lk 1) → 6 lauset 
 

 
 

2.6. Sobimatud sõnad 

 

  Ebaõnnestunud sõnastuse näidete hulgalt ajalehes asetuvad sobimatute sõnadega laused 

viimasele kohale. Leidsin ajalehtedest kokku 57 vastavat näidet (vt 14. tabel), mis jagunevad 

järgmiselt: varia – 26, kus → milles – 16,  peale → pärast – 5, seal → selles – 2, ta (elutu olend) → 

see – 2, kirik → kogudus – 2, kurioosumid – 2, usund → usk – 1, vene õigeusk → usk – 1. 

Halva sõnastuse näidete koguhulgast moodustavad sobimatute sõnadega laused 5%, mis 

protsentuaalselt jagunevad omakorda järgmiselt: varia – 45, kus → milles – 27,  peale → pärast – 

8, seal → selles – 4, ta (elutu olend) → see – 4, kirik → kogudus – 4, kurioosumid – 4, usund → 

usk – 2, vene õigeusk → usk – 2. 

Semantika ehk tähendusõpetus uurib keeleüksuste tähendusi ning nende muutumist, keele ja 

reaalsete objektide ning keele ja mõtlemise suhteid. Semantika tähistab ka keeleüksuse tähendust 

või tähendusi. Leksikoloogia tegeleb sõnasemantikaga, mis uurib leksikaalseid tähendusi.  

 Tähendusel on semantilised tunnusjooned – elementaartähendused, vähimad määratavad 

tähenduselemendid. Need on binaarsed ehk kahesed: tunnusjoon kas on olemas (+) või teda pole (-). 

Sõnatähendused ei ole sugugi ainukordsed, vaid kombineeruvad korduvatest semantilistest 
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tunnusjoontest.80   

 Eesti keeles esineb hulgaliselt sõnu, mille tähendust tuleb väga täpselt teada, et mitte eksida. 

Muidugi kehtib see kõikide sõnade puhul, aga enamasti ei ole õnneks probleemi. Kui tekib kahtlusi, 

millist sõna ühes või teises kontekstis kasutada, võib abi olla „Eesti keele raskete sõnade 

sõnaraamatust“. Seega tuleb sõnu valides alati hoolega mõelda, kas ikka teatakse nende tähendust. 

Ka väikestel sõnadel, nagu kes, kus, ta, see jt on kindel tähendus ja pole sugugi ükskõik, millise 

lauseliikme kohal või millises kontekstis neid kasutada. Neid ei saa kasutada vaid nn augutäitena 

ega suhtuda neisse vastutustundetult. Suvalised sõnad võivad anda kohatu, koomilise või lausa 

piinliku tulemuse, nagu ka järgnevatest näidetest selgub. 

 Kõige arvukam on sõnastuseksimuste varia-rühm, sest sellesse paigutasin väga 

mitmekesised, ühekordselt esinevad halva sõnastuse näited. Näiteks sõna pilootkursus, mille asemel 

õigekeelsussõnaraamat soovitab kasutada sõna proovikursus (vrd prooviprojekt). Või nimetus 

eksegeetiline käsiraamat, mida tuleb samuti pidada ebaõnnestunuks, sest antud juhul ei märgi sõna 

eksegeetiline käsiraamatu omadust või iseloomu, vaid tegemist on liigiga – 

eksegeetikakäsiraamatuga (vrd muinasjutuline lugu – muinasjuturaamat, kasulik raamat – 

kasutamisõpetus, homileetiline lähenemine – homileetikaõpik). 

  Eesti Kirikus on väära sõnakasutuse näidete arvukuselt teisel kohal sõna kus. Selle sõna 

puhul peab arvestama, et tegemist on kohamäärsõnaga. Sõna kasutatakse siis, kui on vaja märkida 

kohta ruumilises mõttes, kus mingi asi asub, toimub, paikneb vms. Sõna on õiges kohas nt lausetes 

Kohtusime pargis, kus oli vaikne ja rahulik., Poiss, kus on su mõistus?. Kui räägitakse abstraktsetest 

mõistetest, samuti nt raamatutest, kunstiteostest, konverentsidest vms, sobib sõna mis, sest sellega  

tähistatakse elutuid olendeid, nähtusi ja mõisteid. Sõna mis on põhjendatud näiteks lausetes Kas see 

on Eesti, mida tahtsime?, Piibel on raamat, millest saame lugeda Jumala sõna. Seetõttu ei saa 

õigeks pidada sõna kus järgmistes lausetes: Küllap avaldas sellele mõju ka Vana Testament, kus on 

juttu preestritest ja preesterlusest, sest kirik mõistis ennast "uue Iisraelina"., Minule jäi kõige 

nõrgem mulje ministrikandidaatide esinemisest, kus vestlusjuhil õnnestus jätta mulje, et kogu 

hariduspoliitika on vaid raha jagamine. 

 Üks probleemsemaid sõnapaare eesti keeles on peale ja pärast. Nende segiajamine on 

avalikus keelekasutuses päris igapäevane. Eesti Kirikus on  näited nendest sõnadest ebaõiges kohas 

arvukuselt kolmandal kohal. Tuleb silmas pidada, et sõna peale on kaassõna ja tema 

põhitähenduseks on 'lisaks'. Sõna saab kasutada ka siis, kui tahetakse väljendada ruumilisi suhteid, 

nt Lillevaas on laua peal,; Lumi sadas puude ja põõsaste peale. Sõna pärast on kaassõna ja 

                                                
80 Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina. Eesti keele käsiraamat. Tln, Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Lk 466. 
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ajamäärsõna. Tema tähenduseks on 'hiljem, edaspidi'. Sõna pärast on omal kohal nt lausetes Pärast 

kella viit oleme me kõik kodus., Pärastlõunal hakkas vihma sadama. Vastavalt nendele tähendustele 

pole õige kasutada sõna peale järgmistes lausetes: Vanematele on meeltmööda see, et peale kooli on 

tagatud laste järelvalve., Peale seda, mis ma siis üle elasin, olen ma muutunud väga leebeks nende 

vastu, kellel kirikus mobiil heliseb. Nendes näitelausetes oleks vajalik kasutada sõna pärast, sest 

laused räägivad ajasuhetest, mingitest sündmustest, mis toimuvad mingil kindlal ajal.  

 Sisult olulisteks, kuid väärkasutuselt harvadeks juhtudeks on sõnade kirik, usund ja vene 

õigeusk kasutus. Õige sõnastuse seisukohast kordan siinkohal üle nende sõnade tähendused.  Sõnal 

kirik on kolm tähendust: a) üleilmne ja nähtamatu usklike kogukond (nt Mina usun pühade 

osadust), b) ehitis (nt Tartu Pauluse kiriku aadress on Riia 21), c) ühe uskkonna koguduste ühendus 

(Eesti Evangeelne Luterlik Kirik).  

 Tuleb hoiduda sõnu kirik ja kogudus segi ajamast. Seda peaksid suutma eeskätt kiriku- ja 

koguduseinimesed, st usklik ristirahvas. Eesti Kiriku toimetus kuulub nimetatud inimrühma. Sõna 

kogudus tähendab seevastu vähimat kiriklikku haldusüksust; mingisse kindlasse uskkonda kuuluvat 

inimrühma, kes on omavahel ühinenud ja asustab reeglina mingit kindlat kirikuhoonet. Seega on 

õige sõnastuse seisukohast vigane nt järgmine lause – Nüüdset üritust aitasid lisaks korraldada 

Soome misjoniorganisatsioon Avainmedia ja Tallinna Metodisti kirik koos Teoloogilise Seminariga. 

 Samuti on väär kasutada mõistet vene õigeusk, sest sellisel juhul peaksid olema ka eesti 

õigeusk, läti õigeusk, leedu õigeusk jne. Kõnealuse ristiusuharu õige nimetus on õigeusk. Täiend 

vene on õigustatud vaid siis, kui kõneldakse Venemaal asuvast õigeusukirikust, aga sellisel juhul 

tuleb kindlasti kasutada ka sõna kirik. Mõiste õigeusk tähendusega on vastuolus ja sõnastuselt 

vigane järgmine lause – Nii saavad vene õigeusku setud tänapäevalgi näiteks jõulupühi pidada kaks 

korda. Setud pole mitte vene õigeusku, sest sellist usku pole olemas, vaid nad on õigeusku. 

 Nii teoloogia kui sõnastuse vaatepunktist tuleb korrigeerida ja kommenteerida ka lauset Eriti 

ranged on need islami usundis. Islam on üks kolmest maailmareligioonist ehk -usust. Islamit ei saa 

nimetada usundiks, sest usundite alla liigitatakse kõik teised maailma erinevates paikades, erinevate 

rahvaste juures ja erinevatel aegadel levinud usulised veendumused, nt loodusrahvaste usundid, 

indiaanlaste usundid jne.  

 Sõnastuse kurioosumitena toon välja järgmised näited: Üks nendest on OÜ Frantsiskus, 

kelle juht Tõnu Parmakson töötas aastaid koos Villem Raamiga ning sai sealt parima, mida üldse 

sakraalarhitektuuri kohta võis teada saada. Üks asi, mis mulle küla peopiltidel silma jäi – oli 

pastor. Peab tõesti kaasa tundma nende inimeste keeletajule, kes nimetavad kõhklemata pastorit 

asjaks ja Villem Raami seaks. 

 Lisaks kirjeldatud ebaõnnestunud sõnastusnäidetele esineb Eesti Kirikus ka kaks sõna seal ja 
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kaks sõna ta väärkasutuse näidet. 

 Järgnevalt esitan sobimatute sõnade valitud näited. Kogu vastav näidete hulk leidub 

magistritöö lõpus (vt 19. ja 20. lisa). 

1) varia  
l EELK toetusfondist anti talle kui noorele maale teenima asunud vaimulikule tagastamata toetust 15 000 

krooni. (nr 4, Sirje Semm, Kohtumine aasta tähtsamal, lk 1) → tagastamatut toetust 
l Paastumaarjapäev on päev, mil püüti Jumala varju ja kaitset laiendada kogu igapäevase tegemise üle, aga eriti 

naiste tegemise üle kodus, laudas ja aias. (nr 12, Eenok Haamer, Paastumaarjapäev, lk 5) → igapäevased/naiste 
tegemised 

l LKs artikuleeritakse seda kirikuteosaduse teostumise olemusliku joonena. (nr 4, Thomas Andreas Põder,  
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) - artikuleerima 'häälikuid moodustama' → tõlgendatakse 

l Kuigi seadus hoiatab tähtaegadest hilinejaid... (nr 4, Liina Raudvassar, Käes on aruandmise aeg, lk 4) → 
tähtaegade eirajaid/mitte kinni pidajaid 

l Eesmärgiks ei ole karistada, vaid kokku saada üldkiriku statistikaks vajalikud andmed. (nr 4, Liina Raudvassar, 
Käes on aruandmise aeg, lk 4) → kiriku üldstatistika 

 

2) kus → milles  
l Vägivallast ja selle ületamisest räägib teoloogiamagister Ermo Jürma kirjutis, kus nenditakse, et ligi 600 

kirjakohta Piiblis kõnelevad vägivallategudest inimeste keskel. (nr 4, EK, lk 5) → milles 
l Eesti vajab tasakaalustatud ühiskonda, kus majanduslikud püüdlused on kooskõlas eetilise kliima parandamise 

taotlusega. (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4)  → milles 
l Järgmise aasta võidupühaks antakse välja vihik, kust saab lugeda kogu kiriku ehituse lugu ja kuhu on talletatud 

kõigi annetajate ning aitajate nimed. (nr 1, Tiiu Pikkur, Praostkonna uudised, lk 2)  → millest, millesse 
l See tähendab taasavastada kirik kui see ühiseluvorm, kus Kristus meid teenimises ja vastutuses ühendab. (nr 8, 

Andres Põder, Peapiiskopi karjasekiri, lk 2) → milles 
l Nimelt toimub esimest korda sel suvel Lüübekis päev "Bread ja Fish" (leib ja vein), kus räägitakse Läänemere 

kaitsest ja säästlikust arengust ning kiriku osast selles, samuti toimub Piiblist tuttava "viie tuhande mehe 
toitmine". (nr 11, Liina Raudvassar, Keskkonnapastori tööpõld on lai, lk 5) → millel, Bread and fish/Brot und 
Fisch 
 
 

3) peale  → pärast  
l Piibel näitab meile korduvalt raskusi ja tagasilööke peale suuri tõotusi ja õnnehetki. (nr 1, Tarkuse algus on 

jumalakartus, Randar Tasmuth, lk 3)  → pärast  
l Kui ma tol pühapäevasel pealelõunal Tallinnas Ahtri tänaval asuvasse pühale Siimeonile ja naisprohvet 

Hannale pühitsetud Eesti Apostliku Õigeusu Kirikule kuuluvasse pühakotta jõudsin, oli teenistus juba 
lõppenud. (nr 10, Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed ikoonide juurde, lk 5) → pärastlõunal 

l Üks nendest on OÜ Frantsiskus, kelle juht Tõnu Parmakson töötas aastaid koos Villem Raamiga ning sai sealt 
parima, mida üldse sakraalarhitektuuri kohta võis teada saada. (nr 8, Liina Raudvassar, Restaureerimine pole 
odav töö, lk 5) → temalt 

l Vanematele on meeltmööda see, et peale kooli on tagatud laste järelvalve. (nr 13, Merje Mänd, Tartu 
päevakeskused said omavahel tuttavaks, lk 2)  → pärast  

l Peale seda, mis ma siis üle elasin, olen ma muutunud väga leebeks nende vastu, kellel kirikus mobiil heliseb. 
(nr 13, Astrid Raja, Midagi muud kui pastor kantslis lugemas, lk 5) → pärast  

 

4) seal  → selles 
l Kristliku Kasvatuse lugeja saab põhjalikult tutvuda perekeskusega Sina ja Mina ning seal rakendatava Thomas 

Gordoni kasvatusmeetodiga. (nr 4, EK, lk 5) → selles 
l Seal räägib Luther sellest... (nr 6, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) → Selles räägib 

Luther... 
 

5) ta (elutu olend) → see  
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l Randar Tasmuthi ja Urmas Nõmmiku eksegeetikaõpiku vooruseks on tema lihtsus ja selgus - igast 
eksegeetilisest meetodist antakse siin lühike ja konkreetne ülevaade, millele on lisatud näiteid meetodi 
rakendamise kohta erinevatele piiblitekstidele. (nr 8, Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3) → selle 

l ESÜ loodi 1995. aastal ja ta on tänaseks rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon, mis koondab endas üle 
1000 liikme kogu Eestist. (nr 12, Merje Mänd, 100 aastat ühiskondlikku panust, lk 2) → see 

 
6) kirik  → kogudus  

l Usutunnistuse lugemine pärast jutlust, mis on väga paljude kirikute praktika, aitab mõista usutunnistust ja 
kirikupalvet koguduse vastusena Jumala kõnele, mis kõlab meie kõrvu piiblilugemistes ja jutluses. (nr 2, 
Laulumäng taevasele isale, lk 5)  → koguduste  

l Nüüdset üritust aitasid lisaks korraldada Soome misjoniorganisatsioon Avainmedia ja Tallinna Metodisti kirik 
koos Teoloogilise Seminariga. (nr 12, Piret Riim, Misjon sugulaste keskel, lk1) → Tallinna metodistikogudus 

 

7) kurioosumid  
l Üks nendest on OÜ Frantsiskus, kelle juht Tõnu Parmakson töötas aastaid koos Villem Raamiga ning sai sealt 

(kellelt sai parima? kes on siga?) parima, mida üldse sakraalarhitektuuri kohta võis teada saada.  nr 8, Liina 
Raudvassar, Restaureerimine pole odav töö, lk 5) 

l Üks asi, mis mulle küla peopiltidel silma jäi – oli pastor. (nr 12, Rannar Susi, Tühjad talud, lk 5) - kas pastor 
on asi? → Küla peopiltidelt jäi mulle silma pastor.  

 
8) usund  → usk  

l Eriti ranged on need islami usundis. (nr 7, Kalle Arumäe, Käitumisharjumused kaasa koolipõlvest, lk 4) → 
usus/islamis 

 
9) vene õigeusk  → õigeusk  

l  Nii saavad vene õigeusku setud tänapäevalgi näiteks jõulupühi pidada kaks korda – detsembris ja jaanuaris. 
(nr 10, Mall Hiiemäe, Trükikalendrite ajaloost, lk 6) → õigeusklikud setud 
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3.    ÕIGEKEELSUSE  KOOLITUSKAVA   

AJALEHE EESTI KIRIK AUTORITELE  

 

 Eelmistes peatükkides analüüsisin ajalehe Eesti Kirik õigekeelsuse üldist olukorda ja 

selgitasin välja põhilised seaduspärasused. Saadud tulemusi rakendan nüüd peatükis õigekeelsuse 

koolituskavas. Lähtun konkreetsetest arvulistest näitajatest, mille sain vigade statistikat analüüsides. 

 Kogunenud näidete põhjal võib järeldada, et puudub vajadus kõiki õigekeelsusreegleid ja 

sõnastussoovitusi järjest läbi võtma hakata. Tuleb keskenduda pakilisematele teemadele ja 

harjutustele ning vähem tähelepanu pöörata sellele, milles autorid on vilunumad. Rohkem aega 

kulutan teemadele, milles autorid enam eksivad. Vähem aega kulutan sellele, mille vigade hulk on 

väiksem. 

 

3.1. Koolituskava eesmärk, maht ja metoodika 

 

 Koolituskava eesmärgid on järgmised: 

1) anda ülevaade õigekeelsusreeglitest; 

2) anda ülevaade sõnastuspõhimõtetest; 

3) parandada ajakirjanike ametioskusi; 

2) tõsta ajalehe õigekeelsustaset. 

 Koolituse maht on 12 akadeemilist tundi. Koolitus jaguneb kahele päevale. Esimene 

koolituspäev kestab 8 tundi ja teine 4 tundi. Tundide mahu sisse on loetud u 10-minutised 

puhkepausid, mida peetakse ühel teemalt teisele mineku vahel, samuti 8-tunnise koolituspäeva 

lõunapaus. 

 Koolituse maht teemade kaupa on järgmine: 

1. päev: 

1. Verbivormid – 45 minutit. 

2. Kokku-lahkukirjutamine – 45 minutit. 

3. Kirjavahemärgid – 45 minutit. 

4. Käändsõnavormid – 30 minutit. 

5. Algustäheortograafia – 30 minutit. 

6. Sõnakordused – 90 minutit. 

7. Konarlik sõnastus – 90 minutit. 
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2. päev: 

1. Ülipikad laused – 90 minutit. 

2. Liigsõnalisus – 60 minutit.  

3. Lausepiirid – 60 minutit. 

4. Sobimatud sõnad – 45 minutit. 

 Koolituse sisuks on keeleharjutuste tegemine. Praktilisel koolitusel keskendutakse 

teoreetilistele teadmistele nii vähe kui võimalik, ent nii palju kui vajalik. Loenguvormi ei kasutata. 

Reegleid selgitab koolitaja esmalt iga teema alguses ning seejärel jooksvalt harjutusi lahendades.  

 Koolitus toimub praktiliste harjutuste ja arutelude vormis. Osalejatele jagatakse kätte 

tekstid, mis ilmusid ajalehe Eesti Kirik 2007. aasta 1. kvartali numbrites. Koolitaja ei avalda 

autorite nimesid. Osalejate ülesandeks on leida vigased keelendid või kirjavahemärgid või 

ebaõnnestunud sõnastus, nimetada näite kohta käiv reegel ja seejärel parandada viga.  

 30-minuti korral kasutatakse 15-lauselist näidisharjutust, 45-minuti korral 20-lauselist, 60-

minuti korral 25-lauselist ja 90-minuti korral 30-lauselist. Igas harjutuses parandatakse kõik 

ebakohad, mitte ainult need, millele harjutus keskendub. Kõikide harjutuste ühine töökäsk on 

"Paranda vead!". 

 Koolitusel kasutatakse järgmist metoodilist materjali: 

1. Eesti keele käsiraamat. Tln, 2007. 

2. Eesti õigekeelsussõnaraamat. Tln, 2006. 

2. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tln, 2005. 

3. T. Õunapuu. Igapäevane emakeel. Tln, 2002. 

T. Õunapuu. See tähtis täheortograafia. Tln, 2000. 

4. T. Õunapuu. Kelmikas vormiraamat ehk sadakond veaohtlikku sõna. Tln, 2000. 

5. T. Õunapuu. Nutikate emakeeleülesanded. Tln, 2007. 

6. T. Õunapuu. Turske Tuhkatriinu ja pisike prints. Tln, 2002. 

 

3.2. Õigekeelsuse harjutused 

 

1) Verbivormid 
1. Meeldejäävaid hetki pakkus kindlasti pastoraalseminari poolaasta, seminari lõpetamine, esimeste iseseisvate 
sammude tegemine päris oma koguduses, vastutuse suurenemine, õpetajaordinatsioon, tööleminek ja kolimine Lääne 
praostkonda. 2. Alles 1991, pärast pikka protsessi, millesse kuulus pastoraalne juhtimine, visitatsioonid, 
kohtumõistmine, millega kaasnesid olulised muudatused mõlema kiriku elus, lõpetas LML nõukogu antud 
suspensiooni. 3. Iga Jumala riigi töö ettevalmistamine, läbiviimine ja järelhooldus nõuab ka täna pidevat reflektsiooni, 
süvenemist ja mõtestamist. 4. Kõige olulisem LMLi jaoks on mõiste osaduskond (communio/gemeinschaft) 
sissetoomine, mis avab uue lehekülje LML edasises arengus. 5. Ta seadis täiskasvanutele eeskujuks just lapse õppimise 
ja kuulekuse – millise asendi peaks omandama ka iga täiskasvanu Jumala riiki vastu võttes. 6. Ent erinevatest aegadest 
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pärit ning autentselt taastatud vanad hooned koos detailide ning oskusliku viimistlusega tagab miljöö, kui on esindatud 
erinevad ajastud. 7. 9.–10. märtsini toimub Usuteaduse Instituudis Soome orelikunstniku ja Sibeliuse Akadeemia 
õppejõu Pekka Suikkase (fotol) koraalipõhine improvisatsioonikursus ning Tallinna Toomkirikus koraaliõhtu. 8. 
Vahepealsesse aega jääb soomepoistega liitumise eest saadud 10+5 aastat sunnitööd kui eriti ohtlik nõukogude võimu 
vastane ja koju naasnuna erinevad ametikohad elektrotehnika erialal. 9. Kirikuisa Augustinus räägib oma raamatus 
"Civitate Dei" Jumala riigist ja selle maailma riigist ja et kristlase ülesanne ei ole taotleda ilmalikku võimu, kuna tema 
heaolu ja pääste sõltub vaid esimesest. 10. Luterlust seostatakse enim rahvustundega, levimas on isegi väärarusaam, et 
EELK näol on tegemist riigiusuga. 11. On märgata, et EKOE enesemõistmises on toimunud ja toimumas teatud nihked. 
12. Sel sajandil on üle maailma toimunud ja toimumas jumalateenistuse uuendusprotsess (Vatikani II kirikukogu, 
luterlike kirikute agendauuendused Saksamaal, Skandinaavias, Ameerikas ja mujal) ning selle eel ja koos sellega on 
käinud põhjalik liturgiaalane uuendustöö. 13. Jumal on kinkimas meile lootusrikkaid aegu. 14. Peagi on lõpule jõudmas 
15 aastat väldanud liturgiakomisjoni (piiskopliku nõukogu üks alalistest komisjonidest) tegevus liturgiliste uuendustega. 
15. Jüri kogudusel on valminud visioon maakasutusest, Jõelähtmes aga küpsemas Meele Valla idee. 16. Inimesed, kes 
on ses ajaloos täna elavatena kaasosalised olnud, on juba andnud ja andmas oma panust intervjuude kaudu. 17. Siingi 
on tulud kasvamas. 18. 1524/1525  alustab Luther poleemikat reformatsiooni radikaalse tiivaga. 19. 1935. a toob õp 
August Grünberg (Arumäe – EK) Eesti Kirikus (03.01.1935, nr 1) ära lastetöö ülesanded Eesti kirikus. 20. 
Õpetuskõneluste rühmadelt esialgse kuju saanud tekstid olid saadetud kirikutele kommenteerimiseks. 
 

2) Kokku-lahkukirjutamine 

1.  Anna-Liisa elukoht – suur kahekorruseline pastoraat asub kirikust teisel pool maanteed, on diakonil tarvis jõuda 
lähedalasuvasse Mustla linna Tarvastu Muuseumi Sõprade Seltsi üritustele. 2. Sildvee tunnistab, et aruanded laekuvad 
koguduseti erinevalt: on tähtaegadest kinnipidavaid ning tähtaegu eiravaid kirikutöötajaid. 3. Ja nõnda on erinevate 
kunstnikuisiksuste ühine mineku suund ka sel näitusel oluliselt märgatav. 4. Hool meie ühise kiriku lehe sisu pärast 
ajendas mind teie poole pöörduma. 5. Teiseks paneb ta südamele, et looduskaitse teema võiks julgemalt olla kaasatud 
kiriku laste- ja noortetöösse. 6. Möödunud aasta oli kimmkatuste rohke. 7. Preesterluse tekkimine on kiriku ajaloos 
lahutamatult seotud ka armulaua mõistmise muutumisega. 8. Olen viibinud näiteks Kreekas Ristija Johannese kloostris, 
kus on suur ikoonimaali töökoda ja kus töötas kaheksa nunna. 9. Näiteks möödus minu 40. ametijuubel nii, et see jäi 
tähele panemata, kuigi 40 on vaimuliku ametis märkimisväärne. 10. Viimati vahetati katust u 30 aastat tagasi ja mõni 
toona seal turninud mees on täna ise vaimuliku seisuses või lööb kusagil teises kirikus kella. 11. Coro Consonante on 
pühendunud vaimulikele suurvormidele, kuna koguduse kooridel ei ole tihti võimalik vokaal-sümfoonilisi teoseid 
üksinda esitada. 12. Teoloogiline kõrgharidus on nimelt pääsuks pro ministerio eksamile, eksam omakorda loob 
võimaluse õpetaja ordinatsiooniks meie kirikus. 13. Nüüd seisab ees ordineerimine preestri ametisse ning 
introduktsioon konkreetse koguduse täieõiguslikuks õpetajaks. 14. Praosti kandidaadi (ainsus) esitab peapiiskop või 
piiskop (kirikuseadustiku paragrahv  64). 15. Ülemöödunud aastal ostis nelipühi kirik 45 miljonit krooni maksnud 
Harjuoru võimla – maja, millest on mööda käinud kõik Toompeale tõttajad. 16. Nelipühi kiriku Toompea keskuse 
ametlik avamine ja õnnistamine on mai lõpus. 17. Ordinatsioonijumalateenistusest võttis osa paarkümmend õigeusu 
vaimulikku kogu Eestist. 18. Olen lugenud, et mitte-õigeusklikud, kes soovivad end siduda ikoonimaaliga, peavad 
kõigepealt omaks võtma õigeusu traditsioonis säilitatud liturgilise elu, osalema palves ja usuelus. 19. Pühapiltide 
maalijad ei saagi aga teisiti, kui peavad olema tuttavad ortodoksi kiriku traditsiooniga. 20. Tallinnast lahkudes sõidangi 
kohe Moskvasse õigeusu kiriku konverentsile.  
 
3) Kirjavahemärgid 
1. Selles valguses võiks jälgida erakondade üleriigilisi valimisnimekirju ja küsida, milline positsioon on jäetud neis 
kandideerivatele vaimulikele? 2. Ta soovis, et vaimulikud ennast ikka rohkem loominguliste inimeste kui ametnikena 
tunneksid ja muretses selle üle, kuhu on kadunud 90ndate arvase rahvamassid kirikust? 3. Lutheri teoloogiast lähtudes 
tuleks kriitiliselt küsida, kas on alust arusaamal, et hierarhia kuulub olemuslikult kiriku juurde? 4. Ja kui mõni pühakoda 
on kehtestanud sissesaamiseks sümboolse tasu, tõlgendatakse seda üheselt: tegemist on muuseumiga. 5. Uue 
Testamendi lugude põhijoon on aga  hoopis muus: tee teistele seda, mida tahad, et endalegi tehtaks. 6. Ta läbis vene 
sõjaväeteenistuse: nüüd võis ta välismaal ülikoolis õppida. 7. Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektori Aino 
Punga arvates  on kirik katastroofilises seisus: selle katusekonstruktsioonid on halvas seisukorras. 8. Raamistatuna ja 
kantuna jumalateenistuslikust osadusest toimus nädala vältel intensiivne töö plenaaristungite ja töörühmade vormis. 9. 
Hupel pani aluse Eesti ja eestlaste teaduslikule uurimisele kogudes suure hulga mitmesugust materjali. 10. Paistab, et 
pigem oodatakse, et Looja saadab inimese kirikusse, selmet tegeleda teadliku sihikindla "hingepüüdmisega". 11. 
Vastava aine õpetamine aitab õpilasel kujuneda ennast ja teisi väärtustavaks ausaks ja vastutusvõimeliseks kodanikuks. 
12. Johan Kõpuga samal aastal ülikooli lõpetanud Peeter Põllust, toonasest haridusministrist sai 1918. aastal emakeelse 
ülikooli kuraator, millises ametis oli ta aastani 1925. 13. Päevakorras on see teema olnud juba ammu, võib-olla juba 100 
aastat tagasi kui baptistid, nelipühilased jt tunnistasid luterluse niivõrd kõlbmatuks, et oli vaja luua uued usulahud. 14. 
Konverents, mille korraldajateks olid Eesti Soome Instituut ja Eesti Instituut, oli kantud mitmes mõttes globaalsest, 
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rahvaste- ja kultuuridevahelisi piire ületavast vaimsusest – konverentsi ettekannete pidajad olid erinevatest rahvustest, 
kuid ka teemad, mida ettekannetes puudutati, käsitlesid erinevaid kultuure ja nende baastekste: Vana ja Uut Testamenti, 
Koraani ning budistlikke tekste. 15. Maalimine toimub tumedamast heledamasse, kõigepealt kaetakse pind tumedamate 
värvidega ning sellele lisatakse järk-järgult heledamaid toone. 16. Tegemist oli teise hääletusvooruga, kus oli kaks 
kandidaati – Andres Taul ja praost Thomas Vaga. 17. Varem toimus meil ka praostkonna-siseselt iga kuu  
kokkusaamisi, praostkonna vaimulike konverentsi nime all. 18. Kui tihti teeme me endile selgeks, et privileegi nautida 
vabadust olla kristlane, ei pruugi meil olla alatiseks? 19. Aivo Prüki sõnul ütlesid nii minister kui ka maavanem, et kirik 
tuleb korda teha nii, et see ei oleks loodusjõudude meelevallale avatud. 20. Vägevaim lohutus ja kinnitus sisaldub aga 
Jeesuse pöördumise lõpus, enne, kui inimene jõuab oma ülerinnaliste tõotustega Issanda sõnad tühjaks kuulutada.  
 

4) Käändevormid 

1. Kurb on siis, kui turistil puudub respekt hoone peremehe vastu ning laiemalt soov käituda kohaselt siinsete tavadega. 
"Õpetajale topeltpalk" temaatika andis foorumilistele uut lootust. 2. Nimelt olla aastaid tagasi noorest õpetajast Eenok 
sõitnud sõber Antsu mootorrattakorvis. 3. Kui ideedest puudu tuleb, võib kirjutada aadressil kristel.neitsov @gmx.de – 
arutlen meeleldi koos teiega. 4. Kristuses on Jumal kogu inimkonna enesele kihlanud. 5. Eelmise aasta septembrist 
detsembrini toimunud koolituse eesmärgiks oli suurendada kiriku töötegijate valmisolekut seista vastamisi järjest 
suureneva HIV levikuga Eestis. 6. LML nõukogu liikmeks valiti peapiiskop Jaan Kiivit jun. 7. Ka valijad tegid otsuse 
lähtudes vähem või rohkem omahuvist ja sellega vastavuses olevast parteilisest huvist, mistõttu paljud IRL valijad 
ilmselt ootavadki samamoodi nagu Reformierakonna valijad võivad loota, et Ansip Laarile järele ei anna. 8. Iga nende 
poolt visatud päästev köiejupp, olgu rahalise või muu toetuse kujul, saab kord poomisnööriks. 9. Rahvas, kelle keeles 
puudus tulevik, oskas siiski tuleviku peale mõtelda ja selle eest paluda. 10. Sellist eluviisi kavatseme riiklikult toetada 
pangalaenu kustutamise läbi iga pereliikme pealt. 11. Rahu ja tasakaal, mis on vajalik ikoonimaali sünniks, ei tähenda 
aga sugugi, et pühapiltide maalijad oleksid kurvameelsed. 12. Ei ole ilmselt palju sääraseid autoreid, veel vähem 
kirikulaulu loojaid, kelle loomingu pärast n-ö maailma teise otsa mindaks – Paul Gerhardt on aga kindlasti üks nende 
hulgast. 13. Viimane seminaripäev pakkus Pullachisse kokkutulnuile praktilist nõuannet: grupitöödes arutati nn 
laulujutluste koostamise põhimõtteid, pandi kokku jumalateenistusi Paul Gerhardti lauludest ning vaadati ülesvõtteid 
lastemuusikalidest, mis kirjutatud Gerhardti tekstidele või nende ainetel. 14. Varem on laste piibliteemaliste maalide 
näitused toimunud Tartus Peetri ja Pauluse kirikus, aga ka Püha Luuka metodisti ja Salemi baptisti kirikus enne 
statsionaarse kunstiringi tegevuse algust. 
 
 

5) Algustäheortograafia  
 
1. Eestis on kasutusel 1991. välja antud „Kiriku laulu- ja palveraamat“ ning 1997. aastal ilmunud Piibel, liturgias kehtib 
aga ametlikult 1902. aasta agenda (enamikes kogudustes kasutatavat eksiilkiriku 1951 välja antud nn Stockholmi 
agendat ja selle kordustrükke, mis kujutavad endast agenda 1902. aasta redaktsiooni, ei ole Eesti kirikus kunagi 
ametlikult kehtestatud). 2. On ennegi ette tulnud, et inimene hakkab puht uudishimust Piiblit lugema ning hiljem 
hakkab Piibel inimest lugema. 3. Jeesuse õpetus ei olnud „konfessionaalne“, samuti ei tohiks seda olla ka usuõpetus – 
tutvustada tuleb teiste religioonide kõrval eelkõige Kristust ennast, nii nagu Piiblis Temast räägitakse. 4. Kui Vana 
Testamendi järgi on Jumala väljavalituks vaid Iisraeli rahvas, siis Kristuses ilmub Jumala arm kogu inimkonnale. 5. 
Sõnaosas loetakse eelnõu kohaselt kõigepealt Vana Testamendi lektsioon, siis epistel (lugemine apostlite kirjadest) ja 
evangeelium, millele eelneb päevalaul (graduaallaul). 6. Uuest Testamendist loen ma välja parimal juhul selle, et 
kristlastel  kui kodanikel on moraalne kohustus osaleda ka ühiskondlikus elus. 7. Ta siirdus Tartu muusikakooli, kus 
õppis kuni lahkumiseni kodumaalt. 8. On õppinud Usuteaduse Instituudis, lõpetanud bakalaureusekraadiga 1998. aastal 
Tartu ülikooli. 9. "Kirikuelu kroonika", praegu nähtav vaid internetis, on teada-tuntud, ent tegevuspõld on laiem. 10. 
Tänu aruandlustele, mida internetis on võimalik vaadata alates 1996. aastast, on hõlbus saada EELKst ülevaadet aastate 
lõikes. 11. Välja on antud proovivihikuid, avaldatud tekste internetis, kasutatud katsekogudusi, eelnõu osi on mitmel 
korral käsitlenud ja positiivselt hinnanud Õpetajate Konverents kui kiriku senine kõrgeim õpetusorgan. 

 
 

3.3. Sõnastusharjutused  

 

1) Sõnakordused 
1. Praostkonna praost saadab praostkonna tegevusaruande igale praostkonna kogudusele ning koos praostkonna kõigi 
koguduste sõnaliste ja statistiliste aastaaruannetega peapiiskopile hiljemalt 1. märtsiks. 2. Küllap on kandidaatide 
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esitamisel olnud määravaks ka tihe sõel, mis on teadlikult nii tihedaks tehtud. 3. Küllo Arjaks Keskerakonnast ütles, et 
kui riigikogu hakkab sekkuma õppekavadesse, lisama sinna täiendusi, siis me avame tee, mis tulevikus võib viia 
õppekavadesse tuntavaid muudatusi ja tuntavaid segadusi. 4. Raamatu parim idee, mis on sõnastatud ka tagakaanel, on: 
"Kutse on kutse ellu, ellu Jumala Poja ennenägematus kirkuses, kutse ohverdada kõik evangeeliumi pärast." 5. Raamatu 
autor on apostel Toomase kõrval üks tuntumaid idast pärit kristlikke õpetajaid, kes tegi läbi 23aastase palverännaku läbi 
nelja kontinendi ning kelle õpetusest said osa paljud. 6. Julgen arvata, et viimaste aastate liigutavamad hetked meie 
kiriku elus elasime üle EELK kirikupäeval ja vaimulikul laulupeol Tartus aastal 2005. 7. Lisaks eelnimetatule arutati 
täiskogu töörühmades edasist tegevust sotsiaaleelistes, samuti samme hariduse vallas üldisemalt, ent konkreetsemalt ka 
teoloogilise hariduse ja vaimulike ettevalmistamise vallas (arvestades Euroopa kõrghariduse reformiprotsessi). 8. Küll 
aga on jõutud seisukohale, et EKOE kuju ja kujundamise küsimused nõuavad teadlikku ja intensiivset käsitlemist. 9. 
Tegelikult käib Riidajas väga vähe inimesi jumalateenistusel, aga et nende väheste inimeste osadust toetada ja palvele 
jõudu lisada. 10. Sellest annavad tunnistust veel möödunud sajandilgi oma usu tõttu kannatanud kristlased, kes suutsid 
vaatamata kõigele oma usule kindlaks jääda. 11. Jõulueelsel ajal tuuritasid muusikarühmad taas mööda kirikuid ja tõid  
kohale sellise rahvahulga, millist meie kirikud reeglina muidu ei näe. 12. Üldteemaks on traditsiooniliselt religiooni ja 
teaduse vahelised seosed, kuid konkreetseteks teemadeks olid tänavu võetud tuntud inimeste tsitaadid. 13. Meie väike 
Thea võtab suure akordioni rinnale ja meie ühislaul toetub jälle tema saatele. 14. Rääkigem ja kirjutagem siis ka alanud 
aastal armust, millel ei ole materiaalset ekvivalenti, ja rahast, mida on vaja selleks, et armusõnum leviks ainult selliselt, 
et sõna saaks lihaks. 15. Dokumentaalfilm "Teekond tundmatusse" kätkeb endas kolme lugu kolmest misjonärist, kelle 
teekond on erinev, ent sõnum üks – kuulutada rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest. 16. Jüngri piiblikursus on 34tunniline 
Piibli süvaõppe programm, kus üheksa kuu jooksul tutvutakse terve Piibliga. 17. Eestis on palvenädalat peetud enne II 
maailmasõda, ent palvenädala tava hägustus nõukogude korra ajal. 18. Siis jätkati palvenädalaga Tartu vabakogudustes. 
19. Seda tingimusel, et on tagatud vara kuulumine kogudusele; kogudus aga tagab Eesti Kontserdile hoone 
kasutusõiguse ning renoveeritava vara kuulumise kogu lepingu kehtivuse aja. 20. Oma tagasisides foorumil osalenuile 
tunnustas kiriku esindaja õpetajate head tööd ning tänas kutsujaid omalt poolt põneva temaatika eest. 21. Kui üha enam 
oleme harjunud, et kiriku või tema inventari kordategemiseks loodud projekte rahastatakse "kuskilt" saadud raha eest, 
siis Viljandi Paulus pakub siin rõõmustava näite – tegemist on vabatahtlike annetustega, millega on hakatud 
renoveerima kahte lühtrit. 22. Loodame, et veel leidub koguduseliikmeid ja koguduse sõpru, kes kiriku heaks 
annetavad. 23. Laine Jänes toonitas, et kirik pole üksnes pühakoda, vaid kirik kannab ka "eesti rahva ajalugu". 24. 
Kirjanik Jaan Kaplinski ("Pisarad Jeesuse pärast", Maaleht, 21.12.2006) kirjutas oma artiklis sellest, kuidas ta lapsena 
nutma puhkes pärast seda, kui oli emalt teada saanud, et juudid tapsid Jeesuse. 25. Näiteks leidsime järjepanu vigu 
"Eesti entsüklopeediast", mitme isiku andmetes on seal vigu. 26. 22. jaanuaril algava Vaimulike Konverentsi kahel 
esimesel päeval kuulatakse liturgiaalaseid akadeemilisi ettekandeid ja arutletakse liturgiliste uuenduste üle seminarides. 
27. Isiklikult ma seda varianti ei poolda, vaid näen pigemini seda, et uus käsiraamat sisaldab piisavalt variante ja 
valikuvõimalusi, et jumalateenistust saaks ka uue korra järgi pidada minimaalsete muudatustega. 28. Nendes väidetes ei 
ole midagi uut ja üllatavat ega isegi kohutavat, kui neid väiteid ei kasutata piiskoppide ametikohtade ja piiskopkondade 
loomise tõsimeelsete ajenditena ilma kompleksselt teemat läbi mõtlemata. 29. Näen peamise ohuna seda, et kirikus 
olevad väga erinevad isiksused ja huvirühmad on nii erinevate pikaajaliste ja hetkehuvidega, et raske on head lahendust 
loota. 30. Et üks isik ei ole mitte rohkemal kui 1–2 ametikohal, et tal oleks aega oma ametikohal teha vajalikku tööd 
oodatavas mahus. Praeguseid ohumärke ja valitsevat olukorda arvestades on reaalne oht. 
 

2) Konarlik sõnastus 
1. Kohe pärast Eestist põgenemist moodustati esimesed eesti skautüksused Rootsis skm. Olav Rebase poolt oktoobris 
1944.  2. Nii palju on võõrad olnud asja juures meid kallutamas sinna ja tänna, kuid oleme ikka veel olemas. 3. On 
ilmselt tõsi, et evangeelsete kirikute osadus on EELKs ja Eesti avalikkuses laiemalt vähetuntud. 4. Et Tartust ja mujalt 
käinud organistid tihtilugu lubatud ajal tulemata jäid, tuli verisulis pianistil ja orelimängu katsetajal ette võtta peale 
jumalateenistuste mängimise ka matuse- ja laulatustalitustel koraalide saatmine. 5. Eduard Salumäe ei pidanud paljuks 
tervitada 6–7aastast poisikest tänaval kättpidi ja näidata siirast huvi ning põhjalikke teadmisi minu ja minu lähedaste 
suhtes. 6. Kogu Eesti riigi muinsuskaitsealane seadusandlus on üles ehitatud nõnda, et kõik ohjad suunduvad riigi kätte. 
7. Juba paarikümne aasta pärast peale selle loomist võis märgata head edenemist – kiriku organiseeritud lastetöö kasvas. 
8. Kui küsida, kuidas ja kus on EKOE kogetav EELK jaoks ja EELKs, siis esmapilgul võib jääda mulje, et ega olegi. 9. 
Suhe selle unieeritud kirikuga on 2001. aastal sõlmitud leppe kohaselt oma teoloogilises iseloomus määratletud just 
Leuenbergi Konkordiaga. 10. Enno Tanilas on loonud koguduse, alustades null liikmete arvuga. 11. Küsimuse muudab 
raskeks see, et Lutheri erinevatest teostest võib leida selle kohta väga erinevaid väljendusi. 12. See tee on vaevaline ja 
okkaline, sest täide viimata arengukavad ja strateegiad ning nende eiramine otsustajate poolt on paljudelt võtnud toetuse 
ning devalveerinud pikaajalise kavandamise tähendust. 13. Taani ja Norra luterlikud kirikud ei ole aga kindlasti laste 
armulauale lubamise praktika ainsad tundjad. 14. Valiku tegemisel võiks mõelda sellele, kuidas Jeesus elas, õpetas ja 
oma ligimestest hoolis. 15. Kas meie eesmärgiks on teha rikkad rikkamaks tulumaksu alandamise näol, mille läbi 
suurepalgaline kodanik võidab tuhandeid kroone ühiskonnas palga poolest vähem väärtustatud töökohal töötava inimese 
arvelt? 16. Aga seda sinoditelt eeldada oleks kuidagi kohatu, valikut saab ju väljendada ka mittevalimise läbi, 
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kandidaadi tagasilükkamise kaudu, siis ei saa teda ka keegi kinnitada. 17. Ainult sel moel läheb meie käekäik kirikuna 
ülesmäge. 18. Loodan, et autor jätkab oma tööd keerukate teemade käsitlemisel. 19. Selle patu oma hingele võtmist ei 
tohiks lubada ükski arengukava koostaja, heakskiitja, kinnitaja ega elluviimise tagaja. 20. Olen peapiiskopiga selles 
osas nõus, kuid tundub, et olulisuse ja vastutusrikkuse äratundmiseni on jõutud alles pärast Ida-Harju sinodit või oli 
meie sinod üks olulisemaid juba palju varem ja vaid valituile vastutusrikkaks ülesandeks. 21. Suurimaks nelipühilikku 
traditsiooni esindavaks kirikuks on 1991. aastal rajatud Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, mis koondab 29 kogudust üle 
Eesti. 22. Samamoodi on vaja kodu ja pere toetada viisil, kus erinevad põlvkonnad taas koos elavad vähemalt 2 korda 
säästlikumas kodus kui tänased uusehitised. 23. Kui Luther räägib teoses "Saksa kristlikule aadlile" sellest, kuidas kõik 
kristlased omavad küll sama vaimulikku meelevalda, kuid vaid mõnele neist antakse koguduse poolt õigus seda 
teostada, jätab see mulje demokraatlikust delegeerimisprintsiibist. 24. Tänu aruandlustele, mida internetis on võimalik 
vaadata alates 1996. aastast, on hõlbus saada EELKst ülevaadet aastate lõikes. 25. Jeesuse isik ja sõnum olid omavahel 
kattuvad. 26. Vägivallast ja selle ületamisest räägib teoloogiamagister Ermo Jürma kirjutis, kus nenditakse, et ligi 600 
kirjakohta Piiblis kõnelevad vägivallategudest inimeste keskel. 27. Raamatu autor on oma eessõnas öelnud, et tal on 
seda kirjutades olnud kaks põhilist eesmärki. 28. Muidugi ei muuda reeglite selgeksõppimine kedagi automaatselt 
ingliks. 29. EKD dokumentides öeldakse, et erakond juhindub Piiblist, erakonna „eesmärgiks on kristlike elu- ja 
eetikastandardite rakendamine ühiskonnaelu kõigil tasanditel“ ning erakond lähtub Jumala sõnast oma tegevuse 
planeerimisel ning ühiskonnas ja poliitikas toimuva hindamisel. 30. Ühtaegu tegeldi Piibli eestikeelse teksti 
redigeerimise ja parandamisega.  
 

3) Ülipikad laused 
1. "Teie ei saa minu eest vastutada, mina ei või ega taha loobuda oma vabadusest teadusliku kirjanduse kasutamisel, 
nõnda on siis kõige parem, et mina sellest oma järelduse teen ja juba täna siit lahkun," võttis Johan Kõpp mõttevahetuse 
kokku ja lahkus toast, paludes enne veel praostilt hobust, et õhtusele rongile jõuda. 2. Piiskopi ülesanded on seega 
põhiliselt samad kui tavalisel kirikuõpetajal ja Luther näitab Uuele Testamendile ja varasele kirikuloole tuginedes, et 
algselt kasutati "vanema" (kr presbyteros; keeleliselt tuleneb sellest sõnast ka preestri nimetus, mis ei ole aga 
kreekakeelse ametinimetuse presbyteros tõlkevastena adekvaatne) ja "ülevaataja" (kr episkopos) ehk ülevaataja 
nimetusi ühe ja sama ametikandja kohta. 3. Teoses "Kiriku Paabeli vangipõlvest" heidab Luther otsustavalt kõrvale pihi 
sakramentaalse tähenduse ning "Suures katekismuses" lükkab tagasi pihi kohustuslikkuse, öeldes: "Pihist me oleme 
alati õpetanud, et see peab olema vaba. 4. Seetõttu oleme kõrvaldanud paavsti türannia, nii et me nüüd oleme lahti 
kõigist tema sundusest ning vabastatud talumatust ikkest ja koormast, mis sellega on kristlaskonnale peale pandud." 5. 
Liturgiline komisjon vaatab läbi kogudustest saabunud parandusettepanekud (käsiraamatu I osa eelnõu kohta oodatakse 
neid 1. juuniks ning II osa kohta 1. septembriks) ning esitab korrigeeritud eelnõu piiskoplikule nõukogule, kes võtab 
seisukoha ning positiivse otsuse korral annab dokumendi Vaimulike Konverentsi 2008. aasta istungi päevakorda, 
heakskiidu korral on pädev selle vastu võtma samal aastal kogunev kirikukogu. 6. Kuna registreerunuid suvereisile oli 
tõesti kolm korda enam, siis oleme kaalunud anda teistelegi võimaluse Lapimaale sõita ja oleme appi palunud 
reisibüroo ning korraldame veel teisegi suvereisi, mis saab teoks 23. juulist 28. juulini veidi erineval marsruudil: Tartu-
Tallinn-Helsingi-Tampere-Seinajoki-Kokkola-Oulu-Rovaniemi-Sodankyla-Inari-Pielpajärvi-Karasjoki-Nordkapp-Oulu-
Jyväskylä-Helsingi-Tallinn-Tartu. 7. Orelimängu ja jumalateenistust armastav Olaf Lääne võis nüüd halvimategi 
unenägude kiuste julgelt mängida ning laulukollektiive juhatada, otsekui kartmatult ülle tõmmata Joosepi kirju kuue, ja 
nagu Joosep toona Egiptuse peaministrina andestuse suurt väge imetles, tõdeda ka ise keskea kuldset ajapiiri kätte 
saanuna isa Jaani elutõdemust ümber sõnastades: ei hirmu ega võimu, vaid armu ja tasadusega. 8. Kirik pidi inimest 
taolise kahesuguse meelevalla kaudu juhatama tema õndsusteel, kusjuures eriti pidi preestri ametimeelevalla kahetine 
iseloom tulema ilmsiks meeleparanduse sakramendis (mille üks osa on piht), mida preester on võimeline toimetama 
tänu oma meelevallale sakramente hallata, kuid samas rakendab ta selles sakramendis ka oma "jurisdiktsiooni 
meelevalda", olles vaimulik kohtumõistja, kes mõistab inimese patust vabaks. 9. Taas kord korvpalliga paralleeli tuues 
võiks ka siinkirjutaja öelda, et inimesed käivad korvpalli vaatamas selleks, et "püsti-pingile" režiimis kaloreid kulutada, 
häälepaelu treenida ja karjuda (töö juures ja pere keskel nii kõva häält ju teha ei saa!), avaliku elu tegelastega koos 
telekaamera ette jääda või et avaliku elu tegelasi kohustab korvpalli vaatamas käima nende positsioon. 10. Niisiis, 
deklareeritud üksmeel selles, millel kirik rajaneb ning selgesõnaliselt väljendatud veendumus allutada ja orienteerida 
kiriku kuju sellele alusele ja kriteeriumile, on teinud võimalikuks kirikuteosaduse, milles osalemist peavad asjakohaseks 
ka need kirikud, kes kuuluvad samaaegselt Porvoo osaduskonda, kus valitseb üksmeel ka selles suhtes, milline on 
konkreetsemalt kiriku asjakohane kuju, s.t rõõmusõnumi sõnas ja sakramendis teenimise ameti suhtes. 11. Olen tundnud 
oma rahvuse pärast rohkem häbi kui uhkust, kuid kuulates professor Kasemaa vaimustavat ettekannet ning mõeldes 
meie suurmeestele Masingule ja Võõbusele, tundsin, et ka meil on põhjust olla uhked – oleme meiegi andnud oma 
panuse maailmakultuuri ja kui me ei suuda olla suur rahvaarvult ega jõult, on meile jäänud ikkagi Jakob Hurda 
nimetatud teine võimalus – olla suur vaimult. 12. Teoloog Toomas Paul ("Religiooni essents", Eesti Päevaleht, 
23.12.2006) ei kirjutanud ehk nii radikaalselt, otsekoheselt ja kõnekeeles ("essents", "kollektiivse kogemuse 
kontinuiteet", "pühaduse semiootiline tervikraamistus" jms) kui Kiisler, kuid sisuliselt rääkis ka Paul sellest, et kirikus 
toimuv on tervikuna mõistetav, teadvustatav ja tähendusrikas vaid usklikule, kelle jaoks religioon on "eluviis, kus 
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mõistmine, uskumine ja ustavus põimuvad ühes aktis". 13. Kõigis neis liikumistes võib näha küll Lutheri 
reformitaotlustele sarnaseid jooni, kuid julgen väita, et Lutheri kriitika omaaegse kiriku aadressil oli võrreldes 
varasemate reformliikumistega palju radikaalsem ning et selle kriitika tulemusena ei sündinud  mitte ainult uus, 
evangeelne kirik, vaid midagi hoopis enamat – sündis uus reformatoorne mõtteviis, mis vaatleb lõpmatu ja lõpliku ehk 
Jumala ja inimese suhet teisiti kui varasem teoloogia. 14. Käesoleva artikli autor on südamest tänulik dr Toomas 
Paulile, tänu kellele tal sai võimalikuks konverentsil osaleda, Soome Instituudi direktorile Jaana Vasamale ja Läti 
Suursaatkonna kultuuriatašeele Eesti Vabariigis, Guntars Godinsile ning oma kolleegidele, Soome ja Läti teadlastele, 
kellega tal oli võimalus neil kahel päeval ühise sõbraliku perena koos olla ning vahetada mõtteid meie tsivilisatsiooni 
baastekstide tõlkimise ja tõlgendamise võlu ja valu üle. 15. Olulised olid järgmised tegurid: ärevus, kuna oluline hulk 
delegaate oli loobunud osalemast; soov väljendada solidaarsust nende kiriklike gruppidega, kes võitlesid sõjaväelise 
diktatuuri, majandusliku ebaõigluse ja inimõiguste rikkumise vastu; hirm, et poliitilised ülesanded võivad liialt 
domineerida ja varjutada päevakorra sisulisi punkte ja tuua delegaatide hulgas kaasa võõrandumist üksteisest või isegi 
lõhesid; kaalutlused kiriku rolli osas kiriku õiguste ja põhiliste inimõiguste pideva rikkumise suhtes. 16. Minu 
hinnangul on EELKs praegu peamisteks probleemideks mõju ja autoriteedi tagasihoidlikkus ühiskonnas; vaimulike ja 
ilmikute vähene misjonitegevus; vaimulike keskendumine kirikusisestele, mitte ühiskondlikele probleemidele; 
karismaatiliste ja vitaalsete vaimulike, kes tahavad, suudavad, viitsivad ja oskavad infoühiskonnas masse liigutada, 
suunata ja kaasata, vähesus; puudub karismaatiliste ja vitaalsete vaimulike järelkasv; vaimulikud ei pea oluliseks 
tegeleda koguduseliikmete hingehoiuga, kasvatada ja kaasata neid kiriku ellu ning igapäevasesse misjonitöösse. 17. 
Järgnevate aastate jooksul Eesti usuline maastik stabiliseerus – osa, varasemal perioodil populaarsust kogunud kirikuid 
ja usuliikumisi kaotas oma järgijate hulka (nende hulka kuuluvad üheaegselt nii erinevad ühendused nagu EELK kui ka 
transtsendentaalne meditatsioon), teised usulised liikumised, mis olid 1980ndate lõpul ja 1990ndate alguses tuntud 
näiteks uuelaadse karismaatilisusega, argistusid ning lõimusid loomulikuks osaks Eesti uuest usulisest maastikust (nt 
Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, Elu Sõna). 18. "Paljudel noortel on raske aru saada, et nende mõttemallid, eluviis, kunst, 
ühiskonnakord ja muu ei ole õigemad kui teiste inimeste ja kaugete kultuuride omad, kui ei olda õpitud kõige 
põhilisematki maailmatervikust, olgu see India hinduistlike kuningriikide ajalugu, Amazonase muusika, Vana-Aafrika 
tsivilisatsioonid, tänapäeva Hiina ühiskond, Vana-Põhja-Ameerika lääneosa eripärased majanduskorrad või ka soome-
ugri suulised pärimused," kirjeldab Laur Kiik oma eesmärke Õpetajate Lehes (09.03.07). 19. Ühte üldtunnustatud 
periodiseeringut ei ole, kuid siiski on kõik Lutheri uurijad üksmeelsed selles, et tinglikult võib Lutheri vaated vaimuliku 
ameti kohta jagada kahte perioodi: esiteks aastad 1517–1520, mil Luther alustas oma kirikukriitikat ja kujundas välja 
õpetuse kõikide kristlaste üldisest preesterlusest, ning seejärel periood, mille algus on dateeritud kas aastasse 1524 või 
1525, mil Luther sõnastas poleemikas reformatsiooni radikaalse tiivaga (nn usumäratsejatega ehk usuindlejatega) oma 
käsitluse vaimulikust ametist. 20. Eestis on kasutusel 1991. välja antud "Kiriku laulu- ja palveraamat" ning 1997. aastal 
ilmunud Piibel, liturgias kehtib aga ametlikult 1902. aasta agenda (enamikes kogudustes kasutatavat eksiilkiriku 1951 
välja antud nn Stockholmi agendat ja selle kordustrükke, mis kujutavad endast agenda 1902. aasta redaktsiooni, ei ole 
Eesti kirikus kunagi ametlikult kehtestatud).  
 

4) Liigsõnalisus 
1. Hommiku-Harju sinodisaadikud kogunesid 19. veebruari kargel talvehommikul Jõelähtme kirikusse, et ühise 
jumalateenistusega alustada korralist kohtumist. 2. Ta leiab koguduse ühisest jumalateenistusest kosutust ja tuge oma 
hingele, et minna vastu argitööle. 3. Ants Paju südamlikud sõnavõtud sulatasid kõnekoosoleku ühiseks tervikuks. 4. 
Kuivõrd suures Helme koguduses oli jutlustamist ja kõnede pidamist palju, siis nõudis nende ettevalmistamine õpetajalt 
palju energiat ja aega. 5. Kui kohvikumööbel paika saab, siis võib uksed avada. 6. Kuna näitus on ilus tervik, kus üks 
pilt toetab teist, siis ei tahaks ühtegi kunstnikku eraldi välja tuua, nimetan vaid osavõtjaid, kes oma loominguga ammu 
tuntud: Jüri Arrak, Jaan Elken, Eva Jänes, Kristiina Kaasik, Nikolai Kormašov, Lola Liivat, Olav Maran, Leili Muuga, 
Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Tiiu Pallo-Vaik. 7. Riigikogu liikmete poolt teist korda esitatud põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse ning haridusseaduse muudatusettepaneku seaduseelnõu käsitleti riigikogus 13. ja 14. veebruaril. 8. 
Iga nende poolt visatud päästev köiejupp, olgu rahalise või muu toetuse kujul, saab kord poomisnööriks. 9. Suuruselt 
teisel kohal oleva konfessiooni, õigeusklike puhul märkis esineja oluliseks fakti, et selle traditsiooni järgijad jagunevad 
kahte kirikusse (Eesti Apostlik Õigeusu Kirik ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik), kelle omavahelised suhted 
on jahedad. 10. Võrguteenuse eesmärk on arendada kiriku ja inimeste vahelist dialoogi. 11. Väljaspool Soomet 
keskendub korjandus eelkõige Peruule, kus inimesed elavad rasketes tingimustes ja vaesuses ning kultuur ei soosi laste 
ja täiskasvanute vahelist suhtlemist. 12. Võime end ju lohutada sellega, et samas on ka Eesti rahvaarv tublisti 
vähenenud ja väheneb veelgi. 13. Eks igat inimest rõõmustab see, kui ta tunnustuse leiab. 14. Kogu Eesti 
kristlaskonnale oleks kaotuseks see, kui väärtuslikud hääled läheks teistele erakondadele lihtsalt kartuse pärast, et 
kristlased sisse ei saa. 15. Valiku tegemisel võiks mõelda sellele, kuidas Jeesus elas, õpetas ja oma ligimestest hoolis. 
16. Külla aga on iga kristlane kutsutud ja seatud selleks, et vähendada maapealse riigi sarnasust põrgule, kus valitsevad 
kaos ja piinad. 17. Läheneva Eesti Vabariigi 90. juubeli künnisel on Jüri mõtteid mõlgutanud selle üle, kuidas vabariigi 
aastapäeva tähistamist rahvale lähemale tuua, et see oleks kõigi pidupäev; et maavanemad, linnapead ja vallavanemad 
saaksid olla koos oma rahvaga. 18. Meie praeguses killustatud maailmas, kus ka kunst on muutunud paljuski juba 
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mõisteliselt laiaivalguvaks ja vahel ka arusaamatuks peale tegijate endi kitsa ringi, on traditsioonilist tahvelmaali taas 
südantkosutav vaadata. 19. Inimene võib teravaid elamusi otsides oma elu maha mängida ning ennast surnuks juua või 
tööga tappa. 20. Palju on neid lapsevanemaid, kes oma lapse kohe pärast sündi lasevad ristida, nagu see meil enne Vene 
võimu tulekut kombeks oli?  

 
5) Lausepiirid 
1. Millised on muljed praegu, kas kogudus on endiselt aktiivne? 2. Nimelt toimub esimest korda sel suvel Lüübekis 
päev "Bread ja Fish" (leib ja vein), kus räägitakse Läänemere kaitsest ja säästlikust arengust ning kiriku osast selles, 
samuti toimub Piiblist tuttava "viie tuhande mehe toitmine". 3. Toimetiste seeria algas 1985. aastal Kristiina Krossi 
koostatud heebrea keele õpikuga, sinna kuuluvad näiteks ka prof Elmar Salumaa koostatud filosoofia ajaloo ülevaated. 
4. Vahepeal peeti lõunapausi, harva pääseti töölaua tagant õue väikesele jalutuskäigule. 5. Tänapäeval on asi ammu 
muutunud – teemat teatakse meist paremini ja alates 1970. aastatest seda ka praktiseeritakse, seadusteni jõuti alates 
1980. aastatest erinevates maakirikutes erinevatel aegadel. 6. Kirikus asub näiteks üks Eesti vanemaid 
reformatsioonijärgseid altareid (1591) ja kantsleid (1604), siin on ka Eesti vanim säilinud orel (aastast 1805). 7. Eesti 
Vabariigi XI riigikogu valimised on 4. märtsil, hääletamine toimub valimisjaoskondades kella 9.00–20.00. 8. 
Traditsiooniliselt on Rootsi ja Norra aladel kasutatud mändi, Soomes haaba ja Eestis kasutatud kõiki variante, ent 
viimasel ajal on meil toormaterjaliks haaba valitud. 9. 14. juunil 1979 ordineeriti Priit Rannut õpetajaks, ta on lühikest 
aega teeninud Viru-Nigula ja 20 aastat Märjamaa kogudust ning hooldanud Nissi kogudust. 10. Lõpetas Tartu ülikooli 
usuteaduskonna bakalaureuse- ning magistrikraadiga, hetkel jätkab õpinguid samas doktorantuuris. 11. Siiski on mul 
hea meel, et viimasel ajal on toimunud kiriku ja poliitiliste ringkondade lähenemine, mille üheks väljenduseks on olnud 
kaks kristlike väärtuste teemalist konverentsi, need on toonud kokku kirikuinimesi ja poliitikuid arutlema elu 
põhiväärtuste üle. 12. Koguduse õpetaja Mihkel Kuke sõnul oli ta juba järgmistel koguduse nõukogu valimistel nõus 
kandideerima ja sai suure häältehulgaga nõukokku, hiljem valiti ta ka juhatusse. 13. Mere, kes oli Kõpu saabumiseks 
truualamlikult kogudust teeninud 30 aastat, oli vana ja terviseprobleemidega, eriti vaevas teda süda. 14. Lundis tähistati 
Luterliku Maailmaliidu (LML) 60. aastapäeva, ühtaegu toimus ka luterlike kirikute juhtide konsultatsioon ja LMLi 
nõukogu koosolek. 15. Päevakeskuse juures töötavad huviringid, kus arendatakse nii laste käelist tegevust kui 
sotsiaalseid oskusi, samas pakutakse ka sooja toitu. 16. Kohtumine leidis aset sõbralikus keskkonnas, esmalt tutvustas 
Laste- ja Noorsootöö Ühendus oma missiooni, visiooni ja arengukava, siis tutvustasid võõrustajad EEKBL Laste- ja 
Noorsootöö Keskusest oma tegemisi. 17. Hoolimata mitmest heast kordasaatmisest jääb siiski mulje, et töö ristimise 
käsitlemisel kiriku lastetöös on praegu pigem ebastabiilne ja juhuslik, kasutusel on erinevad mõisted ja kontseptsioonid. 
18. Nominente võõrkeelest eesti keelde tõlkimisel oli 5, rahalise preemia ja mälestuseseme pälvis teoloogiadoktor Kalle 
Kasemaa uuskreeka keelest tõlgitud Nikos Kavvadiase romaani "Vahikord" eest. 19. Liikmeskonna stabiilsus on läbi 
aastakümnete olnud iseloomulikuks ka ligi pooleteisetuhandelise liikmeskonnaga Eesti Metodisti Kirikule ja 
Adventistide Koguduste Eesti Liidule, neil mõlemal on vaieldamatult koht Eesti usuelus. 20. Puudub ühtsus 
juhtimistasandite vahel ning erinevatesse seltskondadesse kuuluvate vaimulike seas; kohati käituvad kiriku juhid nagu 
poliitikud rahvaga, eelistades mingeid kildkondlikke ning tihti ka isiklikke huve; materialistlik ellusuhtumine ja 
ülemvõimu ilmnemine EELK siseelus. 21. Kahekordne kõrgharidus, lõpetanud Tartu ülikooli 1956 arstina ning 
Usuteaduse Instituudi 1992; omab akadeemilist doktorikraadi, vaimulikuks ordineeriti1 988. aastal. 22. Kokkutuleku 
avab justiitsminister Rein Lang, sõna võtavad Jaano Rässa, Lauri Beekman, Üllar Nõlv, Kaja Ainsalu, Ülle Kalvik, 
Tiina Mägi jt, moderaator on Avo Üprus. 23. 8. juulil 1941 olid kommunistid mõrvanud õpetaja Vooremaa, mõni päev 
hiljem, 12. juunil pommitasid Vene väed Tartut, ühest mürsust süttis ka Maarja kirik. 24. Minuealiste teadvusesse 
jõudis tema nimi kõigepealt Ameerika XX sajandi klassika eestindajana, piisab Ernst Hemingway, William Faulkneri 
või Saul Bellow nimetamisest, iseseisvusajal üha enam ka esseistina, kes harjumatult tasakaalukal ning intelligentsel 
moel võtab sõna poliitilistel ja ühiskondlikel teemadel. 25. Aga seda sinoditelt eeldada oleks kuidagi kohatu, valikut 
saab ju väljendada ka mittevalimise läbi, kandidaadi tagasilükkamise kaudu, siis ei saa teda ka keegi kinnitada.  
 

6) Sobimatud sõnad 
1. Piibel näitab meile korduvalt raskusi ja tagasilööke peale suuri tõotusi ja õnnehetki. 2. Kui ma tol pühapäevasel 
pealelõunal Tallinnas Ahtri tänaval asuvasse pühale Siimeonile ja naisprohvet Hannale pühitsetud Eesti Apostliku 
Õigeusu Kirikule kuuluvasse pühakotta jõudsin, oli teenistus juba lõppenud. 3. Üks nendest on OÜ Frantsiskus, kelle 
juht Tõnu Parmakson töötas aastaid koos Villem Raamiga ning sai sealt parima, mida üldse sakraalarhitektuuri kohta 
võis teada saada. 4. Vanematele on meeltmööda see, et peale kooli on tagatud laste järelvalve. 5. Peale seda, mis ma siis 
üle elasin, olen ma muutunud väga leebeks nende vastu, kellel kirikus mobiil heliseb. 6. Kristliku Kasvatuse lugeja saab 
põhjalikult tutvuda perekeskusega Sina ja Mina ning seal rakendatava Thomas Gordoni kasvatusmeetodiga. 7. Randar 
Tasmuthi ja Urmas Nõmmiku eksegeetikaõpiku vooruseks on tema lihtsus ja selgus – igast eksegeetilisest meetodist 
antakse siin lühike ja konkreetne ülevaade, millele on lisatud näiteid meetodi rakendamise kohta erinevatele 
piiblitekstidele. 8. ESÜ loodi 1995. aastal ja ta on tänaseks rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon, mis koondab 
endas üle 1000 liikme kogu Eestist. 9. Usutunnistuse lugemine pärast jutlust, mis on väga paljude kirikute praktika, 
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aitab mõista usutunnistust ja kirikupalvet koguduse vastusena Jumala kõnele, mis kõlab meie kõrvu piiblilugemistes ja 
jutluses. 10. Nüüdset üritust aitasid lisaks korraldada Soome misjoniorganisatsioon Avainmedia ja Tallinna Metodisti 
kirik koos Teoloogilise Seminariga. 11. Üks nendest on OÜ Frantsiskus, kelle juht Tõnu Parmakson töötas aastaid koos 
Villem Raamiga ning sai sealt (kellelt sai parima? kes on siga?) parima, mida üldse sakraalarhitektuuri kohta võis teada 
saada. 12. Üks asi, mis mulle küla peopiltidel silma jäi – oli pastor. 13. Nii saavad vene õigeusku setud tänapäevalgi 
näiteks jõulupühi pidada kaks korda – detsembris ja jaanuaris. 14. Risti koguduses on tegus töö väikelaste ja nende 
emadega ning läbi mitmete laagrite ning väljasõitude integreeritakse teismelisi kogudusetöösse. 15. Pilootkursused 
(eesti ja vene keeles) Tallinnas, Tartus ja Võrus on osutunud väga edukaks ning näidanud selle materjali kohasust Eesti 
kristlaskonna vajadustele. 16. Järjest enam on Euroopa kirikutes tähtsustatud meie ühiskonna kristlike juurte 
teadvustamise vajadust ja ühist misjonaarset tegevust. 17. Aga ka nägemine kui niisugune on relatiivsem, kui 
esmapilgul paistab. 18. Nt võisime kuulda Vikerraadiost "Kirikuelu" saadet (eetris 18.02.2007), kus oli juttu ühe EELK 
koguduse kodulehest, kus üleval riigikokku kandideerijate nimed, enesetutvustused ja pildid, juures ka koguduse 
õpetaja positiivne hinnang mõlema kandidaadi kohta. 19. Üheks olulisemaks nende seast oli Johan Kõpu ettekanne 
"Kiriku ja riigi vahekorrast", kus ta muu hulgas ütles. 20. Minule jäi kõige nõrgem mulje ministrikandidaatide 
esinemisest, kus vestlusjuhil õnnestus jätta mulje, et kogu hariduspoliitika on vaid raha jagamine.  
 



 66 

 

 

KOKKUVÕTETE 

 

 Käesolev magistritöö analüüsis ajalehe Eesti Kirik 2007. aasta 1. kvartali numbrites  

avaldatud artiklite õigekeelsust ja sõnastust ning esitas koolituskava, tõstmaks ajakirjanike 

keeletaset.  

 Kuna tänapäevane eesti ajakirjanduskeel on õigekeelsuse vaatepunktist alles läbi uurimata, 

otsustasin anda oma panuse. Ajalehe Eesti Kirik ainevaldkond vastab kõige paremini minu 

ettevalmistusele ning kuna olen lehe lugeja juba aastaid, tunnen hästi selle iseloomu, sisu ja 

probleeme. Ühe aastakäigu ühe kvartali numbrid (13 tk) tagasid teema sobiva laiuse ja piiritletuse 

ning kindlustasid vajaliku andmetehulga järeldusteks ja kokkuvõteteks.  

 Magistritöö teemaks oli ajalehenumbrite õigekeelsus ja sõnastus. Õigekeelsuse peatüki alla 

rühmitusid ortograafia, morfoloogia ja süntaksi juhtumid. Sõnastusõpetuse peatükk tegeles 

sõnakorduste, konarliku sõnastuse, ülipikkade lausete, liigsõnalisuse, lausepiiride ja sobimatute 

sõnadega.  

 Praegu määravad eesti avaliku keelekasutuse õigekirjutuse, häälduse, grammatika ja 

sõnastuse normi Eesti Keele Instituudi uusim õigekeelsussõnaraamat, Emakeele Seltsi 

keeletoimkonna normingud ja otsused ning keeletoimkonnas heaks kiidetud ortograafiareeglistik, 

normatiivne käsiraamat ja grammatika.  

 Magistritöö eesmärk oli analüüsida ajalehe õigekeelsuse ja sõnastuse üldist olukorda, 

selgitada välja põhilised seaduspärasused (kõige nõrgemad kohad) ning rakendada saadud tulemusi 

keeleoskususe koolituskavas. Kava koostades lähtusin konkreetsetest arvnäitajatest, milleni jõudsin 

vigade statistika ja analüüsi abil. Seega õnnestus magistritööks püstitatud eemärk täita. 

 Näiteid valides ning õigekeelsuse ja sõnastuse üle otsustades kasutasin lähtealuseks keele 

normeerimise, keelehoolde, ortograafia, sõnastusõpetuse ja vea-normi-hälbe teooriaid, et määrata 

kindlaks  sobivad ja sobimatud keelevormid ning analüüsida keeleoskuse üldtaset.  

 Keeleveaks nimetasin ebaõnnestunud keeleüksusi, mis hälbivad keele normatiivsest 

grammatikast või aktsepteeritavusest. Kirjakeele norm on funktsionaalselt diferentseeritud, selle 

järgimine on range ja kasutus kindel. Normimine tagab kirjakeele stabiilsuse ja ühtsuse ning annab 

kasutajale kindla toe. Keeleveaks võib nimetada igasugust põhjendamatut hälbimist. Mida ühtlasem 

on norm, seda olulisemaks muutub iga sõna tähendus ja taustsüsteem. 

 Oluline oli eristada mõisteid viga ja eksitus/ebaõnnestunud keelekasutus. Vigade 

määratlemisel on üldaluseks kehtiv keelestandard ja kõrvalekalle sellest. Viga näitab, et kasutaja ei 
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tea, mis on õige. Seda muidugi eeldusel, et õiget on võimalik üheselt sõnastada ja fikseerida. 

Niisugust lähenemist võimaldab ortograafia, sest on olemas täpsed, teatmeteostes trükitud 

ortograafiareeglid. Nende järgimise kohustuse avalikus keelekasutuses sätestab  seadusandlus. 

Seepärast kasutasingi ajalehenumbrite ortograafiat, kirjeldades ja analüüsides mõisteid norm ja 

viga, õiged ja väärad käänded ja pöörded, reeglitele vastav ja vigane keelekasutus.  

 Teine lugu on sõnastusega, sest selles valdkonnas puuduvad täpsed ja seadusjõulised reeglid 

ja ettekirjutused. Sõnastusõpetuses on tegemist pigem soovituste, ettepanekute ja nõuannetega. 

Sõnastusest rääkides kasutatakse väljendeid eesti keeles on soovitav, meil eelistatakse, meie keelele 

on omane, eesti keelt iseloomustab jne. Seepärast pidasin põhjendatuks vältida sõnastuse peatükis 

vigadest kõnelemist. Nimetasin näiteid ebaõnnestunud keelekasutuseks ja pakkusin omalt poolt 

välja parema sõnastuse võimalusi.  

  Magistritöö jõudis järgmiste järeldusteni:  

1. Ajalehe Eesti Kirik 2007. aasta 1. kvartali 13 numbri keelevigade ja -eksimuste üldarv on 1471. 

Nendest õigekeelsusvigade näiteid on 373 ja ebaõnnestunud sõnastuse näiteid 1098. 

2. Iga ajalehenumbri keelevigade ja -eksimuste keskmine hulk on 113. 

3. Keelevigade ja -eksimuste arv liigiti on järgmine. 

1) õigekeelsusvigade arv liigiti: 

l kokku-lahkukirjutamine  – 109 näidet; 

l kirjavahemärgid  – 90 näidet (puuduv mõttekriips  – 32, puuduv koma  – 21, puuduv koolon  

– 17, ülearune koma – 16, ülearune küsimärk – 4); 

l käändsõnavormid – 76 näidet (rektsioonid – 29, suurtähtlühendid – 21, ainsus mitmuse 

asemel – 11, väär kääne – 6);  

l algustäheortograafia – 66 näidet (piibel – 27, vana testament ja uus testament – 26, Internet 

– 8, koolinimed – 5); 

l verbivormid – 41 näidet (mitmuse asemel ainsus – 14, oleviku väärkasutus – 14, mineviku 

väärkasutus – 13);. 

2) ebaõnnestunud sõnastuse näidete arv liigiti: 

• konarlik sõnastus – 295 näidet (sh 79 mine-vormi näidet); 

• sõnakordused – 264 näidet; 

• ülipikad laused –191 näidet; 

• liigsõnalisus – 150 näidet (sõnad see, selle, seda  – 43,  varia – 38, sõnad oma, enda – 29, 

isikulised asesõnad – 15, sõnad omavahelised, vahelised – 9, sõna poolt – 8, ühend 

kui/kuivõrd/kuna ... siis – 5, sõna ühine – 3); 

• lausepiirid – 140 näidet; 
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• sobimatud sõnad – 57 näidet (varia – 26, kus → milles – 16,  peale → pärast – 5, seal → 

selles – 2, ta (elutu olend) → see – 2, kirik → kogudus – 2, kurioosumid – 2, usund → usk – 

1, vene õigeusk → usk – 1). 

4. Keelevigade- ja eksimuste protsentuaalne suhe oma liigi näidete hulga ja kõikide näidete 

üldhulgaga on järgmine. 

1) õigekeelsusvead – 25%: 

l kokku-lahkukirjutamine  – 28%; 

l kirjavahemärgid  – 23% (puuduv mõttekriips  – 36, puuduv koma  – 23, puuduv koolon  – 

19, ülearune koma – 18, ülearune küsimärk – 4); 

l käändsõnavormid – 18% (rektsioonid – 43, suurtähtlühendid – 31, ainsus mitmuse asemel – 

11, väär kääne – 10);  

l algustäheortograafia – 17% (piibel – 41, vana testament ja uus testament – 40, Internet – 12, 

koolinimed – 7); 

l verbivormid – 10% (mitmuse asemel ainsus – 12, oleviku väärkasutus – 11, mineviku 

väärkasutus – 11);. 

2) ebaõnnestunud sõnastus – 75%: 

• konarlik sõnastus – 27% ; 

• sõnakordused – 24%; 

• ülipikad laused –17%; 

• liigsõnalisus – 14% (sõnad see, selle, seda  – 30,  varia – 25, sõnad oma, enda – 19, 

isikulised asesõnad – 10%, sõnad omavahelised, vahelised – 6, sõna poolt – 5, ühend 

kui/kuivõrd/kuna ... siis – 3, sõna ühine – 2); 

• lausepiirid – 13%; 

• sobimatud sõnad – 5% (varia – 45, kus → milles – 27,  peale → pärast – 8, seal → selles – 

4, ta (elutu olend) → see – 4, kirik → kogudus – 4, kurioosumid – 4, usund → usk – 2, vene 

õigeusk → usk – 2). 

5. Eelneva statistika põhjal järeldan, et ajalehe kaastöölised vajavad põhjalikku praktilist 

keelekoolitust, mis koosneks nii õigekeelsuse kui sõnastusõpetuse tsüklitest. Samas pole vaja läbida 

kõiki reegleid ja soovitusi, vaid tuleb keskenduda kõige pakilisemale. Koolituse optimaalne maht 

on 12 akadeemilist tundi ning see toimub harjutuste ja arutelude vormis. Kasutatakse  tekste, mis 

ilmusid ajalehe Eesti Kirik 2007. aasta 1. kvartali numbrites. Osalejatel tuleb leida mistahes vigased 

keelendid või ebaõnnestunud sõnastus, nimetada reegel või soovitus ja  parandada ebakohad.  

 Magistritöö sissejuhatuses püstitasin järgmise hüpoteesi – ajalehe Eesti Kirik keeleoskuse 

tase on madal ja ajalehe autorid vajavad keeletaseme tõstmise koolitust. Püstitatud hüpoteesi ja 
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uurimisküsimuste kinnituseks kasutasin empiirilist (induktiivset) ja kvantitatiivset (statistilist) 

uurimismeetodit. Pärast numbrite läbitöötamist, näidete kogumist, süstematiseerimist ja 

analüüsimist sain teada ajalehenumbrite õigekeelsuse ja sõnastuse olukorra. Seetõttu leidis 

püstitatud hüpotees tõestust. Kogutud näidete sisu ja hulga alusel on põhjust järeldada, et ajalehe 

Eesti Kirik keeletase on madal ja ajalehe autorid vajavad koolitust.  

 Magistritöö eesmärk oli ka propageerida õigekeelsust, väärtustada ilusat emakeelt ja 

parandada ajakirjandusekeele olukorda. Kuigi eesti keele tähtsusest iga päev päris palju räägitakse, 

ei ole tegelik olukord siiski eriti hea. Vigast keelekasutust kohtab argielus igal sammul ning keegi ei 

pööra sellele kuigivõrd tähelepanu. Käesolev akadeemiline uurimus eesti keele kaitseks väärtustab 

emakeelt kui eesti rahvuse ja kultuuri lahutamatut osa. Samuti aitab see taastada usaldust emakeele 

vastu meie tänapäeva ühiskonnas. Seega õnnestus täita magistritöö eesmärk. 

 Mõistagi eeldavad austus emakeele vastu ja laitmatu avalik keelekasutus läbimõeldud ja 

süstemaatilist tegevust. Soovitud tulemuste nimel peaksid pingutama kõik ühiskonnaliikmed. 

Akadeemiliste õppeasutuste osa oleks võimalikult suur hulk kvaliteetseid üliõpilastöid, näiteks  

kõikide ajakirjandusväljaannete põhjalikud ja asjatundlikud analüüsid ning nende edastamine 

avalikkusele. Seejärel saaks korraldada koolitusi.  

 Kokkuvõttes algab kõik siiski suhtumisest ja väärtushinnangutest. Kui tähtsustatakse 

õigekeelsusreegleid, head emakeelt nii kõnes kui kirjas, vigadeta ajakirjandust, siis selleni ka 

jõutakse. Kui aga keeleküsimusi peetakse tähtsusetuks, keeletoimetajad jäetakse kõrvale ja 

põhjendatakse kõike rahapuudusega, ilmuvadki trükist ajakirjad, raamatud ja ajalehed, millest eesti 

keelde tõsiselt suhtuvad lugejad lihtsalt loobuvad.   

 Magistritöö lõpetuseks toon õpetaja Jaan Tamsalu tabava mõtte kristlaste seaduskuulekusest, 

mis sobib hästi ka juhtlauseks õigekeelsusreeglite puhul: „Kui kirikus on vastu võetud otsused ja 

seadused, siis pole neid tehtud mitte selleks, et osa võiks neid kritiseerida, teised nende peale 

vilistada ja kolmandad rõõmuga täita.“ (nr 6, Mari Paenurm, Konverents laste armulauast, lk 2)  

 Parafraseerides – kui riigis on vastu võetud keelereeglid ja -seadused, pole neid tehtud mitte 

selleks, et üks osa inimestest võiks neid kritiseerida, teised nende peale vilistada ja kolmandad 

rõõmuga täita. Need on vastu võetud, et kõik saaksid neid täita. 
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1. lisa. Verbi mitmuse asemel ainsus 
 

l Ent erinevatest aegadest pärit ning autentselt taastatud vanad hooned koos detailide ning oskusliku 
viimistlusega tagab miljöö, kui on esindatud erinevad ajastud. (nr 8, Liina Raudvassar, Restaureerimine pole 
odav töö, lk 5) 

l 9.-10. märtsini toimub Usuteaduse Instituudis Soome orelikunstniku ja Sibeliuse Akadeemia õppejõu Pekka 
Suikkase (fotol) koraalipõhine improvisatsioonikursus ning Tallinna Toomkirikus koraaliõhtu. (nr 8, UI 
Kirikumuusika osakond, Pekka Suikkase improvisatsioonikursus ja koraaliõhtu Tallinnas, lk 9) 

l Vahepealsesse aega jääb soomepoistega liitumise eest saadud 10+5 aastat sunnitööd kui eriti ohtlik nõukogude 
võimu vastane ja koju naasnuna erinevad ametikohad elektrotehnika erialal. (nr 8, Eesti Vabariigi 
teenetemärkide saajad, lk 6) 

l Kirikuisa Augustinus räägib oma raamatus "Civitate Dei" Jumala riigist ja selle maailma riigist ja et kristlase 
ülesanne ei ole taotleda ilmalikku võimu, kuna tema heaolu ja pääste sõltub vaid esimesest. (nr 8, Lennart 
Mängli, Usu ja poliitika vahekorrast, lk 4) 

l Heli Jürgenson, kes on osalenud koori töös 2002. aastast, hindab kõrgelt koori motiveeritust ning toob esile, et 
lauljad tõepoolest usuvad sellesse, mida laulab. (nr 11, Coro Consonante tähistas 5. aastapäeva, Astrid Raja, lk 
4) 

l Kristuse kannatus, ristisurm ja ülestõusmine avab meile tee meelemuutuseks ja meeleparanduseks. (nr 8, 
Andres Põder, Peapiiskopi karjasekiri, lk 2) 

l Meeldejäävaid hetki pakkus kindlasti pastoraalseminari poolaasta, seminari lõpetamine, esimeste iseseisvate 
sammude tegemine päris oma koguduses, vastutuse suurenemine, õpetajaordinatsioon, tööleminek ja kolimine 
Lääne praostkonda. (nr 2, Eesti Kirik küsib, lk 6) 

l Alles 1991, pärast pikka protsessi, millesse kuulus pastoraalne juhtimine, visitatsioonid, kohtumõistmine, 
millega kaasnesid olulised muudatused mõlema kiriku elus, lõpetas LML nõukogu antud suspensiooni. LMLi 
(nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l Iga Jumala riigi töö ettevalmistamine, läbiviimine ja järelhooldus nõuab ka täna pidevat reflektsiooni, 
süvenemist ja mõtestamist. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 
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2. lisa. Liiki, laadi märkivad nimisõna+nimisõna ühendid 
l Vaimulik kava oli õppimisel Tallinna Meestelaulu Seltsil, kes tahtis sellega paastu ajal Kaarli kirikus üles 

astuda. Sama kava taheti näidata ka nelipühi ajal Soomes. Lihavõtte ajal taheti seda laulda ka Riias. (nr 1, Mati 
Märtin, 80 aastat tagasi, lk 5) 

l Vastab Laine Villenthal Nissist Eesti Kiriku uusaasta kõnele. (nr 2, Liina Raudvassar, Kogu aeg koguduse 
keskel, lk 6) 

l ...seminari materjalide kasutamine.... (nr 5, lk 7, kursuse Reis usumaale kuulutus) 
l Poliitilise võimu kandjad võivad leida, et praktika on olulisem mistahes paberi määrimisest. (nr 3, Vaim, oim 

ja võim, Alar Kilp, lk 3) 
l Maailm pakub usinalt ebausu tõdesid. (nr 6, Evi Sepp, Asendustegevus ei toida lambaid, lk 3) 
l On igati oodatav, et religiooni käsitletakse küllaltki palju ajaloo tunnis. (nr 3, Alar Kilp, Religiooni õppimine 

ilma religiooniõpetuseta, lk 5) 
l "Me ei ole stepirahvas või põgenev rahvas, vaid arenev rahvas," kinnitas ta, refereerides järgnevalt eesti 

meedias ilmunud religiooni temaatikat, kitsamalt kooli religiooniõpetust käsitlevaid artikleid. (nr 7, Liina 
Raudvassar, Religioosne maastik nagu sügisene looduspilt, lk 4) 

l Seejärel sõja segadused ja -kannatused ning sellele järgnev kirikulugu Eestis nõukogude okupatsiooni 
tingimustes ning Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirikuna paguluses. (nr 7, Ove Sander, Meie oma kiriku 
sünnipäev, lk 2) 

l Kontserdijärgses õnnitluste osas andis assessor Urmas Viilma, Pärnu-Jakobi koguduse endine õpetaja, 
Konstantin Reinule üle EELK tänukirja pikaajalise koostöö eest EELK kogudustega. (nr 7, Tõnu Rein, 
Tänukiri tublile muusikajuhile, lk 5) 

l Maarjapäeva jumalateenistus toimub  vabas õhus, halva ilma korral koduloo muuseumi verandal. (nr 4, Arvo 
Lasting, Kogudus ja organist vajavad teineteist, lk 5)  

l Tühjale kohale tulevad reinkarnatsiooni ja karma ideed. (nr 7, Liina Raudvassar, Religioosne maastik nagu 
sügisene looduspilt, lk 4) 

l Vajadus regulaarselt ilmuva häälekandja järele ilmnes seoses kirikuelu aktiviseerumisega ja uute kirikutöö 
valdkondade lisandumisega 1988. aastast. (nr 7, Sirje Semm, Hea sõnumi kandja, lk 1) 

l Jättes kõrvale eelpool toodud religiooni definitsiooni, kätkevad enamus usundid oma  õpetustes eetilisi  
probleeme, millest kinnipidamine on kohustuslik. (nr 7, Kalle Arumäe, Käitumisharjumused kaasa 
koolipõlvest, lk 4)  

l Meie hooldekodude tuur hõlmab kolme kihelkonna asutust. (nr 4, Arvo Lasting, Kogudus ja organist vajavad 
teineteist, lk 5)  

l Arhangelskis tutvusime ka puitarhitektuuri mälestistega ja kogesime ühelt poolt seda.... (nr 10, Peeter Kaldur, 
Kaugel eestlaste haudadel, lk 4) 

l Sakramendi annis osalemise eelduseks  on üksnes usk, mida laste puhul kinnitavad vanemad ja ristivanemad. 
(nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 

l Eesti keeles on need sisuldasa neutraalsed: neli neist – esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja neljapäev märgivad 
järjestust, reede ja laupäev on laenulised, pühapäev vihjab Piibli sätetele. (nr 10, Mall Hiiemäe, Trükikalendrite 
ajaloost, lk 6) 

l Ka 15. sajandil ehitatud torn täitis kaitse ülesannet. (nr 10, Liina Raudvassar, Tööd Pühas jätkuvad, lk 4) 
l Laste arvu vähenemine, perestruktuuride teisenemine ja pidevad muutused ühiskonnas toovad kaasa laste 

käsitluse muutumise. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 
l On ju seni tavaks, et armulaua õigus tekib pärast konfirmatsiooni. Jaan Tammsalu on seoses oma magistritööga 

küsitlenud umbes tuhandet leerikooli õpilast, kellest küll keegi ei tulnud leeri ainult selleks, et saada armulaua 
õigus. (nr 10, Kiriku lastetöö uus etapp – lapsed armulaual, Tiiu Pikku, lk 2) 

l Üliarmas on mulle nõrk suitsu lõhn, mis mõnikord korstnast maha tuleb. (nr 12, Rannar Susi, Tühjad talud, lk 
5) 

l Viimsel päeval ei pruugi nemad sugugi taevaste uste taha jääda. (nr 12,Tiiu Pikkur, Raido Rüütel: see töö on 
minu jaoks Looja teenimine, lk 5)  

l Siis tuleb meil teha paratamatult infoallikate ja autoriteetide valikuid ja panna kokku oma intelligentsusest 
sõltuv võimalikult terve ja meeldiv maailma kuvand ja hoida seda siis mingil moel keskkonna muutustest 
justkui kõrgemal. (nr 12, Muutumatult muutlik kevad, Taavi Laanpere, lk 2) 

l Üheks omanäoliseks katseks seda teha, on noore Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo tudengi Laur Kiigi loodud 
kohtumiste sari "Ilmaviis", kus õppeõhtutel Eesti eri paikades selgitatakse ja kirjeldatakse maailmas levinud 
elutunnetusi. (nr 12, Toomas Jürgenstein, Meie ja maailm, lk 3) 

l Võib-olla ehk surma hetkel koged veel sama. (nr 12, Rannar Susi, Tühjad talud, lk 5) 
l Tundub, et moodsad muudatuste tuuleiilid kõigutavad aeg-ajalt ka kirikut. Loodetavasti on viimane aga rajatud 

nii kindlale kaljule, et peab ka kangemad uuenduste rajud ja tormid vastu. (nr 12, Muutumatult muutlik kevad, 
Taavi Laanpere, lk 2) 

l Kui üks inimene on liiga kaua liidri kohal, siis seda hakatakse võtma kui paratamatust. (nr 12,Tiiu Pikkur, 
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Raido Rüütel: see töö on minu jaoks Looja teenimine, lk 5) 
l Kohati jääb mulje, et hingeline lõhestatus kuulubki olemuslikult prohvetluse ja prohveti kuju juurde. (nr 10, 

Marek Roots, Võimatuselt kergusele, lk 8) 
l Omaette valdkonna moodustab antud koguduste liidu juures ka halastustöö kodutute ja puudustkannatajatega. 

(nr 12, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) 
l On heameel tõdeda, et riigi struktuurid näevad üha enam kirikutes ühiskonna seda osa, kes kannavad selliseid 

väärtushinnanguid, mis on meie rahva püsimajäämiseks vajalikud. (nr 9, Põgus tagasivaade neljale aastale, lk 
3) 

l Head sõna tuleb nii meil kui teil kuulutada ka n-ö mittekiriku inimestele. (nr 9, Tiiu Pikkur, Kahe kiriku jätkuv 
koostöö, lk 1) 

l Ettevõtmine sai teoks ja pianisti diplom ulatati Tallinna Konservatooriumist Olaf Läänele 1973. a. (nr 12, 
Algur Kaerma, Ei hirmu ega võimu, vaid armu ja tasadusega, lk 5) 

l Selle aasta riigi eelarvest kogudusele remonttöödeks eraldatud 5 miljonit krooni. (nr 8, Sirje Semm, Kirik tänas 
teenete eest, lk 7) 

l Kristliku anarhismi teoreetik Jacques Ellul on öelnud, et kiriku koostöö võimuga viib viimaks ikka ühe 
tulemuseni – kirikust saab riigi (loe: parteide) propaganda vahend. (nr 9, Tauno Toompuu, Kirikuruumi 
tuulutades, lk 5) 

l Olen märganud, et just igavuse hetkedel sünnib midagi täiesti uut: mõte hakkab liikuma senisest sootuks 
erinevas suunas ja tekib võime tähele panna seda, mida seni pole märganud. (nr 11, Heino Nurk, Igavuse 
hurmas, lk 4)  

l Viimase tosina aasta jooksul on Eesti läbi viidud mitu religiooni küsimusi puudutavat uuringut. (nr 13, Ringo 
Ringvee, Eesti usulisest maastikust, lk 5) 

l Küsimusele, kas EELKs pööratakse piisavalt tähelepanu looduskaitse küsimustele, ei oska Saksa külaline veel 
üheselt vastata. (nr 11, Liina Raudvassar, Keskkonnapastori tööpõld on lai, lk 5) 

l Teoloogi haridusega "ilmaliku" erakonna esindaja jällegi polemiseerib Piibli tsitaatide varal, milline on 
tõeliselt kristlik partei ja tahab enese erakonda samuti kristlastele "söödavaks" teha. (nr 9, Tauno Toompuu, 
Kirikuruumi tuulutades, lk 5) 

l Olenevalt kimmi materjali valikust ja valmistamise viisist kestab puitkatus 15-200 aastat. (nr 8, Liina 
Raudvassar, Restaureerimine pole odav töö, lk 5) 

l Ja nõnda on erinevate kunstnikuisiksuste ühine mineku suund ka sel näitusel oluliselt märgatav ... (nr 8, Maarja 
l Hool meie ühise kiriku lehe sisu pärast ajendas mind teie poole pöörduma. (nr 11, Aare Luup, Julgesti elule 

vastu astudes, lk 3)Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8) 
l Teiseks paneb ta südamele, et looduskaitse teema võiks julgemalt olla kaasatud kiriku laste- ja noortetöösse. 

(nr 11, Liina Raudvassar, Keskkonnapastori tööpõld on lai, lk 5) 
l Möödunud aasta oli kimmkatuste rohke. (nr 8, Liina Raudvassar, Restaureerimine pole odav töö, lk 5) 
l Preesterluse tekkimine on kiriku ajaloos lahutamatult seotud ka armulaua mõistmise muutumisega. (nr 7, Jaan 

Lahe, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, lk 6) 
l Olen viibinud näiteks Kreekas Ristija Johannese kloostris, kus on suur ikoonimaali töökoda ja kus töötas 

kaheksa nunna. (nr 10, Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed ikoonide juurde, lk 5)  
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3. lisa. Koguduse valdkonna sõnad  
l Isiklikult pean riigikokku valitud vaimuliku puhul õigeks tema töösuhte peatamist koguduse vaimulikuna, mis 

tähendab, et riigikogus tööl olemise ajal määratakse tema kogudusi teenima ja koguduste igapäevaelu 
korraldama teine vaimulik. (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 

l Iga koguduse liige on saanud ristimises misjonikäsu, mitte ainult koguduse õpetaja (nr 6, Et kõik oksad oleksid 
haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 

l Koguduse õpetajateks saamine eeldab koguduses õpetajakoha vakantseks kuulutamist ja valimiste läbiviimist. 
(nr 11, Tiiu Pikkur, Kirik sai juurde kaks uut õpetajat, lk 2) 

l Tühi kirik, õhus hõljuv viirukilõhn ja pühadust kiirgavad ikoonid seintel panid unustama maailma mured ja 
askeldused ning aitasid koos koguduse liikme Sirje Säärega süveneda pühapiltide salapärasesse maailma. (nr 
10, Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed ikoonide juurde, lk 5) 

l Koguduse liige kaevas kopaga umbes kilomeeter soojuspumba toru maasse nn armastustööna ja Margus Kirja 
koos koguduseliikmetega paigutasid toru maasse ning katsid kinni. (nr 6, Ida-Harju praostkond tõstis endi 
keskelt esile ning esitas aasta vaimuliku tiitli kandidaadiks Jõelähtme Püha Neitsi Maarja koguduse diakoni 
Margus Kirja, lk 5)  

l Kas koguduse liikmete arv on vahepeal kasvanud? (nr 11, Kaie Nõlvak, Valdo Reimann:  Isa ju ikka ootab, lk 
5) 

l Kui 1980ndate keskelt järgneva kümne aasta jooksul leeritati EELKs ligi 60 000 uut täieõiguslikku koguduse 
liiget, siis... (nr 12, Tiiu Pikkur, Uurimus leeritööst annab ka praktilist nõu, lk 2) 

l Eelmise nädala kirikuleht vahendab meile taas loo sellest, kuidas üks kogudus on astunud valimispropaganda 
reele ja korraldanud koguduse liikmetest poliitikute kohtumise kogudusega. (nr 9, Tauno Toompuu, 
Kirikuruumi tuulutades, lk 5) 

l Haapsalu Püha Johannese kogudusest pürivad eelseisvail valimistel riigikokku nõukogu liikmes Andres 
Ammas ja Lauri Luik, kes tutvustasid oma poliitilisi vaateid ka koguduse liikmeile. (nr 8, Lehte Ilves, Kaks 
nõukogu liiget pürivad riigikokku, lk 4) 

l Siiski on meil üksikuid noori, kes koguduse töös osalevad, seda just eriti muusika kaudu. (nr 11, Kaie Nõlvak, 
Valdo Reimann:  Isa ju ikka ootab, lk 5) 

l Järgnevad 40 aastat oligi nn Rinkide ajastu, kus koguduse töö kõrval õitses ka meie rahvuslik ja kultuuriline 
tegevus. (nr 8, EK, Kogudusõpetas tegevuse, lk 9 

l Coro Consonante on pühendunud vaimulikele suurvormidele, kuna koguduse kooridel ei ole tihti võimalik 
vokaal-sümfoonilisi teoseid üksinda esitada. (nr 11, Coro Consonante tähistas 5. aastapäeva, Astrid Raja, lk 4) 

l Teoloogiline kõrgharidus on nimelt pääsuks pro ministerio eksamile, eksam omakorda loob võimaluse õpetaja 
ordinatsiooniks meie kirikus. (nr 11, Liina Raudvassar, Diakonitest kasvasid õpetajad, lk 1) 

l Nüüd seisab ees ordineerimine preestri ametisse ning introduktsioon konkreetse koguduse täieõiguslikuks 
õpetajaks. (nr 11, Liina Raudvassar, Diakonitest kasvasid õpetajad, lk 1) 

l Praosti kandidaadi (ainsus) esitab peapiiskop või piiskop (kirikuseadustiku paragrahv  64). (nr 11, Jaanus 
Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) 

l Ma ei tunne artikli autorit ega kumbagi kõne all olnud praosti kandidaati, samuti artiklis väidetud 
kirikupoliitilisi intriige. (nr 11, Aare Luup, Julgesti elule vastu astudes, lk 3) 

l Kaotanud sõjatules ka oma kodu, jätkas Kodres vaimuliku tööd. (nr 11, Rita Puidet, 100 aastat tagasi sündis 
Oskar Kodres, lk 6) 

l Hullem veel, tema arvates segab see lektüür praktikanti õpetaja ametisse õigel sissejuhatusel. (nr 8, Ants Paju, 
Sajand tagasi Palamusel, lk 10) 

l Annaks reformatoorset arusaama vaimuliku ametist edasi palju paremini kui Uues Testamendis 
koguduseametina mitteesinev "preester". (nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l Vaevalt on see kahjustanud vaimuliku ameti väärikust või takistanud valitud isikuid vaimulike ülesannete 
täitmisel. (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 

l Kuidas põhjendate vaimuliku ameti sidumist riigikogulase omaga? (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 
4) 

l Vaimuliku amet on samuti ühiskonda teeniv amet ja seetõttu ei peaks vaimuliku kandideerimine riigikokku 
olema välistatud. (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 

l Näiteks möödus minu 40. ametijuubel nii, et see jäi tähele panemata, kuigi 40 on vaimuliku ametis 
märkimisväärne. (nr 6, Liina Raudvassar, Olla oma ametis ustav lõpuni, lk 5) 

l Viimati vahetati katust u 30 aastat tagasi ja mõni toona seal turninud mees on täna ise vaimuliku seisuses või 
lööb kusagil teises kirikus kella. (nr 6, Sirje Semm, 700kohaline kirik vajab tõsist remonti, lk 1) 

l Lisaks otseselt vaimuliku tööle on Annika Laats organiseerinud edukalt kogudusemaja kapitaalremonti ja tema 
ajal on kirik saanud uue tornikella. (nr 6, Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi esitas aasta vaimuliku 
aunimetuse kandidaadiks Lääne-Harju praostkond, lk 5) 
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4. lisa. Uskkondade nimetused 
l Põnev raamat viib meid eesti metodisti kiriku ja koguduse ajalukku. (nr 1, EK, Eesti ristikangelasi, lk 4) 
l Palvenädalat peeti Jõhvi ja Kohtla-Järve metodisti kirikus, Jõhvi Kristliku Keskuse koguduses, Uue Põlvkonna 

koguduses, Kohtla-Järve baptistikoguduses, Kohtla-Järve Jumala Sõna koguduses ja EELK Jõhvi Mihkli 
koguduses. (nr 3, Praostkonna uudised, EK, lk 2) 

l Metodisti kiriku puhul tuleb eraldi välja tuua Teoloogilist Seminari, mis valmistab ette vaimulikke ja koguduse 
töötegijaid ka teiste, Eestist väljaspool asuvate metodisti kirkute jaoks, aga samuti teiste kristlike koguduste 
jaoks Eestis. (nr 13, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) 

l Nõnda astuski Tallinna metodisti kirikus toimunud kontserdil "Tähtede helisev sära" esmakordselt kuulajate 
ette Allika baptisti koguduse kammerkoorist, Hageri kammerkoorist Lambertus ja Tallinna metodisti koguduse 
kammerkoorist Credo moodustatud ühiskoor. (nr 11, Coro Consonante tähistas 5. aastapäeva, Astrid Raja, lk 4) 

l Varem on laste piibliteemaliste maalide näitused toimunud Tartus Peetri ja Pauluse kirikus, aga ka Püha Luuka 
metodisti ja Salemi baptisti kirikus enne statsionaarse kunstiringi tegevuse algust. (nr 13, Merje Mänd, Jaani 
kirikus on avatud laste maalinäitus, lk 5) 

l Mitu nelipühi, metodisti ja baptisti kiriku vaimulikku ning vabakoguduste pastorit kandideerib EKD 
nimekirjas. (nr 5, Alar Kilp, Lähenevad riigikogu valimised, lk 4) 

l Ülemöödunud aastal ostis nelipühi kirik 45 miljonit krooni maksnud Harjuoru võimla – maja, millest on 
mööda käinud kõik Toompeale tõttajad. (nr 8, Tiiu Pikkur, Nelipühilased said oma kodu, lk 9) 

l Nelipühi kiriku Toompea keskuse ametlik avamine ja õnnistamine on mai lõpus. (nr 8, Tiiu Pikkur, 
Nelipühilased said oma kodu, lk 9) 

l Ordinatsioonijumalateenistusest võttis osa paarkümmend õigeusu vaimulikku kogu Eestist. (nr 4, lk 2, autori 
nime ja pealkirja pole) 

l Olen lugenud, et mitte-õigeusklikud, kes soovivad end siduda ikoonimaaliga, peavad kõigepealt omaks võtma 
õigeusu traditsioonis säilitatud liturgilise elu, osalema palves ja usuelus. (nr 10, Monika Reedik, Sirje Säär 
juhatab teed ikoonide juurde, lk 5) 

l Pühapiltide maalijad ei saagi aga teisiti, kui peavad olema tuttavad ortodoksi kiriku traditsiooniga... (nr 10, 
Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed ikoonide juurde, lk 5) 

l Tallinnast lahkudes sõidangi kohe Moskvasse õigeusu kiriku konverentsile. (nr 9, Tiiu Pikkur, Kahe kiriku 
jätkuv koostöö, lk 1) 

l Gregooriuse kalendri ajaarvestus võeti üle alles 1918. aastal, õigeusu kirik aga säilitas pühakutähtpäevade 
pühitsemisel juuliuse kalendri daatumid. (nr 10, Mall Hiiemäe, Trükikalendrite ajaloost, lk 6) 

l Oleme koos õigeusu kirikuga ühed vanemad kirikud Venemaal. (nr 9, Tiiu Pikkur, Kahe kiriku jätkuv koostöö, 
Nagu kuulsin, on Eestiski õigeusu kirik aktiivne ja teeb oikumeenilist tööd. (nr 9, Tiiu Pikkur, Kahe kiriku 
jätkuv koostöö, lk 1) 

l Õigeusu kogukond Eestis jaguneb kahe kiriku, Eesti Apostliku Õigeusu ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu 
Kiriku vahel. (nr 12, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) 

l Venemaa õigeusu kirikuga teeme koostööd näiteks humanitaarabi jagamisel. (nr 9, Tiiu Pikkur, Kahe kiriku 
jätkuv koostöö, lk 1) 

l Ema oleks mind juba varem ristida tahtnud, aga et mu isa oli pärit Muhu saarelt ja tema perekond kulus 
õigeusu kirikusse, ei suutnus vanemad omavahel kokku leppida. (nr 8, Monika Reedik, Mul tekiks väljaspool 
Eestit meeletu koduigatsus, lk 7) 

l Seega on õigeusu traditsioon suurimaks, mis  ühendab vene rahvusest isikuid. Õigeusu traditsiooni juures ei 
saa mööda vaadata ka Kuremäel asuvast Moskva patriarhile alluvast Pühtitsa naiskloostrist, mis ... (nr 12, 
Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) 

l Tööd tehti looma moodi, aga sõid sellegipoolest viletsasti, sest vanad inimesed olid kangesti hoidjad ja ihnsad. 
(nr 12, Rannar Susi, Tühjad talud, lk 5. 
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5. lisa. Mõttekriips puudub 
l Ja kui mõni pühakoda on kehtestanud sissesaamiseks sümboolse tasu, tõlgendatakse seda üheselt: tegemist on 

muuseumiga. (nr 2, Liina Raudvasssar,  Turist käib ka kirikus, lk 3) 
l Uue Testamendi lugude põhijoon on aga  hoopis muus: tee teistele seda, mida tahad, et endalegi tehtaks. (nr 3, 

Mari Paenurm, Inimene jalgratta seljas, lk 3)  
l Ta läbis vene sõjaväeteenistuse: nüüd võis ta välismaal ülikoolis õppida. (nr 1, Eestist Waldeckisse, Albrecht 

Schmidt-Brücken, lk 6) 
l Toimub midagi erakordset, pime kuulutab nägijatele, mida ootajate silmad on aastatuhandeid näha igatsenud. 

(nr 7, Tanel Ots, Messialik ajastu on kätte jõudnud, lk 8) 
l Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektori Aino Punga arvates  on kirik katastroofilises seisus: selle 

katusekonstruktsioonid on halvas seisukorras. (nr 7, Ebanormaalne olukord Järva-Peetri kirikus, EK, lk 3) 
l Samas oleme luterlased, kelle jaoks Jumala Sõna ja sakrament oma juuresolekuga teevad ühest paigast püha 

paiga. (nr 6, Lugeja küsib, lk 4) 
l Eesti vanarahval oli kena ütlemine "Rege rauta suvel ja atra talvel", tarkus, mis tänagi marjaks ära kulub. (nr 7, 

Rita Puidet, Värvipildid kannustavad suve ootama, lk 2) 
l Õigeusu kogukond Eestis jaguneb kahe kiriku, Eesti Apostliku Õigeusu ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu 

Kiriku vahel. (nr 12, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6)Kui rääkida ikoonimaali tehnikast, siis 
milline see on? (nr 10, Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed ikoonide juurde, lk 5) 

l Tegemist on haarava tänapäeva meremeeste romaaniga, mille olustikku tunneb autor Kavvadias hästi: ta sõitis 
aastaid aurulaeval merd. (nr 13, Sirje Semm, Preemiaga pärjati meremeeste romaan, lk 5) 

l Paljudele suur mälestus- ja kurbushetk: suurküüditamisest möödub 58 aastat. (nr 12, Enri Pahapill, 
Paastumaarjapäev ja märtsiküüditamise 58. mälestusaasta, lk 6) 

l Kas Jõgeval tuleb sageli teha ka hingehoiutööd; inimene, kellel midagi ränka südamel, ära kuulata? (nr 11, 
Kaie Nõlvak, Valdo Reimann:  Isa ju ikka ootab, lk 5) 

l Õnneks jäi ta nähtuga rahule: liitekoht on tuiskupidav. (nr 7, Ebanormaalne olukord Järva-Peetri kirikus, EK, 
lk 3) 

l LML oli kasvanud, alates eelmisest assambleest ühines sellega 21 uut liikmeskirikut, ja mis meile kõige 
olulisem, assambleel vastu võetud 11 uuest liikmest oli kaks tollasest NLiidust: EELK ja Läti ELK. (nr 12, 
Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3) 

l "Täpsemalt oli juba enne koguduse juhatuses ja siis sai vallavanemaks," rõhutab Hollo. (nr 10, Rita Puidet, 
Vanade hoonete tulevik on Issanda käes, lk 3) 

l Kes 25 aastat tagasi arvas, et praegu 2007 on nii, nagu on. (nr 12, Rannar Susi, Tühjad talud, lk 5) 
l 25. veebruaril oli Tartu Annelinna baptisti koguduse jumalateenistus eriline: seda juhatas pastorina 18. 

veebruaril kogudusevanemaks ordineeritud Alar Kilp, kes Eesti Kirikule on tuttav kui lehe viljakas ning 
hinnatud kaasautor ja kolumnist. (nr 9, Liina Raudvassar, Baptisti kogudusel uus pastor, lk 2) 

l Katoliiklusega sama paralleeli kasutas Ringvee ka budismist kõneldes: mitme tuntud ühiskonnategelase järgi 
on liikumine populaarne, näiteks on budoloog Linnart Mäll tõstnud teema paljudele huviorbiiti. (nr 7, Liina 
Raudvassar, Religioosne maastik nagu sügisene looduspilt, nr 4) 

l Inimelu kaduvusega kokku puutudes jääb mõtetes valdama vaid üks sõnum: ligimesi tuleb hoida. (nr 11, 
Ligimese hoidmisest, Toomas Jürgenstein, lk 3) 

l Kuid enamikus tuli pillide kuninga oreli salajastesse "hingekäikudesse" süüvida omaenda vaevarikka 
praktiseerimisega. (nr 12, Algur Kaerma, Ei hirmu ega võimu, vaid armu ja tasadusega, lk 5) 

l Evangeeliumi autor nõustub sealsamas selle ülimalt tähendusrikka lausega, milles võetakse kokku kogu 
Jeesuse olemasolu eesmärk inimeste maailmas: anda end ohvriks meie kõikide eest. (nr 12, Marek Roots, 
Rasked kohad Piiblis ja meis endis, lk 8) 

l See oli suur söömaaeg, igaüks võis suhu pista niipalju, kui tahtis (6:11). (nr 11, Marek Roots, Paastuaja 
toidulaud, lk 8) 

l 14. mail 1525. a toimus Wittenbergis esimene luterlik ordinatsioon: koguduse jumalateenistusel ordineeriti 
diakoniks magister Georg Röhrer. (nr 7, Jaan Lahe, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, lk 6) 

l Nii oleme seda olnud näiteks IT valdkonnas: oleme kiiresti ja paindlikult ühiskonna ulatuses rakendanud 
mitmeid lahendusi, mida meilt on ka õppimas käidud. (nr 3, Mari Paenurm, Inimene jalgratta seljas, lk 3) 

l Rahul said olla ka konverentsi juhatuse liikmed Marko Tiitus, assessor dr Ove Sander, Jaan Tammsalu, mag 
Vallo Ehasalu ja mag Katrin-Helena Melder: teatud riskiga võetud otsus koguneda varasemate aastate kahe 
päeva asemel kolmeks päevaks õigustas ennast igati, sest oli aega nii konstruktiivseteks mõttetalguteks, 
palveosaduseks kui lihtsalt omavaheliseks suhtlemiseks. (nr 5, Liina Raudvassar, Meie kirik täna ja homme, lk 
1) 

l Nõnda õpitakse üheskoos uuesti andma ka EKOEs kuju veendumusele, et vabastav evangeelium ei ole 
vastuolus ühendava ja siduva evangeeliumiga: evangeeliumiga, mis vabastab nõnda, et ühendab ja kohustab 
ühisele tunnistamisele ja teenimisele. (nr 4, Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, 
lk 3) 
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6. lisa. Koolon puudub 
l Konverents, mille korraldajateks olid Eesti Soome Instituut ja Eesti Instituut, oli kantud mitmes mõttes 

globaalsest, rahvaste- ja kultuuridevahelisi piire ületavast vaimsusest – konverentsi ettekannete pidajad olid 
erinevatest rahvustest, kuid ka teemad, mida ettekannetes puudutati, käsitlesid erinevaid kultuure ja nende 
baastekste: Vana ja Uut Testamenti, Koraani ning budistlikke tekste. (nr 6, Jaan Lahe, Saagem 
maailmakodanikeks, lk 3) 

l Maalimine toimub tumedamast heledamasse, kõigepealt kaetakse pind tumedamate värvidega ning sellele 
lisatakse järk-järgult heledamaid toone. (nr 10, Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed ikoonide juurde, lk 5) 

l Tegemist oli teise hääletusvooruga, kus oli kaks kandidaati – Andres Taul ja praost Thomas Vaga. (nr 10, Tiiu 
Pikkur, E.E.L.K. uus peapiiskop on Andres Taul, lk 1) 

l Peapiiskop Andres Põder rõhutas demokraatia olulisust ja pakkus sinodile välja kaks kandidaati – Jaanus 
Jalaka ning Tanel Otsa. (nr 9, Margus Kirja, Sinod valis praostiks Tanel Otsa, lk 2) 

l Lauri Vahtre on esile toonud omaaegsete 14.–16. sajandi keskuste – Riia, Turu, Lundi, Breemeni ja Lüübeki – 
vaimulikkonna mõjutusi eesti trükikalendrite tähtpäevakogumis, täheldatavad on dominiiklaste, 
frantsiskaanlaste ja Saksa mungaordu mõjud. (nr 10, Mall Hiiemäe, Trükikalendrite ajaloost, lk 6) 

l Tähelepanu väärib EKNK aktiivsus oma sõnumi kuulutamisel ning selleks vahendite leidmisel – olgu siis 
selleks raadiotöö (Raadio 7 rajamine) või sotsiaalne rehabilitatsioon (Lootuse küla). (nr 12, Ringo Ringvee, 
Eesti religioosne maastik, lk 6) 

l Õigeusu kogukond Eestis jaguneb kahe kiriku, Eesti Apostliku Õigeusu ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu 
Kiriku vahel. (nr 12, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) 

l Kirikutevahelise oratooriumikoori Coro Consonante ajalugu algab 2001. aasta jõuludest, mil kolme koori 
dirigentidel – Sigrid Põllul, Piret Ripsil, Eivin Toodol ja Raili Vahermägil – tekkis ühise jõulukontserdi mõte. 
(nr 11, Coro Consonante tähistas 5. aastapäeva, Astrid Raja, lk 4) 

l Täisvõimsusel töö – ristimiskool, piiblitunnid, osadusgrupid, kodulehekülg internetis ja pühapäevakool – võib 
meie väikeses koguduses alata septembris. (nr 9, Liina Raudvassar, Baptisti kogudusel uus pastor, lk 2) 

l Igal kohtumisel on alateema - elu mõte, õnn, suhted, elu, ülim eesmärk - mis püüavad ühe laulu sõnadele 
tuginedes kokku anda vastuse küsimusele, kus on armastus... (nr 8, Ainult üks küsimus, lk 2) 

l Järgnevate aastate jooksul Eesti usuline maastik stabiliseerus – osa, varasemal perioodil populaarsust kogunud 
kirikuid ja usuliikumisi kaotas oma järgijate hulka (nende hulka kuuluvad üheaegselt nii erinevad ühendused 
nagu EELK kui ka transtsendentaalne meditatsioon), teised usulised liikumised, mis olid 1980ndate lõpul ja 
1990ndate alguses tuntud näiteks uuelaadse karismaatilisusega, argistusid ning lõimusid loomulikuks osaks 
Eesti uuest usulisest maastikust (nt Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, Elu Sõna). (nr 10, Ringo Ringvee, Eesti 
religioosne maastik, lk 6) 

l Tänapäeval on asi ammu muutunud – teemat teatakse meist paremini ja alates 1970. aastatest seda ka 
praktiseeritakse, seadusteni jõuti alates 1980. aastatest erinevates maakirikutes erinevatel aegadel. (nr 11, Tiiu 
Pikkur, Täpsustus, lk 7) 
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7. lisa. Rektsioonid 
l Georg Koigi panus emakeelse kirikukirjanduse edendamisel.  (nr 11, Arvo Lasting, Georg Koigi panus 

emakeelse kirikukirjanduse edendamisel, lk 6) → panus millesse? edendamisse 
l Ta seadis täiskasvanutele eeskujuks just lapse õppimise ja kuulekuse – millise asendi peaks omandama ka iga 

täiskasvanu Jumala riiki vastu võttes. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) → eeskujuks 
seadma mida? õppimist ja kuulekust 

l Kuidas ta aitas nõrku ja abivajajaid, kuidas seati esikohale laste heaolu ning tulevik.  (nr 8, Lennart Mängli, 
Usu ja poliitika vahekord, lk 4) → esikohale seadma mida? heaolu ja tulevikku 

l Jaan Tammsalu on seoses oma magistritööga küsitlenud umbes tuhandet leerikooli õpilast, kellest küll keegi ei 
tulnud leeri ainult selleks, et saada armulaua õigus.  (nr 10, Kiriku lastetöö uus etapp – lapsed armulaual, Tiiu 
Pikku, lk 2) → saada mida? õigust 

l Samas ei ole meie oma valitsemiseufoorias pidanudki vajalikuks sõlmida poliitikute vahel sisemine kokkulepe, 
kehtestada enesele moraalsete piirangute süsteem. (nr 3, Avo Üprus, Eetikast poliitikas, liberaalsuse 
piirangutest ning religiooniõpetusest, lk 4) → sõlmida mida? sisemist kokkulepet 

l Eks igat inimest rõõmustab see, kui ta tunnustuse leiab.  (nr 6, Liina Raudvassar, Olla oma ametis ustav lõpuni, 
lk 5) → leidma mida? tunnustust 

l Pärast kohalikku algkooli asus ta õppima Viljandi maakonna gümnaasiumi humanitaarharus ja selle lõpetamise 
järel 1927. a sügisel Tartu alma materis. (nr 13, Rita Puidet, Põldude ja hingede aednik Juhan Jõgi, lk 6) →  
asuma kuhu? humanitaarharusse,  alma materis'se 

l Varem toimus meil ka praostkonna-siseselt iga kuu kokkusaamisi, praostkonna vaimulike konverentsi nime all. 
(nr 4, Eesti kirik küsib, lk 1) → toimuma millal? (tegemist on ajamäärsõnaga, mis nõuab alallütlevat käänet) 
igal kuul 

l Kui ideedest puudu tuleb, võib kirjutada aadressil kristel.neitsov @gmx.de – arutlen meeleldi koos teiega.  (nr 
9, Kristel Neitsov, Laulumeister hingehoidjaks, lk 6) → kirjutama kuhu? aadressile 

l Kristuses on Jumal kogu inimkonna enesele kihlanud. (nr 2, Enn Auksmann, Kristuses on Jumal kogu 
inimkonna enesele kihlanud, lk 1) → kihluma kellega? inimkonnaga 

l Kuigi Rootsi ja Soome luterlik kirik on algusest peale osalenud elavalt EKOE töös (nt vaatlejatena 
õpetuskõnelustel ja täiskogudel, aga ka EKOE tõhusate finantseerijatena), ei ole nad seni LKd alla kirjutanud. 
(nr 5, Thomas Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) → alla kirjutama millele? LKle  

l Koguduse liige kaevas kopaga umbes kilomeeter soojuspumba toru maasse nn armastustööna ja Margus Kirja 
koos koguduseliikmetega paigutasid toru maasse ning katsid kinni. (nr 6, Ida-Harju praostkond tõstis endi 
keskelt esile ning esitas aasta vaimuliku tiitli kandidaadiks Jõelähtme Püha Neitsi Maarja koguduse diakoni 
Margus Kirja, lk 5) → kaevama mida? kilomeetri 

l Eks ikka selleks, et meie kirik saaks iseenda tööle parema tagasiside anda. (nr 4, Liina Raudvassar, Käes on 
aruandmise aeg, lk 4) → anda mida? paremat tagasisidet 

l Uus olukord eeldab uusi lahendusi ja nii on psühholoogid esile tõstnud hädatarviliku võimena tolerantsuse 
muudatuste suhtes. (nr 12, Muutumatult muutlik kevad, Taavi Laanpere, lk 2) → esile tõstma mida? 
tolerantsust 

l Jättes kõrvale eelpool toodud religiooni definitsiooni, kätkevad enamus usundid oma  õpetustes eetilisi  
probleeme, millest kinnipidamine on kohustuslik. (nr 7, Kalle Arumäe, Käitumisharjumused kaasa 
koolipõlvest, lk 4) → enamus mida? millest? usundeid, usundeist 

l Arutu näib, et järjekordselt kirjeldatakse olukorda, loendatakse lahendamist vajavad probleemid ja pannakse 
kalli raha eest kirja visioon.  (nr 13, EELK arengukava koostades tuleb keskenduda toimivatele lahendustele, 
Raivo Linnas, lk 4) → loendama mida? probleeme 

l Viimasel ajal on Eesti kui misjonipõllu kohta huvi tuntud mitmel korral. (nr 7, Piret Riim, Eestisse kutsutakse 
misjonäre, lk 5) huvituma millest? 

l Tuleb alati püüda end sisemiselt vaba hoida. (nr 8, Monika Reedik, Mul tekiks väljaspool Eestit meeletu 
koduigatsus, lk 7) → hoida end kellena? sisemiselt vabana 

l Nõukogus ja juhatuses olles on Harri Õunapuu tublilt aidanud kogudust selles osas, mis temal on olnud 
võimalik. (nr 8, Sirje Semm, Kirik tänas teenete eest, lk 7) → aitama millega? sellega 

l Tänan siin kõiki, kes selle jaoks hea seisid, südamest ning märgin eraldi ära Ilmo Au jõupingutused selles 
kiiduväärt teos. (nr 5, Pühakodade  programm  ummikseisus. Mati Maanas, lk 2) → hea seisma mille eest? 

l Õpetaja Tammsalu tänas Gustav Piiri ja avaldas talle siirast tunnustust tema kümneaastases töös praostina. (nr 
10, Tallinna praostkonnal uued juhid, Tiiu Pikkur, lk 2) → tunnustama mille eest? töö eest 

l Ja nõnda on erinevate kunstnikuisiksuste ühine mineku suund ka sel näitusel oluliselt märgatav, olgu see 
igatsus allika poole siis väljendunud kas realistlikus maastikuvaates või abstraktses kompositsioonis. (nr 8, 
Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8) → igatsema mille järele 
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8. lisa. Suurtähtlühendid 
l Oluline oli alates 1958. a LML poolt plaanitud raadio Evangeeliumi Hääl avamine Addis Abebas 1963. a 

veebruaris, mis oli vahest LML suurim projekt kogu tema ajaloos. (nr 12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, 
lk 3) 

l Sel põhusel lükati LML assamblee edasi ning otsustati pidada see Porto Alegres Brasiilias 1970. a. (nr 12, 
Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3 

l Jah, käime Wismari tänaval asuvas EAÕK keskuses koos üks kord kuus. (nr 10, Monika Reedik, Sirje Säär 
juhatab teed ikoonide juurde, lk 5) 

l IRL seisukohalt on haridus määrava tähtsusega järgmise põlvkonna isamaalistel ja kristlikel põhimõtetel 
tugineva väärtussüsteemi kujundamisel. (nr 9, EK, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 

l Refereerin IRL programmi: vanemale täiendav maksuvaba tulu alates esimesest lapsest. (nr 9, EK, Vaimulike 
osalus valimisvõitluses, lk 4) 

l Usuteaduse Instituudi rektor Randar Tasmuth andis üle tunnistused HIV ja AIDSi ennetustöötajate ja 
nõustajate koolituse läbinutele. (nr 13 Eva-Liisa Luhamets ja Anne Burghardt, EELK esimene HIV ennetustöö 
ja nõustamisalane koolitus, lk 1) 

l Eelmise aasta septembrist detsembrini toimunud koolituse eesmärgiks oli suurendada kiriku töötegijate 
valmisolekut seista vastamisi järjest suureneva HIV levikuga Eestis. (nr 13 Eva-Liisa Luhamets ja Anne 
Burghardt, EELK esimene HIV ennetustöö ja nõustamisalane koolitus, lk 1) 

l Alles 1991, pärast pikka protsessi, millesse kuulus pastoraalne juhtimine, visitatsioonid, kohtumõistmine, 
millega kaasnesid olulised muudatused mõlema kiriku elus, lõpetas LML nõukogu antud suspensiooni. (nr 13, 
Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l Restruktureerimise eesmärgiks oli LML suurem enesemõistmine communiona alates selle formuleeringu 
kasutuselevõtust Budapestis. (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3)  

l Kõige olulisem LMLi jaoks on mõiste osaduskond (communio/gemeinschaft) sissetoomine, mis avab uue 
lehekülje LML edasises arengus. (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l Oluliseks kokkuhoiuks oli LML staabi vähendamine 126 töötajalt 94 töötajale. (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik 
Maailmaliit, lk 3) 

l LML 8. assamblee tunnistab, et Jumal vastab Ida-Euroopa rahvaste appihüüetele. (nr 13, Peeter Kaldur, 
Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l LML liikmeskirikuil tuleb lasta ennast objektiivselt informeerida olukorrast Baltikumis; LML liikmeskirikuil 
tuleb osutada Balti luterlikele kirikutele kõikvõimalikku vaimset ja materiaalset abi. (nr 13, Peeter Kaldur, 
Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l LML nõukogu liikmeks valiti peapiiskop Jaan Kiivit jun. (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) 
l LML nõukogu oli otsustanud, et assamblee täiendavad eesmärgid on... (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik 

Maailmaliit, lk 3) 
l Ka valijad tegid otsuse lähtudes vähem või rohkem omahuvist ja sellega vastavuses olevast parteilisest huvist, 

mistõttu paljud IRL valijad ilmselt ootavadki samamoodi nagu Reformierakonna valijad võivad loota, et Ansp 
Laarile järele ei anna. (nr 13, Alar Kilp, Fundamentalisti omahuvist, lk 3) 
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9. lisa. Piibel 
 

l Eestis on kasutusel 1991. välja antud «Kiriku laulu- ja palveraamat» ning 1997. aastal ilmunud Piibel, liturgias 
kehtib aga ametlikult 1902. aasta agenda (enamikes kogudustes kasutatavat eksiilkiriku 1951 välja antud nn 
Stockholmi agendat ja selle kordustrükke, mis kujutavad endast agenda 1902. aasta redaktsiooni, ei ole Eesti 
kirikus kunagi ametlikult kehtestatud). (nr 2, Laulumäng taevasele Isale, EK, lk 5 

l On ennegi ette tulnud, et inimene hakkab puht uudishimust Piiblit lugema ning hiljem hakkab Piibel inimest 
lugema. (nr 4, Ramo Pener, Kardetakse seda, mida ei teata, lk 4) 

l Jeesuse õpetus ei olnud «konfessionaalne», samuti ei tohiks seda olla ka usuõpetus – tutvustada tuleb teiste 
religioonide kõrval eelkõige Kristust ennast, nii nagu Piiblis Temast räägitakse. (nr 4, Ramo Pener, Kardetakse 
seda, mida ei teata, lk 4) 

l Ja ometi on Piibel maailma loetavaim raamat ning kristlus kõige suurem religioon, kuigi kristlust on väga raske 
religiooni alla lahterdada, sest tegu pole printsiipide ja filosoofiaga, vaid isikuga, kelleks on Jeesus Kristus. (nr 
4, Ramo Pener, Kardetakse seda, mida ei teata, lk 4) 

l Thea Leitmaa tunnistab, et ka tema vajab kogudust, et olla palve- ja armulauaosaduses ja et mõtiskleda Piibli 
õpetuste üle jutluse saatel. (nr 4, Arvo Lasting, Kogudus ja organist vajavad teineteist, lk 5) 

l Vägivallast ja selle ületamisest räägib teoloogiamagister Ermo Jürma kirjutis, kus nenditakse, et ligi 600 
kirjakohta Piiblis kõnelevad vägivallategudest inimeste keskel. (nr 4, EK, Kristlik Kasvatus 3-2006, lk 5) 

l Lõpetuseks peab tõdema, et ajal, mil kristlased kogevad raskusi kristliku sõnumi edastamisel tänapäeva 
inimesele arusaadavas ja tähendusrikkas keeles ja vormis, õõnestavad praegu traditsioonilisi kristlikke 
(jõulu)arusaamu uued „tõed“ kristlusest ja Piiblist. (nr 2, Jõulukristlus ilmalikus meedias, Alar Kilp, lk 3) 

l Loetuim raamat, Dan Browni „Da Vinci kood“, võib olla väljamõeldis, kuid selles peitub rohkem tõde kui 
Piiblis. (nr 2, Jõulukristlus ilmalikus meedias, Alar Kilp, lk 3) 

l Sageli sobib vahendiks ka täheline ja numbriline sümbol, sealhulgas näiteks mõni Piibli kirjakoht. (nr 1, 
Tarkuse algus on Jumala kartus, Randar Tasmuth, lk 3) 

l Mitte ainult Piibli, vaid ka igapäise terve mõistuse järgi on see nii. (nr 3, Mari Paenurm, Inimene jalgratta 
seljas, lk 4) 

l Muidugi ei muuda reeglite selgeksõppimine kedagi automaatselt ingliks ega isegi mitte inglaseks: kurat tunneb 
ka Piiblit, aga toimetab ikka omamoodi. (nr 3, Avo Üprus, Eetikast poliitikas, liberaalsuse piirangutest ning 
religiooniõpetusest, lk 4) 

l EKD dokumentides öeldakse, et erakond juhindub Piiblist, erakonna "eesmärgiks on kristlike elu- ja 
eetikastandardite rakendamine ühiskonnaelu kõigil tasanditel" ning erakond lähtub Jumala sõnast oma 
tegevuse planeerimisel ning ühiskonnas ja poliitikas toimuva hindamisel. (nr 4, Alar Kilp, Kristlikud 
demokraadid riigikogu valimistel, lk 3) 

l Kristlus tundub liiga lihtlabasena, kus postmodernistlik mõistus tõrgub ja süda jätab ebamugavustundest paar 
takti vahele – ja ometi on Piibel maailma loetavaim raamat ning kristlus kõige suurem religioon, kuigi kristlust 
on väga raske religiooni alla lahterdada, sest tegu pole printsiipide ja filosoofiaga, vaid isikuga, kelleks on 
Jeesus Kristus. (nr 4, Ramo Pener. Kardetakse seda, mida ei teata, lk 4) 

l "Kui Eestis on kirikuõpetaja mõnele täiesti tundmatu isik, siis Sambias on tavaline, et näiteks vallaametniku 
töölaual on Piibel ja mitte niisama, vaid ta loeb seda ka," võrdles Kari veel Eesti ja Sambia olusid. (nr 5, 
Palmilehed pea kohal ja remontivajav katus. Heli Reichardt, lk 5) 

l Laste käsitlemine Piiblis ja tänapäeval (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 
l Samas olnuks televaatajatel lihtsam üle lugeda Vanemuise laval olevate laste arvu, kui leida Piiblist tõestust 

sellele, et leeriõnnistus on ukseks armulauale. Isegi leeriõnnistust on Piiblist võimatu leida. (nr 10, Eestimaa 
muutub, Jaan Tamsalu, lk 2) 

l Nimelt toimub esimest korda sel suvel Lüübekis päev "Bread ja Fish" (leib ja vein), kus räägitakse Läänemere 
kaitsest ja säästlikust arengust ning kiriku osast selles, samuti toimub Piiblist tuttava "viie tuhande mehe 
toitmine". (nr 11, Liina Raudvassar, Keskkonnapastori tööpõld on lai, lk 5) 

l 14. märtsil on emakeelepäev. 20. saj alguses teenis Helme kogudust õpetaja Georg Koik, kes andis küllaltki 
suure panuse kiriku põhiteoste – Piibli, lauluraamatu ja katekismuse tõlkimisele eesti keelde. (nr 11, Arvo 
Lasting, Georg Koigi panus emakeelse kirikukirjanduse edendamisel, lk 6) 

l Toomas Paul kirjeldab teoses "Eesti piiblitõlke ajalugu", kuidas 19. sajandi II poolel arutleti Eesti- ja Liivimaa 
kirikus vajadusest redigeerida eestikeelset Piiblit ja trükkida see uues kirjaviisis. Ühtaegu tegeldi Piibli 
eestikeelse teksti redigeerimise ja parandamisega. (nr 11, Arvo Lasting, Georg Koigi panus emakeelse 
kirikukirjanduse edendamisel, lk 6) 

l Rasked kohad Piiblis ja meis endis (nr 12, Rasked kohad Piiblis ja meis endis, Marek Roots, lk 8) 
l Üks vastuolulisi küsimusi tekitav episood Piiblis on mu meelest ka tänase jutluse kirjakoht. (nr 12, Rasked 

kohad Piiblis ja meis endis, Marek Roots, lk 8) 
l Kui Piibli lugejate esimene reaktsioon süneedriumi otsuse suhtes on põlastav, siis saab seda vaevata mõista. (nr 

12, Rasked kohad Piiblis ja meis endis, Marek Roots, lk 8) 
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10. lisa. Vana ja uus testament 
l Kui Vana Testamendi järgi on Jumala väljavalituks vaid Iisraeli rahvas, siis Kristuses ilmub Jumala arm kogu 

inimkonnale. (nr 2, Enn Auksmann, Kristuses on Jumal kogu inimkonna enesele kihlanud, lk 1) 
l Sõnaosas loetakse eelnõu kohaselt kõigepealt Vana Testamendi lektsioon, siis epistel (lugemine apostlite 

kirjadest) ja evangeelium, millele eelneb päevalaul (graduaallaul). (nr 2, Laulumäng taevasele Isale, EK, lk 5) 
l Uuest Testamendist loen ma välja parimal juhul selle, et kristlastel  kui kodanikel on moraalne kohustus 

osaleda ka ühiskondlikus elus... (nr 4, Alar Kilp, Kristlikud demokraadid riigikogu valimistel, lk 3)  
l Ühele kristlasele võib Uus Testament tänase Eesti kontekstis rääkida rohkem rohelisest ja sotsiaalsest 

mõtteviisist kui rahvuslikust ja liberaalsest. (nr 4, Alar Kilp, Kristlikud demokraadid riigikogu valimistel, lk 3) 
l 23. ja 24. jaanuaril, ajal, mil suur osa meie vaimulikest viibis Valgerannas konverentsil, külastas käesolevate 

ridade autor Riias toimunud rahvusvahelist teaduskonverentsi «Klassikaliste kanooniliste tekstide tõlkimine», 
esinedes seal ettekandega Uue Testamendi tõlketeoreetilistest probleemidest. (nr 6, Jaan Lahe, Saagem 
maailmakodanikeks, lk 3) 

l Konverents, mille korraldajateks olid Eesti Soome Instituut ja Eesti Instituut, oli kantud mitmes mõttes 
globaalsest, rahvaste- ja kultuuridevahelisi piire ületavast vaimsusest – konverentsi ettekannete pidajad olid 
erinevatest rahvustest, kuid ka teemad, mida ettekannetes puudutati, käsitlesid erinevaid kultuure ja nende 
baastekste: Vana ja Uut Testamenti, Koraani ning budistlikke tekste. (nr 6, Jaan Lahe,  Saagem 
maailmakodanikeks, lk 3) 

l Teame, et Uus Testament rõhutab ristimise vajalikkust, kuid ei anna kindlaid punkte laste ristimise kohta. (nr 
6,  Jaan Lahe, Saagem maailmakodanikeks, lk 3) 

l 17. veebruaril kl 10–16 Tallinnas Misjonikeskuses Tehnika 115 tutvustatakse kogudusekooli olemust ning 
õppemooduleid: "Pauluse kiri efeslastele", "Kõrvalkõndijana – hingehoiu põhi- ja jätkukursus", "Jumala 
misjon" ja "Piibli punane niit (Uus ja Vana Testament)". (nr 6, Õppepäev kogudusekooli Kasvuaeg läbiviijaile, 
lk 7) 

l Selline radikaalne lapse tähtsuse rõhutamine, nagu Jeesus seda tegi ja mis on evangeeliumite traditsioonis 
säilinud üsna varakult ja pikalt, on Uue Testamendi kirjades küll pea kadunud. (nr 6, Et kõik oksad oleksid 
haljad. Hedi Vilumaa, lk 6) 

l Sest selle kohta pole mitte ainult kusagil kirjas mingit armutõotust, vaid seda ei mainita isegi kogu Kirjas – 
õigemini – Uues Testamendis – ainsa sõnagagi. (nr 4, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l Religiooniloolased ja kirikuloolased oletavad, et kristlik kirik võttis preestriameti üle oma paganlikust 
ümbruskonnast ning küllap avaldas sellele mõju ka Vana Testament, kus on juttu preestritest ja preesterlusest, 
sest kirik mõistis ennast «uue Iisraelina». (nr 4, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l "Ohverdamisest" saab preestri (eeskätt piiskopi kui ülempreestri) ainuõigus, kuigi Uus Testament ei sätesta 
kusagil, kes võib armulauda seada. (nr 4, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l Ta ei aseta piiskopiametit iialgi kahtluse alla, kuna seda ametit nimetatakse ka Uues Testamendis. (nr 8, Jaan 
Lahe, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, lk 6) 

l Piiskopi ülesanded on seega põhiliselt samad kui tavalisel kirikuõpetajal ja Luther näitab Uuele Testamendile 
ja varasele kirikuloole tuginedes, et... (nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l Kolmeastmeline hierarhia puudus ka Uue Testamendi koguduses ning selle tekkimise võib dateerida 2. 
sajandisse, mil tekib ka arusaam piiskopi erilisest positsioonist kiriklikus hierarhias (piiskop kui eriline Jumala 
või Kristuse esindaja jne). (nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l Annaks reformatoorset arusaama vaimuliku ametist edasi palju paremini kui Uues Testamendis 
koguduseametina mitteesinev «preester». (nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l Ja siiski, Vana Testamendi prohveti ning evangeeliumikuulutaja vahel leidub otsustav erinevus. (nr 10, 
Võimatuselt kergusele, Marek Roots, lk 8) 

l Sama pühapäeva ladinakeelne nimetus oli oculi, mis tähendab ‘silmad’ ja tuleneb jumalateenistuse 
algussalmidest Vana Testamendi lauliku 25. laulus. (nr 11, Sinu tahtmine sündigu, Einar Soone, lk 2) 

l Ligi kaks tuhat aastat tagasi kirja pandud Uus Testament on jätkuvalt aktuaalne ka meie päevil siin Eestis – 
seda on tarvis toonitada. (nr 11, Aarand Roos, Kutsutud ja valitud, lk 3) 

l Ega Uus Testamentki püüa seda saladust lahendada. (nr 12, Rasked kohad Piiblis ja meis endis, Marek Roots, 
lk 8) 

l Kõige juures polnud üldse oluline, et tegemist oli Vana Testamendi professori ja muidu prominendiga. (nr 12, 
Sirje Semm, Kersti Uibo tuleb filmidega Eestisse, lk 2) 
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11. lisa. Sõnakordused 
 
 
l Praostkonna praost saadab praostkonna 

tegevusaruande igale praostkonna kogudusele ning 
koos praostkonna kõigi koguduste sõnaliste ja 
statistiliste aastaaruannetega peapiiskopile hiljemalt 
1. märtsiks. (nr 4, Aastaaruannete esitamise tähtajad, 
lk 4): praost – 4 x, kogudus – 2 x.  

l Küllap on kandidaatide esitamisel olnud määravaks 
ka tihe sõel, mis on teadlikult nii tihedaks tehtud. (nr 
3, Mari Paenurm, Aasta vaimuliku valimisest, lk 1): 
tihe – 2 x. 

l Küllo Arjaks Keskerakonnast ütles, et kui riigikogu 
hakkab sekkuma õppekavadesse, lisama sinna 
täiendusi, siis me avame tee, mis tulevikus võib viia 
õppekavadesse tuntavaid muudatusi ja tuntavaid 
segadusi. (nr 8, Sirje Semm, Religiooniõpetus ei 
muutu kohustuslikuks, lk 2): õppekavad – 2 x, 
tuntavad – 2 x 

l Meie vahel on suured vahemaad ja nii kipub jääma 
vajaka suhtlemisest teiste vaimulikega. Mul pole 
küllaldaselt suhtlemist ja kontakte teiste vaimulike 
hulgas, kuigi sõpru vaimulike hulgas on küllaldaselt. 
(nr 4, Eesti Kirik küsib, lk 1): teiste – 2 x, vaimulik – 
2 x, hulgas –2 x. 

l Varem toimus meil ka praostkonna-siseselt iga kuu  
kokkusaamisi, praostkonna vaimulike konverentsi 
nime all. Nendest kokkusaamistest tekkis alati 
vajadus uuesti kokku saada. (nr 4, Eesti Kirik küsib, 
lk 1): praostkond – 2 x, kokkusaamine – 2 x. 

l Raamatu parim idee, mis on sõnastatud ka tagakaanel, 
on: "Kutse on kutse ellu, ellu Jumala Poja 
ennenägematus kirkuses, kutse ohverdada kõik 
evangeeliumi pärast." (nr 4, EK, Raamatuletilt, lk 5): 
on – 3 x. 

l Raamatu autor on apostel Toomase kõrval üks 
tuntumaid idast pärit kristlikke õpetajaid, kes tegi läbi 
23aastase palverännaku läbi nelja kontinendi ning 
kelle õpetusest said osa paljud. (nr 4, EK, 
Raamatuletilt, lk 5): läbi – 2 x. 

l Julgen arvata, et viimaste aastate liigutavamad hetked 
meie kiriku elus elasime üle EELK kirikupäeval ja 
vaimulikul laulupeol Tartus aastal 2005. (nr 4, Joel 
Luhamets, Üksmeel, lk 2): elama – 2 x. 

l Meie jaoks algas laager reedel avajumalateenistusega 
Põltsamaa Niguliste kirikus. Pärast jumalateenistust 
algas tihe õhtuprogramm, kus mängisime 
tutvumismänge, laulsime ja hiljem kuulasime 
ansambli Septem kontserti. (nr 4, Käimine kanalas ei 
tee veel kanaks, lk 2, Maarja ja Sander Tamm): algas 
– 2 x. 

l Kirikusse oli lisaks laagrilistele tulnud ka Põltsamaa 
linnarahvas. Kuulama tulnud publik elas innukalt 
rütmikatele lauludele kaasa: plaksutades, lauldes, 
nipsutades. (nr 4, Käimine kanalas ei tee veel kanaks, 
lk 2, Maarja ja Sander Tamm): tulnud – 2 x. 

l Mina osalesin Iisraeli laulude õpitoas. Suure innuga 
õppisime selgeks hulga laule. (nr 4, Käimine kanalas 

l Praost saadab aasta tegevusaruande igale  kogudusele 
ning seejärel peapiiskopile koos koguduste sõnaliste 
ja statistiliste aruannetega hiljemalt 1. märtsiks. 

 
 
 
l Küllap on kandidaatide esitamist määranud ka  

teadlikult nii tihedaks tehtud sõel.  
 
 
l Küllo Arjakas Keskerakonnast ütles, et kui riigikogu 

sekkub õppekavadesse täiendusi lisades, võib see 
tekitada pöördumatut segadust. 

 
 
 
 
l Suurte vahemaade tõttu kipub nappima vaimulikega 

suhtlust. Mul pole nendega palju kontakte, kuigi sõpru 
on küllaldaselt.  

 
 
 
l Varem toimusid meil ka praostkonnasiseselt igakuised  

kokkusaamised vaimulike konverentsi nime all, 
millest tekkis alati vajadusi uuesti koguneda.  

 
 
l Raamatu kandev idee on trükitud tagakaanele: "Meil 

on kutse ellu Jumala Poja ennenägematuss kirkusesse, 
kutse ohverdada kõik evangeeliumi pärast."  

 
 
l Raamatu autoriks on apostel Toomase kõrval üks 

tuntumaid idast pärit kristlikke õpetajaid, kes tegi läbi 
23aastase palverännaku neljale kontinendile ja kelle 
õpetusest said osa paljud.  

 
l Julgen arvata, et viimaste aastate kirikuelu 

liigutavamad hetked elasime läbi EELK kirikupäeval 
ja vaimulikul laulupeol Tartus aastal 2005. 

 
l Meile algas laager reedese avajumalateenistusega 

Põltsamaa Niguliste kirikus. Seejärel saime osa   
tihedast õhtuprogrammist, milles mängisime 
tutvumismänge, laulsime ja kuulasime ansambli 
Septem kontserti. 

 
 
l Kirikusse tuli lisaks laagrilistele ka Põltsamaa 

linnarahvas. Publik elas rütmikatele lauludele innukalt 
kaasa: plaksutades, lauldes, nipsutades. 
 

 
l Mina osalesin Iisraeli laulude õpitoas, kus  innukalt 

omandasime neist terve hulga.  
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ei tee veel kanaks, lk 2, Maarja ja Sander Tamm): 
laulud – 2x. 

l Üks neist on "Amet, ordinatsioon ja episkopé 
(vaimulik kirikujuhtimine)", mis on üheks 
võtmeteemaks oikumeenilistes kõnelustes üldse, ent 
vajab selgitamist ka EKOE-siseselt. (nr 4, Thomas 
Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus 
Euroopas, lk 3): üks – 2 x. 

l Lisaks eelnimetatule arutati täiskogu töörühmades 
edasist tegevust sotsiaaleelistes, samuti samme 
hariduse vallas üldisemalt, ent konkreetsemalt ka 
teoloogilise hariduse ja vaimulike ettevalmistamise 
vallas (arvestades Euroopa kõrghariduse 
reformiprotsessi). (nr 4, Thomas Andreas Põder,  
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3): vallas 
– 2 x. 

l EKOE on hoidnud kinni põhimõttest, et EKOE 
paindlikkuse ning liikmeskirikute pädevuste mitte-
piiramise tagab... (nr 4, Thomas Andreas Põder,  
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3): EKOE 
– 2 x. 

l Küll aga on jõutud seisukohale, et EKOE kuju ja 
kujundamise küsimused nõuavad teadlikku ja 
intensiivset käsitlemist. (nr 4, Thomas Andreas Põder,  
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3): kuju – 
3 x. 

l Täname korraldajaid südamliku laagri korraldamise 
eest. (nr 4, Käimine kanalas ei tee veel kanaks, lk 2, 
Maarja ja Sander Tamm): korraldama – 2 x. 

l Thea Leitmaa tõi tee Helme kogudusse 1990. aastal, 
kui kirikusse tuli palju inimesi. Osa neist jäi püsima, 
kuid väga suur hulk on kahjuks kirikust eemale 
jäänud. Kui me näiteks kuldleeripüha peame, siis 
tunnistab Thea Leitmaa, et näeb kirikus väga vähe 
leerikaaslasi. Thead on Jumal juhtinud ikka 
sügavamale ja sügavamale kiriku rüppe. (nr 4, Arvo 
Lasting, Kogudus ja organist vajavad teineteist, lk 5); 
kirik – 4 x.  

l Erilist rõhku pannakse laste kooliharidusele, aga ka 
kultuurilisele ja usulisele harimisele. (nr 4, Joel 
Luhamets, Üksmeel, lk 2): harima – 2 x. 

l Paar aastat tagasi aga kinkis Lõuna-Norra Klunde 
kogudus meile elektrioreli. Nüüd on Thea mitu kuud 
tutvunud selle oreli manuaalide ja pedaalidega ja 
kogudusel on hea meel selle instrumendi saatel 
laulda. (nr 4, Arvo Lasting, Kogudus ja organist 
vajavad teineteist, lk 5): selle – 2 x, orel – 2 x.  

l Tegelikult käib Riidajas väga vähe inimesi 
jumalateenistusel, aga et nende väheste inimeste 
osadust toetada ja palvele jõudu lisada... (nr 4, Arvo 
Lasting, Kogudus ja organist vajavad teineteist, lk 5): 
vähe inimese – 2 x. 

l Pühade ajal, aga ka muul ajal ootavad palvusest 
osasaamist hooldekodud. Meie hooldekodude tuur 
hõlmab kolme kihelkonna asutust: Taagepera, 
Hummuli ja Tõrva hooldekodu. Üks kord oleme 
käinud jumalateenistust pidamas ka Paju 
hooldekodus. Hea meel on võtta hooldekodudesse 
kaasa mõni koguduse naine koraale laulma.(nr 4, 
Arvo Lasting, Kogudus ja organist vajavad teineteist, 

 
 
l Üks neist – "Amet, ordinatsioon ja episkopé (vaimulik 

kirikujuhtimine)" on oikumeeniliste kõneluste  
võtmeteemadest, ent vajab ka EKOEs selgitamist.  

 
 
 
l Lisaks arutati täiskogu töörühmades sotsiaaleeliste ja 

ka üldisemaid haridusvalla tegevusplaane, ent 
konkreetsemalt ka teoloogiahariduse ja vaimulike 
ettevalmistamist temaatikat (arvestades Euroopa 
kõrghariduse reformiprotessi).  

 
 
 
l EKOE on hoidnud kinni põhimõttest, et 

liikmeskirikute tegevuse piiramatu paindlikkuse ja 
pädevuse  tagab...  

 
 
l Küll aga on jõutud seisukohale, et EKOE  

kujundamise küsimused nõuavad teadlikku ja 
intensiivset käsitlemist. 

 
 
l Täname korraldajaid südamliku laagri eest. 
 
 
l Thea Leitmaa tõi elu Helme kogudusse 1990. aastal, 

kui kirikusse tuli palju inimesi. Osa neist jäi püsima, 
kuid väga suur hulk on kahjuks eemale jäänud. Thea 
tunnistab, et näiteks kuldleeripühal näeb vähe 
leerilapsi. Thead on Jumal juhtinud ikka sügavamale 
kiriku rüppe.  

 
 
 
l Erilist rõhku pannakse laste kooliharidusele, aga ka 

kultuurile ja usule.  
 
l Paar aastat tagasi kinkis Lõuna-Norra Klunde 

kogudus meile elektrioreli. Nüüd on Thea mitu kuud 
manuaalide ja pedaalidega tutvunud. Kogudusel 
laulab instrumendi saatel meelsasti. 

 
  

l Tegelikult käib Riidajas väga vähe inimesi 
jumalateenistusel, aga et nende osadust toetada ja 
palvele jõudu lisada...  

 
 
l Pühade ajal, aga ka muidu ootavad hooldekodud 

võimalust palvusest osa saada. Meie tuur hõlmab 
kolme kihelkonna asutusi: Taageperal, Hummulis ja 
Tõrvas. Üks kord oleme jumalateenistust pidanud ka 
Paju hooldekodus. Hea on kaasa võtta mõni koguduse 
naine koraale laulma.  
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lk 5): ajal – 2 x, hooldekodud – 5 x. 
l Sellest annavad tunnistust veel möödunud sajandilgi 

oma usu tõttu kannatanud kristlased, kes suutsid 
vaatamata kõigele oma usule kindlaks jääda. (nr 4, 
Püüelda valguse poole, Anne Burghardt, lk 8): oma 
usk – 2 x. 

l Jõulueelsel ajal tuuritasid muusikarühmad taas mööda 
kirikuid ja tõid  kohale sellise rahvahulga, millist 
meie kirikud reeglina muidu ei näe. (nr 1, Mihkel 
Kukk, Rahast ja armust, lk 1): kirik – 2 x. 

l Üldteemaks on traditsiooniliselt religiooni ja teaduse 
vahelised seosed, kuid konkreetseteks teemadeks olid 
tänavu võetud tuntud inimeste tsitaadid. Osa võttis 
ligi kolmkümmend õpilast kuueteistkümnest erinevast 
koolist. (nr 1, Esseevõistlus religioonist ja teadusest 
2006, Toomas Jürgenstein, lk 2): võtma – 2 x. 

l Loomulikult teeb see vaid head meelt. Majanduse 
meepotis on vaid väike tõrvatilk. (nr 1, lk 3 Toomas 
Jürgenstein, Sihid, lk 3): vaid – 2 x. 

l Meie väike Thea võtab suure akordioni rinnale ja 
meie ühislaul toetub jälle tema saatele. (nr 4, Arvo 
Lasting, Kogudus ja organist vajavad teineteist, lk 5): 
meie – 2 x. 

l Rääkigem ja kirjutagem siis ka alanud aastal armust, 
millel ei ole materiaalset ekvivalenti, ja rahast, mida 
on vaja selleks, et armusõnum leviks ainult selliselt, 
et sõna saaks lihaks. (nr 1, Mihkel Kukk, Rahast ja 
armust, lk 2): see – 2 x, arm – 2 x. 

l Dokumentaalfilm "Teekond tundmatusse" kätkeb 
endas kolme lugu kolmest misjonärist, kelle teekond 
on erinev, ent sõnum üks – kuulutada rõõmusõnumit 
Jeesusest Kristusest. (nr 1, Rita Puidet, Misjonäride 
tänane päev filmilindil, lk 5): sõnum – 2 x. 

l Jüngri piiblikursus on 34tunniline Piibli süvaõppe 
programm, kus üheksa kuu jooksul tutvutakse terve 
Piibliga. (nr 1, JÜNGRI piiblikursuse presentatsioon 
ja juhendajate koolituskursus, lk 6): piibel – 2 x. 

l Palvenädalate traditsiooni algatas Euroopa 
Evangeelne Allianss 1848. aastal. Eestis on 
palvenädalat peetud enne II maailmasõda, ent 
palvenädala tava hägustus nõukogude korra ajal. Siis 
jätkati palvenädalaga Tartu vabakogudustes. (nr 2, 
Rita Puidet, Palvenädalaga rõhutatakse vaimulikku 
teenimist, lk 1): palvenädal – 4 x. 

l Reisiks oleme valinud jaanipäevajärgse polaarpäikese 
aja, et saada osa päikesevalgusest ja saada ise 
valgustatuks, sest üheks meie reisi eesmärgiks on 
tutvuda erinevate lestadiuslike rühmadega. (nr 2, lk 1, 
Sirje Semm, Eesti Kiriku suvereis): reis – 2 x, päike – 
2 x, valgus – 2 x, saama – 2 x. 

l See tõrksus on halb, sest see õõnestab üraski kombel 
seestpoolt meid endid. (nr 2, Sirje Semm, Hämarik, 
must maa ja raagus puud, lk 2): see – 2 x. 

l Eesti valitsus otsustas kultuuriministeeriumi 
ettepanekul võtta teatud risk ning lubada 
kulutuuriministeeriumi hallataval Eesti Kontserdil 
sõlmida järgmiste aastate eelarve arvel koostööleping 
Jaani kogudusega Peterburis kirikuhoone 
renoveerimiseks ja haldamiseks 99 aastaks. (nr 2, 
Peterburi Jaani kiriku taastamine taas päevakorral, 

 
l Sellest tunnistavad veel möödunud sajandil usu tõttu 

kannatanud kristlased, kes jäid kindlaks kõigele 
vaatamata. 

 
 
l Jõulueelsel ajal tuuritasid muusikarühmad taas mööda 

kirikuid ja tõid kohale rahvahulga, millist reeglina 
muidu ei näe.  

 
l Traditsiooniliseks üldteemaks on religiooni ja teaduse 

seosed, kuid tänavu võeti tuntud inimeste tsitaadid. 
Osales ligi kolmkümmend õpilast kuueteistkümnest 
koolist.  

 
 
l Loomulikult teeb see vaid heameelt. Majanduse 

meepotis on vaid väike tõrvatilk.  
 
l Väike Thea toetab suure akordioni rinnale ja jälle 

kõlab ühislaul tema saatele.  
 
 
l Räägime ja kirjutame siis ka alanud aastal armust, 

millel ei ole materiaalset ekvivalenti, ja rahast, mida 
on vaja  et levitada armusõnumit ja et sõna saaks 
lihaks.  

 
l Dokumentaalfilm "Teekond tundmatusse" koosneb 

kolme misjonäri loost, kelle teekond on erinev, ent 
missioon üks – kuulutada rõõmusõnumit Jeesusest 
Kristusest.  

 
l Jüngri piiblikursus on 34tunnili pikkune ja 9 kuud 

kestev  süvaõppeprogramm, mis tutvustab kogu 
pühakirja. 

 
l Palvenädalate traditsiooni algatas Euroopa 

Evangeelne Allianss 1848. aastal. Eestis peeti seda 
enne II maailmasõda. Nõukogude ajal jätkati Tartu 
vabakogudustes, kuigi üldiselt tava hägustus. (nr 2, 
Rita Puidet, Palvenädalaga rõhutatakse vaimulikku 
teenimist, lk 1palvenädal) 

 
l Reisiks valisime jaanipäevajärgse polaarsuve aja, et 

saada osa päikesest ja ka valgustusest, sest meie üheks 
eesmärgiks on tutvuda erinevate lestadiuslike 
rühmadega.  

 
 
l Tõrksus on halb, sest see õõnestab meid üraski 

kombel seestpoolt.  
 
l Kultuuriministeeriumi ettepanekul otsustas Eesti 

valitsus võtta teatud riski ning lubada Eesti Kontserdil 
järgmiste aastate eelarve toel sõlmida  Peterburi Jaani 
kogudusega kirikuhoone renoveerimise ja haldamise 
koostöölepingu 99 aastaks.  
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Liina Raudvassar, lk 2): kultuuriministeerium – 2 x, 
haldmine – 2 x.  

l Seda tingimusel, et on tagatud vara kuulumine 
kogudusele; kogudus aga tagab Eesti Kontserdile 
hoone kasutusõiguse ning renoveeritava vara 
kuulumise kogu lepingu kehtivuse aja. (nr 2, 
Peterburi Jaani kiriku taastamine taas päevakorral, 
Liina Raudvassar, lk 2): tagama – 2 x, vara – 2 x, 
kuulumine – 2 x. 

l Oma tagasisides foorumil osalenuile tunnustas kiriku 
esindaja õpetajate head tööd ning tänas kutsujaid 
omalt poolt põneva temaatika eest. (nr 2, Mari 
Penurm, Haapsalus peeti haridusfoorumit, lk 2): oma 
– 2 x. 

l Kui üha enam oleme harjunud, et kiriku või tema 
inventari kordategemiseks loodud projekte 
rahastatakse "kuskilt" saadud raha eest, siis Viljandi 
Paulus pakub siin rõõmustava näite – tegemist on 
vabatahtlike annetustega, millega on hakatud 
renoveerima kahte lühtrit. (nr 2, Ühe lühtri asemel 
kaks korda, Liina Raudvassar, lk 2): raha – 2 x. 

l Teine lühter, mis samuti kordategemist ootab, 
paikneb rõdul oreli juures. Ka see valgusti paikneb 
liiga madalal, segades organisti ning koorirõdul 
esinevaid muusikuid. (nr 2, Ühe lühtri asemel kaks 
korda, Liina Raudvassar, lk 2): paiknema – 2x. 

l Loodame, et veel leidub koguduseliikmeid ja 
koguduse sõpru, kes kiriku heaks annetavad. (nr 2, 
Ühe lühtri asemel kaks korda, Liina Raudvassar, lk 
2): kogudus – 2 x. 

l Laine Jänes toonitas, et kirik pole üksnes pühakoda, 
vaid kirik kannab ka "eesti rahva ajalugu". (nr 2, 
Jõulukristlus ilmalikus meedias. Alar Kilp, lk 3): kirik 
– 2 x. 

l Seetõttu on oluline tagastada kirikutele ajalooliselt 
kuulunud hooned ning teha ka kirikuhooned korda. 
(nr 2, Jõulukristlus ilmalikus meedias. Alar Kilp, lk 
3): kirik – 2 x, hooned – 2 x. 

l Kirjanik Jaan Kaplinski ("Pisarad Jeesuse pärast", 
Maaleht, 21.12.2006) kirjutas oma artiklis sellest, 
kuidas ta lapsena nutma puhkes pärast seda, kui oli 
emalt teada saanud, et juudid tapsid Jeesuse. (nr 2, 
Jõulukristlus ilmalikus meedias. Alar Kilp, lk 3): see 
– 2 x. 

l Näiteks leidsime järjepanu vigu "Eesti 
entsüklopeediast", mitme isiku andmetes on seal vigu. 
(nr 2, Killuke valgest laigust kaardistatud, Liina 
Raudvassar, lk 4): viga – 2 x. 

l 22. jaanuaril algava Vaimulike Konverentsi kahel 
esimesel päeval kuulatakse liturgiaalaseid 
akadeemilisi ettekandeid ja arutletakse liturgiliste 
uuenduste üle seminarides. (nr 2, Laulumäng 
taevasele isale, EK, lk 5): liturgiline – 2 x. 

l Isiklikult ma seda varianti ei poolda, vaid näen 
pigemini seda, et uus käsiraamat sisaldab piisavalt 
variante ja valikuvõimalusi, et jumalateenistust saaks 
ka uue korra järgi pidada minimaalsete muudatustega. 
(nr 2, Laulumäng taevasele isale, EK, lk 5): see – 2 x, 
et – 2 x. 

l Selle küsimuse otsustamisest sõltuvad nii kiriku 

 
 
l Seda tingimusel, et vara kuulub kogudusele, kes 

omakorda kindlustab Eesti Kontserdile hoone 
kasutusõiguse ning renoveeritava vara kuulumise 
lepingu kehtivuse ajal.  

 
 
 
l Tagasisides foorumil osalenuile tunnustas kiriku 

esindaja õpetajate tööd ja tänas põneva temaatika eest.  
 
 
 
l Üha enam harjume, et kiriku või selle inventari 

korrastusprojekte kaetakse rahaga nn kuskilt mujalt. 
Kuid Viljandi Pauluse kogudus pakub rõõmustava 
näite – kahte lühtrit on hakatud renoveerima 
vabatahtlike annetuste eest.  

 
 
l Teine lühter, mis samuti remonti ootab, paikneb rõdul 

oreli juures. Ka see valgusti ripub liiga madalal ning 
segab organisti ja koorirõdul esinevaid muusikuid. 

 
 
l Loodame, et leidub veel koguduseliikmeid ja sõpru, 

kes kirikule annetavad.  
 
 
l Laine Jänes toonitas, et kirik pole üksnes pühakoda, 

vaid ka eesti rahva ajalugu.  
 
 
l Seetõttu on oluline tagastada kirikute ajaloolised 

hooned ja teha need korda.  
 
 
l Kirjanik Jaan Kaplinski ("Pisarad Jeesuse pärast", 

Maaleht, 21.12.2006) kirjutas, kuidas  puhkes lapsena 
nutma pärast seda, kui oli emalt teada saanud, et 
juudid tapsid Jeesuse.  

 
 
l Näiteks leidsime järjepanu vigu "Eesti 

entsüklopeedias" trükitud isikuandmetes. 
 
 
l 22. jaanuaril algava Vaimulike Konverentsi kahel 

esimesel päeval kuulatakse akadeemilisi ettekandeid 
liturgiast ja arutletakse seminarides liturgiliste 
uuenduste üle.  

 
 
l Isiklikult ma seda varianti ei poolda, vaid näen 

pigemini, et uus käsiraamat sisaldab piisavalt 
valikuvõimalusi, et jumalateenistust saaks pidada 
minimaalsete muudatustega.  

 
l Otsusest sõltuvad nii kiriku järgmiste aastate 
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strateegia koostamine, järgmiste aastate eelarvekulud, 
kiriku ühtsus ja ka tulevik. (nr 2, Raivo Linnas, 
Struktuurimuutus teiste tähtsate tegevusteta ei ole 
imevits, lk 6): kirik – 2 x. 

l Majandusnõukogu pidas kiriku püsimise ja arengu 
peamiseks aluseks tugevaid kogudusi, seejärel 
praostkondi ja siis kiriku keskaparaati ja selle 
allasutusi. (nr 2, Raivo Linnas, Struktuurimuutus 
teiste tähtsate tegevusteta ei ole imevits, lk 6): ja – 2 
x. 

l Nendes väidetes ei ole midagi uut ja üllatavat ega 
isegi kohutavat, kui neid väiteid ei kasutata 
piiskoppide ametikohtade ja piiskopkondade loomise 
tõsimeelsete ajenditena ilma kompleksselt teemat läbi 
mõtlemata... (nr 2, Raivo Linnas, Struktuurimuutus 
teiste tähtsate tegevusteta ei ole imevits, lk 6): need 
väited – 2 x. 

l Näen peamise ohuna seda, et kirikus olevad väga 
erinevad isiksused ja huvirühmad on nii erinevate 
pikaajaliste ja hetkehuvidega, et raske on head 
lahendust loota. (nr 2, Raivo Linnas, 
Struktuurimuutus teiste tähtsate tegevusteta ei ole 
imevits, lk 6): erinevad – 2 x, huvi – 2 x. 

l Et üks isik ei ole mitte rohkemal kui 1–2 ametikohal, 
et tal oleks aega oma ametikohal teha vajalikku tööd 
oodatavas mahus. (nr 2, Raivo Linnas, 
Struktuurimuutus teiste tähtsate tegevusteta ei ole 
imevits, lk 6): ametikoht – 2 x. 

l Praeguseid ohumärke ja valitsevat olukorda 
arvestades on reaalne oht... (nr 2, Raivo Linnas, 
Struktuurimuutus teiste tähtsate tegevusteta ei ole 
imevits, lk 6): oht – 2 x. 

l Esimese vabariigi ajal koolitas ta ennast 
kooliõpetajaks Haapsalu pedagoogilistel kursustel. (nr 
2, Liina Raudvassar, Kogu aeg koguduse keskel, lk 
6): kool – 2 x. 

l Kõike ära märkida ei olegi kokkuvõtlikult võimalik, 
midagi ununeks kindlasti ära. (nr 2, Eesti Kirik küsib, 
lk 6): ära – 2 x. 

l Paastumine pidi aitama Jumalat leplikult meelestada 
ning vähendada lõhet Jumala ja nende vahel, aidates 
läbinisti keskenduda Jumalale. (nr 2, Paastumine on 
alandlikkuse väljendus, Anne Burghardt, lk 8): Jumal 
– 3 x. 

l Ristija Johannes ja variserid paastusid selleks, et 
Jumalale lähemale pääseda, siis seal, kus on kohal 
Jeesus Kristus, on kohal Jumal ning paastumine pole 
tarvilik. (nr 2, Paastumine on alandlikkuse väljendus, 
Anne Burghardt, lk 83): paastuma – 2 x, kohal – 2 x, 
see - 2 x. 

l Ühelt poolt alles ootame aegade täiuse kättejõudmist, 
teisalt on see juba kätte jõudnud ning tungib meie 
maisesse argipäevagi. (nr 2, Paastumine on 
alandlikkuse väljendus, Anne Burghardt, lk 8): kätte 
jõudma – 2 x. 

l See on koht, kus Kristus ise on kohal, kutsudes meid 
osadusse iseendaga. Samas on armulaual kohalolev 
Issand ometi see, keda alles oodatakse. (nr 2, 
Paastumine on alandlikkuse väljendus, Anne 
Burghardt, lk 8): koht – 3 x. 

strateegia koostamine, eelarvekulud, ühtsus ja ka 
tulevik.  

 
 
l Majandusnõukogu pidas kiriku püsimise ja arengu 

põhialuseks tugevaid kogudusi, praostkondi ja alles 
seejärel kiriku keskaparaati koos allasutustega 

 
 
 
l Väidetes ei ole midagi uut, üllatavat ega isegi 

kohutavat, kui neid ei kasutata piiskopiameti ja 
piiskopkondade tõsimeelsete ajenditena ilma teemat 
igakülgselt läbi mõtlemata...  

 
 
 
l Näen peamise ohuna, et kiriku väga erinevate 

isiksuste ja rühmade nii pikaajalised kui hetkehuvid 
lahknevad sedavõrd, et raske on head lahendust leida. 

 
 
 
l Et üks isik oleks mitte rohkem kui paaril ametikohal, 

et tal jätkuks aega teha vajalikku tööd oodatavas 
mahus.  

 
 
l Praeguseid märke ja valitsevat olukorda arvestades on 

reaalne oht...  
 
 
l Esimese vabariigi ajal haris ta end Haapsalus 

kooliõpetajate pedagoogilistel kursustel.  
 
 
l Kõike kokkuvõtlikult ära märkida polegi võimalik, 

sest midagi ununeks kindlasti. 
 
l Paast pidi aitama Jumalat lepitada, keskenduda temale 

ning vähendama lõhet tema ja nende vahel.  
 
 
 
l Ristija Johannes ja variserid paastusid, et Jumalale 

lähemale pääseda. Kuid paastumine pole tarvilik, kui 
kohal on Jeesus Kristus ja Jumal. 

 
 
 
l Ühelt poolt me alles ootame aegade täiuse 

kättejõudmist. Teisalt on see juba toimunud ja tungib 
meie maisesse argipäevagi.  

 
 
l Selles kohas on Kristus ise ja kutsub meid osadusse. 

Samas, armulaual kohalolevat Issandat ometi  alles 
oodatakse.  

 
 



 88 

l Paraku on distantseerutud ka paastumisest kui 
sellisest, ehkki Luther mõistis hukka vaid variserliku 
paastumise paastumise enda pärast. (nr 2, Paastumine 
on alandlikkuse väljendus, Anne Burghardt, lk 8): 
paastumine – 3 x. 

l Ometi võib paastu pidamine olla vahel lausa vajalik 
selleks, et end võõrutada millestki, millest oleme 
sõltuvusse sattumas. (nr 2, Paastumine on 
alandlikkuse väljendus, Anne Burghardt, lk 8): miski 
– 2 x. 

l See näitab, et vaimulike hulgas on piisavalt erinevate 
huvide ja kogemustega inimesi. Konverentsile 
tullakse ilmselt erinevate ootustega ja hinnatakse 
erinevaid asju. (nr 3, Liina Raudvassar, Vaimulikud 
sel aastal koos kolm päeva, lk 1): erinevad – 3 x. 

l Üks haridusfoorumi probleem on – aastate jooksul on 
käidud välja olulisi ideid koolielu tõhustamiseks, aga 
väljund on ebapiisav. (nr 3, Tiit Salumäe, Õpetaja 
õppivas koolis ja ühiskonnas, lk 2): on – 3 x. 

l Kool ja kooliõpetajad tõid välja mitu kooli ja 
ühiskonna valupunkti, mida kool üksida ei suuda 
lahendada. (nr 3, Tiit Salumäe, Õpetaja õppivas 
koolis ja ühiskonnas, lk 2): kool – 4 x. 

l Foorumi probleemiks on läbi aastate olnud see, et 
tema hääl ei kosta ühiskonda. Seda võib tõdeda ka 
viimase foorumi kohta, meediakünnise ületas ta siiski 
tänu sellele, et president foorumil osales. (nr 3, Tiit 
Salumäe, Õpetaja õppivas koolis ja ühiskonnas, lk 2): 
foorum – 3 x. 

l Leitnant Kutsar kinnitas, et sõjaväelane on harjunud 
distsipliiniga, kellaaegadest kinnipidamise ja selgete 
korraldustega. Erru minnes võtab sõjaväelane 
harjumuspärased hoiakud kaasa, kusjuures ta on 
edukas uues ametis, kui sõjaväes väärtustatud 
tingimused on täidetud. (nr 3, Sõjaväelane on 
harjunud distsipliiniga, Liina Raudvassar, lk 2): 
sõjavägi – 3 x. 

l Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukke autasustati 
2006. aasta valla kultuuriauhinnaga seoses tema 
panusega valla vaimuellu. Kuna Rapla vallas ja linnas 
on kirik "keset küla", siis koondub mitu 
kultuurisündmust just pühakoja müüride vahele. (nr 3, 
Mihkel Kukk sai Valla Veduri, EK, lk 2): vald – 3 x. 

l Klassikaliste usupuhastusega seotud kirikute, s.t 
luterlike ja reformeeritute ning nende ühinemisel 
tekkinud unieeritud kirikute kõrval on ka mõni kirik, 
mis olles tänaseks laadilt lähedane reformeeritud 
kirikutele, näeb end seotuna reformatsiooni-eelsete 
valdeslaste ja böömi vendade liikumistega. (nr 3, 
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas. Thomas 
Andreas Põder, lk 3): kirik – 4 x. 

l 1994. aasta täiskogu Viinis võttis selle dokumendi 
ühehäälselt vastu ning palus kirikuteosaduse kirikuid 
arvestada seda oma oikumeenilistes kõnelustes ja 
edasises töös. (nr 3, Evangeelsete Kirikute Osadus 
Euroopas. Thomas Andreas Põder, lk 3): see – 2 x. 

l Veendumus, et ühiselt ollakse osa ühest ja ainsast 
Jeesuse Kristuse kirikust, on seotud veendumusega, et 
kiriku Issand vabastab ja kohustab ühisele 
teenimisele. (nr 3, Evangeelsete Kirikute Osadus 

l Paraku on distantseerutud ka paastust kui sellisest, 
ehkki Luther mõistis hukka vaid variserliku 
kombetäitmise.  

 
 
l Ometi võib paast olla vahel lausa vajalik, et võõrutada 

end millestki, millest muidu satuksime sõltuvusse. 
 
 
 
l See näitab, et vaimulike hulgas on piisavalt erinevate 

huvide ja kogemustega inimesi. Konverentsile 
tullakse ilmselt mitmesuguste ootustega ja hinnatakse  
paljusid asju.  

 
l Kuigi aastate jooksul on haridusfoorumil käidud välja 

olulisi koolielu tõhustamise ideid, on probleemiks 
kujunenud ebapiisav väljund.  

 
l Pedagoogid tõid välja mitu hariduse ja ühiskonna 

valupunkti, mida kool üksi ei suudeta lahendada.  
 
 
l Foorumi probleemiks on läbi aastate olnud, et tema 

hääl ei kosta ühiskonnani. Seda võis tõdeda ka 
viimasel foorumi. Meediakünnise ületas üritus siiski 
tänu presidendi osalusele.  

 
 
l Leitnant Kutsar kinnitas, et sõjaväelane on harjunud 

distsipliini, kellaaegade ja selgete korraldustega. Erru 
minnes võtab ta omandatud hoiakud kaasa. Uues 
ameti ta on edukas siis, kui siiani väärtustatud 
tingimusi täidetakse.  

 
 
 
l Vald autasustas Rapla koguduse õpetajat Mihkel 

Kukke 2006. aastal seoses tema panusega vaimuellu. 
Kuna Rapla vallas ja linnas on kirik "keset küla", 
koondub mitu kultuurisündmust just pühakoja 
müüride vahele.  

 
l Klassikaliselt usupuhastusega seotud, s.t luterlike, 

reformeeritud ja ühinemisel tekkinud unieeritud 
kirikute kõrval on ka mõni, mis laadilt läheneb 
reformeeritule. Sellised seovad end  reformatsiooni-
eelsete valdeslaste ja böömi vendade liikumistega.  

 
 
 
l 1994. aasta täiskogu Viinis võttis dokumendi 

ühehäälselt vastu ning palus kirikuteosaduse kirikuid 
arvestada sellega oikumeenilistel kõnelustel ja 
edasises töös.  

 
l Põhimõte, et ollakse osa ühest ja ainsast Jeesuse 

Kristuse kirikust, seostub veendumusega, et kiriku 
Issand vabastab ja kohustab ühiselt teenima.  
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Euroopas. Thomas Andreas Põder, lk 3): veendumus 
–  2x. 

l See on elav osadus – osadus, mille tugevdamine ja 
süvendamine nõuab koostööd ning mille palet 
kujundab kirikute ja inimeste enesepanustamine. See 
on osadus, mille paljutasandilise teostumise 
intensiivsus on eri aegadel ning maades ja 
regioonides olnud erinev. Selles osaduse dünaamikas 
on kirikute jaoks 80ndate aastate lõpust saadik 
muutunud üha aktuaalsemaks Euroopa terviku kui 
ühise tegutsemisruumi mõõde. (nr 3, Evangeelsete 
Kirikute Osadus Euroopas. Thomas Andreas Põder, lk 
3): see – 3 x, osadus – 4 x. 

l Nõnda õpitakse üheskoos uuesti andma ka EKOEs 
kuju veendumusele, et vabastav evangeelium ei ole 
vastuolus ühendava ja siduva evangeeliumiga: 
evangeeliumiga, mis vabastab nõnda, et ühendab ja 
kohustab ühisele tunnistamisele ja teenimisele. (nr 3, 
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas. Thomas 
Andreas Põder, lk 3): evangeelium – 3 x, ühendama – 
2 x. 

l Nii oleme seda olnud näiteks IT valdkonnas: oleme 
kiiresti ja paindlikult ühiskonna ulatuses rakendanud 
mitmeid lahendusi, mida meilt on ka õppimas käidud. 
(nr 3, Mari Paenurm, Inimene jalgratta seljas, lk 3): 
olema – 4 x. 

l Mõistete pahupidipööratus on hakanud taanduma.  
Euroopalik väärtussüsteem on hakanud enesest märku 
andma nii eestlaste kui ka teiste Euroopa rahvaste 
teadvuses. (nr 3, Avo Üprus, Eetikast poliitikas, 
liberaalsuse piirangutest ning religiooniõpetusest, lk 
4): on hakanud – 2x. 

l Meil tuleb üle saada moraalse teadvuse 
desorganiseeritusest, mis on saanud alguse II 
maailmasõja järgsete vägivaldsete muutuste tõttu 
ühiskonna arengus ja mis on astendatud pöördest 
turumajandusse üheksakümnendate algul. (nr 3, Avo 
Üprus, Eetikast poliitikas, liberaalsuse piirangutest 
ning religiooniõpetusest, lk 4): saada – 2 x. 

l Jumalateenistuse kord puudutab vahetult kõiki 
koguduseliikmeid. Kuivõrd on kavas uut 
jumalateenistuse korda tutvustada kogudustele ja kas 
on kavas küsida ka koguduste arvamust? (nr 3, 
Laulumäng taevasele Isale, lk 5): jumalateenistuse 
kord – 2 x, kogudus – 3 x. 

l Kas ei või juhtuda nii, et uus jumalateenistuse kord ei 
leia vastuvõttu konservatiivsetes kogudustes, kes on 
harjunud senise jumalateenistuse korraga? (nr 3, 
Laulumäng taevasele Isale, lk 5):  jumalateenistuse 
kord – 2 x. 

l Esmalt algab jumalateenistuse korra uuendamine 
vaimulikust ja kirikumuusikust – kas ja mil määral 
nemad peavad uuendusi loomulikeks ja headeks ning 
on valmis ümber õppima ja aitama ka kogudusel 
uuendustega kohaneda. (nr 3, Laulumäng taevasele 
Isale, lk 5): uuendama – 3 x. 

l Jumalateenistuse korra uuendamine ja liturgilise 
(jumalateenistusliku) vagaduse süvendamine on üks 
paljudest kiriku ees seisvatest ülesannetest, ja ainult 
nende kompleksne lahendamine võib kaasa aidata 

 
 
l See on elav osadus, mille tugevdamine ja 

süvendamine nõuab koostööd, mille palet kujundab 
kirikute ja inimeste panus ning mille teostuse 
intensiivsus on eri aegadel kohtades olnud erinev. 
Osaduse dünaamikas muutub alates 80ndate aastate 
lõpust üha aktuaalsemaks Euroopa terviku kui ühise 
tegutsemisruumi mõõde.  

 
 
 
 
l Nõnda vormitakse EKOEs üheskoos uuesti 

veendumust, et vabastav evangeelium ei ole vastuolus 
ühendava ja siduvaga, sest ühendab ja kohustab 
ühisele tunnistamisele ja teenimisele.  

 
 
 
 
l Nii oleme näiteks IT valdkonnas kiiresti ja paindlikult 

rakendanud ühiskonda mitmeid lahendusi, mida meilt 
on ka õppimas käidud. 
 

 
l Pahupidi mõisted taanduvad.  Euroopalik 

väärtussüsteem annab enesest märku nii eestlaste kui 
teiste Euroopa rahvaste teadvuses.  

 
 
 
l Meil tuleb üle saada moraalse teadvuse segadustest, 

mis algasid vägivaldsete muutuste tõttu ühiskonnas II 
maailmasõja järel ja mida asendab pööre 
turumajandusse üheksakümnendate algul. 

 
 
 
l Jumalateenistuse kord puudutab kõiki 

koguduseliikmeid vahetult. Kuivõrd on kavas neile 
uut korda tutvustada ja arvamust küsida?  

 
 
 
l Kas ei või juhtuda, et uut jumalateenistuse korda ei  

võeta vastu konservatiivsetes kogudustes, kes on 
senisega harjunud?  

 
 
l Esmalt algab jumalateenistuse korra muudatus 

vaimulikust ja kirikumuusikut: kas ja mil määral 
nemad peavad neid loomulikuks ja heaks, on valmis 
ümber õppima ja aitama ka kogudusel uuendustega 
kohaneda.  

 
l Jumalateenistuse korra uuendus ja liturgilise vagaduse 

süvendamine on üks paljudest kiriku ülesannetest. 
Ainult nende kompleksne lahendus võib kasvatada 
kiriku liikmeskonda ja uuendada vaimset elu.  
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kiriku liikmeskonna kasvule ja kiriku vaimse elu 
uuenemisele. (nr 3, Laulumäng taevasele Isale, lk 5): 
kirik – 3 x. 

l Nendelt reisidelt tõi ta kaasa hulgaliselt koopiaid 
haruldastest süüriakeelsetest käsikirjadest, mis 
heidavad valgust Süüria kui ühe vanima ristiusu 
keskuse ajaloole. (nr 3, Laulumäng taevasele Isale, lk 
5): süüria – 2 x. 

l See, et Jeesus oli Juudamaal palju järgijaid leidnud, 
oli Tema vastased tegutsema pannud. (nr 3, 
Janunegem elava vee järele, Anne Burghardt, lk 8): 
oli – 2 x. 

l Ta kõnetab kaevul Samaaria naist, eirates seeläbi 
koguni kolme tabu, kõnetades kedagi, kes on 
samaaegselt samaarlane, naine ja pealegi, nagu hiljem 
vestluse käigus selgub, mitte kõige paremate 
elukommetega naine. (nr 3, Janunegem elava vee 
järele, Anne Burghardt, lk 8): naine – 3 x. 

l On arvata, et järgmistelgi aastatel järgitakse seda 
hüva kogemust. Seda enam, et tänu majutusfirma 
administratsiooni vastutulelikkusele, mis väljendus 
hinnasoodustuses... (nr 5, Liina Raudvassar, Meie 
kirik täna ja homme, lk 1): see – 2 x. 

l "See on vaimustav võimalus olla ühises palvemeeles," 
kommenteeris vaimset kliimat Jaan Tammsalu, kelle 
kinnitusel leidsid ka korraldajad mahti sellest osa 
saada läbi üritusepäevade. (nr 5, Liina Raudvassar, 
Meie kirik täna ja homme, lk 1): see – 2 x. 

l "Inimesed on õppinud erinevatel aegadel erinevate 
õppekavade alusel ja neile tuli anda võimalus praegu 
kehtiva õppekava alusel kool lõpetada, et nad saaksid 
kehtiva diplomi. (nr 5, Tiiu Pikkur, Usuteaduse 
Instituudis kaitsti lõputöid, lk 1): õppekava – 2 x, 
kehtima – 2 x, alusel – 2 x. 

l Nüüd tundub, et sellist rühma enam teist ei tule. Kes 
tahtis pooleliolevaid õpinguid lõpetada, see tuli. (nr 5, 
Tiiu Pikkur, Usuteaduse Instituudis kaitsti lõputöid, lk 
1): tulema – 2 x. 

l Sõna "riiklik" Vabariigi Valitsuse 11. märtsi 2003. 
aastal vastuvõetud otsuse sõnastuses määrab üheselt 
programmi tähtsuse ning loob eeldused iga-aastaste 
prioriteetsete otsuste tegemisel. (nr 5, Pühakodade  
programm  ummikseisus. Mati Maanas, lk 2): otsus – 
2 x. 

l Tänan siin kõiki, kes selle jaoks hea seisid, südamest 
ning märgin eraldi ära Ilmo Au jõupingutused selles 
kiiduväärt teos. (nr 5, Pühakodade  programm  
ummikseisus. Mati Maanas, lk 2): see – 3 x. 

l Koostöö puudumine rahastamist kindlustava 
ministeeriumiga on tõsiselt halvanud juhtnõukogu töö 
ning loonud ebaterve õhkkonna. (nr 5, Pühakodade  
programm  ummikseisus. Mati Maanas, lk 2): töö – 2 
x. 

l Uusi objekte töösse ei võeta. Hullemgi veel – 
olemasolevast rahast ei jätku poolikute tööde 
jätkamiseks. Keerulises olukorras on siin 
juhtnõukogu, et teha valikuid – millisel objektil 
jätkata. (nr 5, Pühakodade  programm  ummikseisus. 
Mati Maanas, lk 2): töö – 2 x, jätkata – 2 x. 

l Peame valima neid, kelle kätes saab olema meile nii 

 
 
 
l Nendelt reisidelt tõi ta hulgaliselt haruldaste 

süüriakeelsete käsikirjade koopiaid, mis heidavad 
valgust sellele kui vanimale ristiusukeskuse ajaloole.  

 
 
l Jeesus leidis Juudamaal palju järgijaid ja see pani 

tema vastased tegutsema. 
 
 
l Ta kõnetas kaevul Samaaria naist, eirates seeläbi 

koguni kolme tabu: kõnetas kedagi, kes on 
samaaegselt samaarlane, naine ja (nagu hiljem 
vestlusest selgub) mitte kõige paremate 
elukommetega.  
 

l Loodetavasti järgitakse ka järgmistel aastatel seda 
hüva kogemust. Enamgi veel – tänu majutusfirma 
administratsiooni vastutulelikkusele, mis väljendus 
hinnasoodustuses...  

 
l "See oli vaimustav võimalus viibida ühises 

palvemeeles," kommenteeris õhkkonda Jaan 
Tammsalu. Tema kinnitusel leidsid ka ürituse 
korraldajad mahti selles osaleda.  

 
l Inimesed on eri aegadel õppinud erinevate 

õppekavade alusel. Neile tuli anda võimalus lõpetada 
kool praeguse õppekava alusel ja saada kehtiv diplom. 

 
 
 
l Tõenäoliselt teist sellist rühma enam ei tule. Tulid 

need, kes tahtsid pooleli õpinguid lõpetada.  
 
 
l Sõna "riiklik" Vabariigi Valitsuse 11. märtsil 2003 

vastuvõetud otsuses määrab üheselt programmi 
tähtsuse ning loob eeldused iga-aastaste prioriteetsete 
otsuste tegemiseeks.  

 
 
l Tänan südamest kõiki, kes sellele kiiduväärsele teole 

kaasa aitasid, ja märgin eraldi ära Ilmo Au 
jõupingutused.  

 
l Koostöö puudumine rahastamist kindlustava 

ministeeriumiga on tõsiselt halvanud juhtnõukogu 
tegevuse ning loonud ebaterve õhkkonna.  

 
 
l Uusi objekte töösse ei võeta. Hullemgi veel – 

olemasolevast rahast ei jätku poolikute lõpetamiseks.  
Juhtnõukogu on keerulises olukorras, sest peab 
valima, millisel jätkata. 

 
 
l Peame riigikokku valima neid, kelle kätes on 
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olulise, pühakodade programmi saatus lähemal neljal 
aastal. Loogiline oleks valida neid, kes meid 
toetavad! Enamusel riigikokku kandideerivatel 
poliitilistel jõududel puudub programmist  väljend 
"riiklik pühakodade programm". (nr 5, Pühakodade  
programm  ummikseisus. Mati Maanas, lk 2): valima 
– 2 x, olema – 2 x, pühakoda – 2 x, programm – 2 x, 
need – 2 x. 

l Kõige konkreetsem valimiseelsetes lubadustes on 
Reformierakond, kes lubab tõsta eraldised 
pühakodade programmile ees ootaval 
valitsemisperioodil neljakordseks. (nr 5, Pühakodade  
programm  ummikseisus. Mati Maanas, lk 2): lubama 
– 2 x. 

l Lehtsaar on rektori kohusetäitja tänavu 5. veebruarist 
30. juunini. Ülikooli nõukogul tuli määrata rektori 
kohusetäitja, kuna rektorivalimised kukkusid läbi. (nr 
5, Tõnu Lehtsaar on Tartu ülikooli rektori 
kohusetäitja, Sirje Semm, lk 2): rektori kohusetäitja – 
2 x. 

l Enne II maailmasõda oli Tartu ülikooli rektoriks 
(aastatel 1928–1937) hilisem luterliku kiriku piiskop 
Johan Kõpp, kes oli ülikooli usuteaduskonna 
lõpetanud 1906. aastal. (nr 5, Tõnu Lehtsaar on Tartu 
ülikooli rektori kohusetäitja, Sirje Semm, lk 2): 
ülikool – 2 x. 

l Veel üheks näiteks sellest, kuidas EKOE saab EELK 
jaoks kogetavaks, on suhe Kurhessen-Waldecki 
Evangeelse Kirikuga, kes on üks kolmest EELK 
partnerkirikust. Suhe selle unieeritud kirikuga on 
2001. aastal sõlmitud leppe kohaselt oma 
teoloogilises iseloomus määratletud just Leuenbergi 
Konkordiaga. (nr 5, Thomas Andreas Põder, 
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3): suhe – 
2 x.  

l See, milline on evangeelse kristluse ja teoloogia pale 
homses Euroopas, sõltub otsustaval kombel sellest, 
milline on EKOE pale homses Euroopas. See, milline 
on EKOE pale homses Euroopas, kujundab aga seda, 
milline on homse Euroopa pale. (nr 5, Thomas 
Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus 
Euroopas, lk 3): see, milline – 4 x, pale homses 
Euroopas – 4 x. 

l Nagu öeldud, on EKOE ise kujunemises, see on 
ruum, kus üheskoos jumalateenistust pühitseda, 
üheskoos elada ja tegutseda, üheskoos küsida tõe 
kohta ning üksteist kritiseerida, üheskoos jõuda 
selgusele EKOE tuleviku osas. (nr 5, Thomas 
Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus 
Euroopas, lk 3): üheskoos – 4 x. 

l Näitlikustada võib seda EKOE ja Porvoo 
osaduskonna najal. Just selles seoses oli Budapestis 
tajutav, et EKOEs vaadatakse tõesti lootusrikkalt ja 
huviga ka EELK poole. Eriti meeldejäävalt avaldus 
see ühenduses EELK eelmise peapiiskopi Jaan 
Kiivitiga. Tema oli see persoon... (nr 5, Thomas 
Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus 
Euroopas, lk 3): see – 4 x. 

l Oma programmilises lõpparuandes kõneles EKOE 
kantseleid 20 aastat juhtinud vanaduspuhkusele 

järgmisel neljal aastal meile nii olulise, pühakodade 
programmi saatus. Loogiline oleks valida neid, kes 
meid toetavad! Enamusel kandideerijaist puudub 
programmis üldse väljend "riiklik pühakodade 
programm".  

 
 
 
l Kõige konkreetsemad on Reformierakonna 

valimiseelsed lubadused ees ootavaks 
valitsemisperioodiks – neljakordistada pühakodade 
programmi eraldised. 

 
 
l Lehtsaar on rektori kohusetäitja tänavu 5. veebruarist 

30. juunini. Ülikooli nõukogul pidi määrama 
kohusetäitja, sest valimised kukkusid läbi.  

 
 
 
l Enne II maailmasõda (aastatel 1928–1937) oli Tartu 

ülikooli rektoriks  hilisem luterliku kiriku piiskop 
Johan Kõpp, ise kes lõpetas usuteaduskonna 1906. 
aastal. 

 
 
l Veel üheks näiteks, kuidas EELK võib kogeda 

EKOEd, on suhe Kurhessen-Waldecki Evangeelse 
Kirikuga, ühega kolmest EELK partnerkirikust. Suhte 
teoloogilise iseloomu määratleb 2001. aastal sõlmitud 
leppe kohaselt Leuenbergi Konkordia. 

 
 
 
 
l Homse Euroopa evangeelse kristluse ja teoloogia pale 

sõltub otsustaval kombel EKOEst. EKOE palge 
kujundab aga homne Euroopa. 

 
 
 
 
 
l Nagu öeldud, on EKOE kujunev ruum, milles 

üheskoos jumalateenistust pühitseda, elada ja 
tegutseda, küsida tõe järele, üksteist kritiseerida, 
EKOE tulevikus selgusele jõuda.  

 
 
 
l Näitlikustada võib seda EKOE ja Porvoo 

osaduskonnaga. Just selles seoses oli Budapestis 
tajutav, et EKOEs vaadatakse tõesti lootusrikkalt ja 
huviga ka EELK poole. Eriti meeldejäävalt avaldus 
see ühenduses EELK eelmise peapiiskopi Jaan 
Kiivitiga, isikuga, kes... 

 
 
l EKOE kantseleid 20 aastat juhtinud, 

vanaduspuhkusele siirduv dr Wilhelm Hüffmeier 
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siirduv dr Wilhelm Hüffmeier teda rõõmustavast, teda 
kurvastavast ning talle lootust andvast. (nr 5, Thomas 
Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus 
Euroopas, lk 3): tema - 2 x. 

l Eelhääletamine toimub 19.–23. veebruarini kella 12–
20, mil hääletada saab vaid väljaspool elukohta 
maakonnakeskustes asuvates valimisjaoskondades. 
(nr 5, Alar Kilp, Lähenevad riigikogu valimised, lk 
4): hääletama - 2 x. 

l Kui Jeesus suunab pilgu tölnerile, vihatud 
tolliametnikule, siis kõrvalseisjad ei mõista, mida 
Jeesus sellises mehes küll näeb. Tema kaasmaalased 
näevad oma rahva ja esiisade Jumala reeturit,  (nr 5, 
Tanel Ots, Jeesuse tööriistaks sobivad kõik, lk 8): 
Jeesus – 2 x, nägema – 2 x. 

l Tõsi, see ei sünni kõikjal, aga kui see sünnib jõukates 
maades, siis on see nende maade kirikujuhtide 
mureallikas. (nr 6, Kuno Pajula, Kiri tulevikust, lk 2): 
see – 3 x, sündima – 2 x. 

l Kui kirikul oleks 1% sellest rahast, mis 
valimispropagandaks kulutatakse, siis oleks kirikut  
rahvale palju lihtsam tutvustada. Paraku sääraseid 
summasid ega piisavalt inimesi kirikul ei ole ja see 
peegeldub ka kiriku liikmeskonna statistilistes 
näitajates. (nr 6, Kuno Pajula, Kiri tulevikust, lk 2): 
olema – 3 x, kirik – 4 x. 

l Võime end ju lohutada sellega, et samas on ka Eesti 
rahvaarv tublisti vähenenud ja väheneb veelgi. See on 
küll nõrk troost, aga positiivne on kogu asja juures 
see, et pärast Euroopa Liitu astumist on meie 
poliitikud hakanud rohkem rääkima euroopalikest 
püsiväärtustest ja nende puhul on määravaks kristlus. 
See laseb aga kirikut kui püsiväärtuste kandjat näha 
ka positiivses valguses... (nr 6, Kuno Pajula, Kiri 
tulevikust, lk 2): see – 4 x, on – 4 x. 

l Ta peab leidma kirikust usaldusväärse partneri, aga 
kelle usaldusväärsusele võivad üksikute töötegijate 
eksimused palju kahju teha. (nr 6, Kuno Pajula, Kiri 
tulevikust, lk 2): usaldusväärne – 2 x. 

l Aga individualismist küünilisemaks ja 
mammonakummardamisest ning oma olemuselt 
küünilisemaks ja julmemaks muutunud maailmas on 
iga kristlane tähtis. (nr 6, Kuno Pajula, Kiri 
tulevikust, lk 2): küüniline – 2 x. 

l Üks korralik kirik võtab otsuseid ja seaduseid vastu 
selleks, et oma ühist teenimist ühtlustada ja paremaks 
muuta. (nr 6, Mari Paenurm, Konverents laste 
armulauast, lk 2): üks – 3 x. 

l Kardan, et seal arutatud küsimused ei ole eluliselt 
tähtsad neile vähestele kirikulistele, kes veel on 
jäänud ustavaks luteri kirikule. (nr 6, Evi Sepp, 
Asendustegevus ei toida lambaid, lk 3): kirik – 2 x. 

l Siiski leian, et oleme siin Eestis täna võrdlemisi heas 
seisus ning mõnegi halva on organistid suutnud Eestis 
ära hoida. (nr 6, Tiiu Pikkur, Inimene ja orel käivad 
käsikäes, lk 4): Eesti – 2 x. 

l Tallinna Jaani Kiriku Orelifondi töös osalenud 
Toomas Mäeväli oli see, kes viimse võimaluseni 
võitles selle eest, et... (nr 6, Tiiu Pikkur, Inimene ja 
orel käivad käsikäes, lk 4): see – 2 x. 

kõneles programmilises lõpparuandes nii 
rõõmustavatest,  kurvastavatest kui lootustandvatest 
asjadest. 

 
l Eelhääletamine toimub 19.–23. veebruarini kella 12–

20, kuid vaid väljaspool elukohta maakonnakeskustes 
asuvates valimisjaoskondades.  

 
 
l Kui Jeesus suunas pilgu tölnerile, vihatud 

tolliametnikule, siis kõrvalseisjad ei mõistnud, mida ta 
sellises mehes küll nägi. Jeesuse kaasmaalased ise 
nägid tölneris oma rahva ja esiisade Jumala reeturit. 

 
 
l Tõsi, see ei sünni kõikjal, aga kui jõukates maades, 

siis saab sellest nende maade kirikujuhtide 
mureallikas.  

 
l Kui kirikul oleks 1% rahast, mis valimispropagandaks 

kulutatakse, oleks rahvale end palju lihtsam 
tutvustada. Paraku – sääraseid summasid ega piisavalt 
inimesi pole, mis peegeldub ka kiriku statistilistes 
näitajates. 

 
 
l Võime end ju lohutada, et ka Eesti rahvaarv on tublisti 

vähenenud ja väheneb veelgi. See on küll nõrk troost. 
Positiivne on kogu asja juures, et pärast Euroopa Liitu 
astumist räägivad meie poliitikud  rohkem 
euroopalikest püsiväärtustest ja kristlusest. See laseb 
aga kirikut kui püsiväärtuste kandjat näha ka 
positiivses valguses...  

 
 
l Ta peab leidma kirikust endale usaldusväärse partneri. 

Kui üksikute töötegijate eksimused võivad  palju 
kahju teha.  

 
l Aga individualismi ja mammona tõttu olemuselt 

küüniliseks ja julmaks muutunud maailmas on iga 
kristlane tähtis.  

 
 
l Üks korralik kirik võtab otsuseid ja seaduseid vastu, et 

teenimist ühtlustada ja paremaks muuta.  
 
 
l Kardan, et arutatud küsimused ei ole eluliselt tähtsad 

neile vähestele, luteri kirikule veel ustavaks jäänud 
inimestele.  

 
l Siiski leian, et oleme siin Eestis täna võrdlemisi heas 

seisus, sest organistidel on õnnestunud mõndagi halba 
ära hoida.  

 
l Tallinna Jaani Kiriku Orelifondi töös osalenud 

Toomas Mäeväli võitles viimse võimaluseni selle eest, 
et...  
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l Eriti väärib tunnustamist, et Piirsalus on koguduse elu 
viimastel aastatel elavnenud, kuigi on tegemist 
väikese kogudusega ja kirik asub valla keskusest 
eemal. Kirikus on viimastel aastatel tehtud remonti. 
Kirik on hooldatud ja puhas. Omandireformiga tagasi 
saadud kogudusemaja on korrastatud talvekirikuks ja 
kohtumispaigaks. (nr 6, Liina Raudvassar, Olla oma 
ametis ustav lõpuni, lk 5): kogudus – 3 x, kirik – 4 x. 

l Ida-Harju praostkond tõstis endi keskelt esile ning 
esitas aasta vaimuliku tiitli kandidaadiks Jõelähtme 
Püha Neitsi Maarja koguduse diakoni Margus Kirja. 
(nr 6, lk 5): esile, esitama – 2 x. 

l Diakon Kirja töö on tehtud nii, et koguduseliikmed 
saavad kaasa aidata – töid tehakse üheskoos. (nr 6, 
Ida-Harju praostkond tõstis endi keskelt esile ning 
esitas aasta vaimuliku tiitli kandidaadiks Jõelähtme 
Püha Neitsi Maarja koguduse diakoni Margus Kirja, 
lk 5): tööd tegema – 2 x. 

l Kavas on korrastada endine leerimaja, et ka sinna 
tuua elu ja tegevus, mis aitaks koguduse elu edasi 
viia. (nr 6, Ida-Harju praostkond tõstis endi keskelt 
esile ning esitas aasta vaimuliku tiitli kandidaadiks 
Jõelähtme Püha Neitsi Maarja koguduse diakoni 
Margus Kirja, lk 5): elu – 2 x. 

l Margus Kirja on töö ja laste kasvatamise kõrvalt 
leidnud aega lõpetada diplomitöö UIs. Kahjuks on 
küll lõpetamine veninud, aga lootus on, et käesoleval 
aastal saab Kirja instituudi lõpetatud. (nr 6, Ida-Harju 
praostkond tõstis endi keskelt esile ning esitas aasta 
vaimuliku tiitli kandidaadiks Jõelähtme Püha Neitsi 
Maarja koguduse diakoni Margus Kirja, lk 5): 
lõpetama – 3 x. 

l Üksikasjalikumalt käsitleb ta seda teemat samast 
aastast pärinevas teoses "Saksa rahva kristlikule 
aadlile kristliku seisuse parandamiseks". Seal räägib 
Luther sellest ... (nr 6, Uue reformatoorse mõtteviisi 
algusest, Jaan Lahe, lk 6): see – 3 x. 

l Nii nagu juudi liturgias võetakse Jumala riik vastu 
igal päeval uuesti, õpetas ka Jeesus lapsesarnast 
asendit ja lapselikku meelsust jätkuvalt uuendama – 
juhul kui Jumala riigi sees tahetakse püsida. (nr 6, Et 
kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6): 
jumalariik – 2 x.  

l Lastest (vanuse osas on tänapäeval üldlevinud 
seisukoht, mille järgi lapsed on 0–14aastaseni isikud) 
on saanud ühiskondlikus elus võrdväärsed isikud. (nr 
6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilummaa, lk 
6): isikud – 2 x.  

l Kiriku ajaloos ulatub dokumenteeritud lasteristimise 
praktika 2. sajandi alguse Ida-Süüria kirikusse, kuid 
alles 5. sajandil näib lasteristimise tava olevat võidule 
pääsenud. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi 
Vilumaa, lk 6): lasteristimine – 2 x.  

l Aegade jooksul on seda ülesannet täitnud mitu 
erinevat poolt: kodu, kool ja kirik. Nüüd tahan 
vaadelda, kuidas on sellega hakkama saadud ning 
missugust rolli mängib seejuures just kiriku lastetöö. 
(nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 
6): see – 3 x. 

l 1935. a toob õp August Grünberg (Arumäe – EK) 

l Eriti väärib tunnustust, et Piirsalu koguduse elu on  
viimastel aastatel elavnenud, kuigi on tegemist 
väikese kogudusega ja kirik asub valla keskusest 
eemal. Kirikut on viimastel aastatel remonditud, 
hooldatud ja puhastatud. Omandireformiga tagasi 
saadud kogudusemaja on korrastatud talvekirikuks ja 
kohtumispaigaks.  

 
l Ida-Harju praostkond esitas aasta vaimuliku 

kandidaadiks Jõelähtme Püha Neitsi Maarja koguduse 
diakoni Margus Kirja.  

 
l Diakon Kirja tegutseb nii, et koguduseliikmed saavad 

kaasa aidata ja töid üheskoos teha.  
 
 
 
 
l Kavas on korrastada endine leerimaja, et sinna viia  

tegevusi, mis aitaksid koguduseelu edendada. 
 
 
 
 
l Margus Kirja on töö ja laste kasvatamise kõrvalt 

leidnud aega valmis kirjutada diplomitöö UIs. 
Kahjuks  on lõpetamine veninud, aga loodetavasti 
jõuab ta käesoleval aastal diplomini.  

 
 
 
 
l Üksikasjalikumalt käsitleb teemat samast aastast 

pärinev teos "Saksa rahva kristlikule aadlile kristliku 
seisuse parandamiseks". Selles räägib Luther...  

 
 
l Nagu juudi liturgias võetakse jumalariiki vastu igal 

päeval uuesti, õpetas ka Jeesus lapseasendit ja 
lapselikku meelsust jätkuvalt uuendama, et 
jumalariigis püsida.  

 
 
l Lastest (tänapäeval peetakse lasteks üldiselt 0–

14aastaseid isikudd) on saanud ühiskonnas 
võrdväärsed isikud. 

 
 
l Kiriku ajaloos ulatub dokumenteeritud lasteristimise 

praktika 2. sajandi alguse Ida-Süüria kirikusse. Kuid 
alles 5. sajandil sai tava üldkehtivaks.  

 
 
l Aegade jooksul on seda ülesannet täitnud mitu 

erinevat poolt: kodu, kool ja kirik. Nüüd vaatlen, 
kuidas on hakkama saadud ning millist rolli mängib 
seejuures just kiriku lastetöö.  

 
 
l 1935. a kirjutas õp August Grünberg (Arumäe – EK) 
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Eesti Kirikus (03.01.1935, nr 1) ära lastetöö 
ülesanded Eesti kirikus, kus ütleb muu hulgas... (nr 6, 
Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6): 
Eesti kirik – 2 x. 

l Samas artiklis nõutakse kirikliku lastetöö 
intensiivistamist ning lastejumalateenistuste pidamist 
laste hingede kosutamiseks. (nr 6, Et kõik oksad 
oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6): lapsed – 3 x. 

l Tähelepanu peab pöörama just kava- ja sihikindlale 
õpetusele ja kasvatusele, sest usu põhialuste 
mittetundmine on usulise ja kirikliku elu nõrgemaid 
punkte. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi 
Vilumaa, lk 6): usk – 2 x. 

l Elu ja tema olemuse tõeline väärtus saab aga 
avalduda üksnes siis, kui tema jaoks aeg täis saab, kui 
avalduvad Jumala seatud tingimused. (nr 6, Tanel 
Ots, Kannatus ja võitlus annavad edumaa, lk 8): tema 
- 2 x, saab - 2 x, avalduma – 2 x. 

l Nõukogu valis esimesel koosolekul esimeheks taas 
Jüri Ehasalu, kes on vastutustundlikult suhtunud 
ajalehe töö juhtimisse ja lehe ilmumise majandusliku 
baasi tagamisse. (nr 7, Sirje Semm, Hea sõnumi 
kandja, lk 1): leht – 2 x. 

l Tallinna linn autasustab Tallinna Püha Vaimu 
koguduse õpetajat  praost Gustav Piiri  kui kristlike ja 
üldinimlike väärtuste hoidjat Tallinna teenetemärgiga. 
(nr 7, Praost Gustav Piir saab Tallinna teenetemärgi, 
Tiiu Pikkur, lk 1): Tallinn – 3 x. 

l Võiksime hetkeks minna tagasi aastasse 1917, mis oli 
Eesti maa ja rahva jaoks enam kui keeruline aeg. 
Vaieldamatult olid meie jaoks kõige määravama 
tähendusega toonased sündmused Venemaal. (nr 7, 
Ove Sander, Meie oma kiriku sünnipäev, lk 2): jaoks 
– 2 x.  

l Esmalt tuleks näha meie kiriku esimest kongressi, mis 
oli  tõepoolest esimeseks Eesti koguduste esindajate 
koosolekuks ja ülemaaliseks kongressiks Eesti 
ajaloos, kõigi eelnevate ja järgnevate sündmuste 
seoses – vaid muutunud poliitiline olukord võimaldas 
mõelda nii radikaalsete muudatuste tegemisele meie 
kirikus. (nr 7, Ove Sander, Meie oma kiriku 
sünnipäev, lk 2): esmane/esimene – 4 x, meie kirik – 
2 x. 

l Seejärel sõja segadused ja -kannatused ning sellele 
järgnev kirikulugu Eestis nõukogude okupatsiooni 
tingimustes ning Eesti Evangeeliumi Luteriusu 
Kirikuna paguluses. (nr 7, Ove Sander, Meie oma 
kiriku sünnipäev, lk 2): see – 2 x, järgnema – 2 x. 

l Kuna kolimine ühelt objektilt teisele on kallis, üritab 
ta Järva-Peetrisse tagasi minna sügise teisel poolel, et 
lõpetada väike jupp möödunud aasta tööst ja "püüda 
leevendada tänast piinlikku ja totrat olukorda" ja 
hakata edasi restaureerima ja konserveerima 
kandekonstruktsiooni. (nr 7, Ebanormaalne olukord 
Järva-Peetri kirikus, EK, lk 3): ja – 5 x. 

l Koguduse õpetaja Joel Luhametsa sõnul on võimalik, 
et koguduse sajandaks aastapäevaks 2010. aasta 
sügisel on kõik valmis ja Tartu Pauluse kiriku 
taastamine lõpule jõudnud. (nr 7, Kristjan Luhamets, 
Tartu Pauluse kirik valmistub ehitustöödeks, lk 3): 

Eesti Kirikus (03.01.1935, nr 1) lastetöö ülesandeist ja 
ütles muu hulgas...  

 
 
l Samas artiklis nõuti intensiivset kiriklikku lastetööd ja 

lastejumalateenistusi laste hingede kosutuseks.  
 
 
l Tähelepanu peab pöörama just kava- ja sihikindlale 

õpetusele ja kasvatusele. Põhialuste mittetundmine on 
usulise ja kirikliku elu nõrgemaid punkte.  

 
 
l Elu tõeline väärtus avaldub üksnes siis, kui aeg täis 

saab, kui avalduvad Jumala seatud tingimused.  
 
 
 
l Nõukogu valis esimesel koosolekul taas esimeheks 

Jüri Ehasalu, kes on vastutustundlikult suhtunud 
ajalehe töösse ja majandusliku baasi.  

 
 
l Tallinn autasustab Püha Vaimu koguduse õpetajat,  

praost Gustav Piiri  kui kristlike ja üldinimlike 
väärtuste hoidjat Tallinna teenetemärgiga.  

 
 
l Võiksime hetkeks minna tagasi aastasse 1917, mis oli 

Eesti maale ja rahval enam kui keeruline aeg. 
Vaieldamatult olid meile kõige määravamad toonased 
sündmused Venemaal.  

 
 
l Esmalt tuleks seoses kõigi eelnevate ja järgnevate 

sündmustega tähtsustada Eesti kiriku esimest 
kongressi, tõepoolest esimest meie koguduste 
esindajate ülemaalist koosolekut. Vaid muutunud 
poliitiline olukord võimaldas mõelda nii radikaalsetele 
muudatustele.  

 
 
 
l Seejärel sõjasegadused ja -kannatused, nõukogude 

okupatsioon ning Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik 
paguluses.  

 
 
l Kuna kolimine ühelt objektilt teisele on kallis, üritab 

ta Järva-Peetrisse tagasi minna sügise teisel poolel, 
lõpetada väike jupp möödunud aasta tööst, leevendada 
tänast piinlikku ja totrat olukorda ning  edasi 
restaureerida ja konserveerida kandekonstruktsiooni. 

 
 
l Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhametsa sõnul 

on võimalik, et sajandaks aastapäevaks 2010. aasta 
sügisel jõuab kiriku taastamine lõpule.  

 
 



 95 

kogdus – 2 x. 
l Kirik hävis sõjas 1944, kuid nõukogude võim takistas 

selle taastamist. 1966. aastal võeti kasutusele see osa 
kirikust, kus toimuvad ka praegu jumalateenistused... 
(nr 7, Kristjan Luhamets, Tartu Pauluse kirik 
valmistub ehitustöödeks, lk 3): see – 2 x.   

l Suurima rühma moodustavad luterlased, kelle keskel 
on mõjusamalt esindatud 60aastased ja vanemad, 
kelle usuliste veendumuste kujunemine jääb veel 
esimese vabariigi aega. (nr 7, Liina Raudvassar, 
Religioosne maastik nagu sügisene looduspilt, lk 4): 
kelle – 2 x. 

l Riigikogulasest Peeteli koguduse õp Avo Üprus 
alustas oma sõnavõttu tunnistusega, et on kristlane 
ning ei pea õigeks oma religioosset orientatsiooni 
ühegi auditooriumi ees vaka alla jätta. (nr 7, Liina 
Raudvassar, Religioosne maastik nagu sügisene 
looduspilt, lk 4): oma – 2 x. 

l Me ei ole stepirahvas või põgenev rahvas, vaid arenev 
rahvas. (nr 7, Liina Raudvassar, Religioosne maastik 
nagu sügisene looduspilt, lk 4): rahvas – 3 x. 

l Eesti Raadio Vikerraadio saatjal on  aastaid olnud 
kena tava teha saatepäeva varajasel tunnil 
raadiokuulajate seas telefoniküsitlusi, et kuulda 
arvamusi päevateemaliste küsimuste kohta. Tänu 
sellele saab  raadiokuulaja  ülevaate  eestimaalaste 
arvamustest. (nr 7, Kalle Arumäe, 
Käitumisharjumused kaasa koolipõlvest, lk 4): raadio 
– 3 x, kuulaja – 2 x, küsima – 2 x.  

l Üldsõnalisi arutelusid maailmareligioonide tundmise 
kohta on meie meedias varemgi olnud. Ei ole aga 
meie meedias juhtunud lugema ega kuulma seisukohti 
religiooni  tundmise, teadmise  kasuteguri  kohta. (nr 
7, Kalle Arumäe, Käitumisharjumused kaasa 
koolipõlvest, lk 4): meie meedia – 2 x, religioon – 2 
x, tundma – 2 x.  

l Jättes kõrvale mõne usundi postulaadid, nõutakse 
usundites vanemate austamist; elama perekonnas 
teineteist austavalt; armastama oma ligimest; mitte 
tegema seda, mida sa ei soovi, et seda tehakse sinule; 
mitte tapma; mitte varastama; mitte himustama oma 
ligimese vara jne.  (nr 7, Kalle Arumäe, 
Käitumisharjumused kaasa koolipõlvest, lk 4): 
austama – 2 x, ligimene – 2 x. 

l Ja kuidas seda teha, kui mitme põlvkonna vältel ei ole 
neid õpetatud? Seda, mida meie esivanematele 
lapsepõlves õpetasid ja juhatasid nende vanemad ning 
kool. See, et meil ei ole vastavat ettevalmistust 
saanud pedagooge ega õppeprogramme, on vale! (nr 
7, Kalle Arumäe, Käitumisharjumused kaasa 
koolipõlvest, lk 4): see – 3 x. 

l Kaheksaliikmelise interaktiivsete võrguteenuste 
töörühma raportis näevad töörühma liikmed 
internetivõrku tegevuskeskkonnana, mis peaks 
toimima sarnaselt kokku tulevale kogudusele ning 
milles peaks alati saama eri teemadel arutleda. (nr 7, 
Marge Hõbe, Tuleviku Soome kirik kasutab üha enam 
internetivõrku, lk 5): inter – 2 x. võrk – 2 x, töörühm – 2 
x. 

l Võrguteenuse eesmärk on arendada kiriku ja inimeste 

 
l Kirik hävis sõjas 1944, kuid nõukogude võim takistas 

taastamist. 1966. aastal võeti kasutusele see osa 
kirikust, kus toimuvad ka praegu jumalateenistused...  

 
 
l Suurima rühma moodustavad luterlased, milles on 

mõjusamalt esindatud 60aastased ja vanemad, kelle 
usulised veendumused kujunesid esimese vabariigi 
ajal.  

 
 
l Riigikogulasest Peeteli koguduse õp Avo Üprus 

alustas sõnavõttu tunnistusega, et on kristlane ning ei 
pea õigeks oma religioosset orientatsiooni ühegi 
auditooriumi ees vaka alla jätta.  

 
 
l Me ei ole stepirahvas või põgenikud, vaid arenev 

rahvas. 
 
l Eesti Raadio Vikerraadio saatjal on  aastaid olnud 

kena tava teha päeva varajasel tunnil kuulajatele 
telefoniküsitlusi, et kuulda arvamusi aktuaalsete 
teemade kohta. Tänu sellele saab hea  ülevaate  
eestimaalaste vaadetest.  

 
 
 
l Üldsõnalisi arutlusi maailmareligioonidest on meedias 

varemgi ette tulnud. Ei ole aga juhtunud lugema ega 
kuulma seisukohti religioonide  kasutegurist.  

 
 
 
 
• Jättes kõrvale mõned postulaadid, nõuavad usundid 

enamasti austada vanemaid ja perekonda, armastada 
ligimest ning keelavad tappa, varastada, ligimese vara 
himustada ning teha teistele seda, mida ei taha, et 
endale tehakse. 

 
 
 
l Ja kuidas seda teha, kui mitme põlvkonna vältel ei ole 

neid õpetatud? Mida esivanematele lapsepõlves 
õpetasid vanemad ning kool. Et ei ole vastava 
ettevalmistusega pedagooge ega õppeprogramme, on 
vale!  

 
 
l Kaheksaliikmelise interaktiivsete võrguteenuste 

töörühma raport näeb internetivõrku 
tegevuskeskkonnana, mis peaks toimima kogudusega 
sarnaselt ning milles peaks alati saama arutleda eri 
teemadel.  

 
 
 
l Võrguteenuse eesmärk on arendada kiriku ja inimeste  
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vahelist dialoogi, et kirikut inimesele ja tema 
argielule lähemale tuua. (nr 7, Marge Hõbe, Tuleviku 
Soome kirik kasutab üha enam internetivõrku, lk 5): 
kirik – 2 x, inimene – 2 x. 

l Soomes veebruarist aprillini toimuva luterliku kiriku 
diakoonia suurkorjanduse ehk ühisvastutuse 
korjandusega aidatakse Soome ja Peruu lapsi, kelle 
vanemail on vaimse tervise probleeme, et aidata 
peatada nende edasipärandumist. (nr 7, Marge Hõbe, 
Tuleviku Soome kirik kasutab üha enam internetivõrku, 
lk 5): aitama – 2 x. 

l Kuigi Lutheri järgi on kõigil kristlastel sakramentide 
toimetamiseks ja muudeks preestriameti juurde 
kuuluvateks toiminguteks vajalik meelevald 
(potestas), ei tohi keegi seda meelevalda ilma 
koguduse nõusolekuta ja kutsumiseta kasutada. (nr 7, 
Jaan Lahe, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, lk 
6): meelecald – 2 x. 

l Küll rõhutab aga Luther, et vaimulik toimib oma 
ametis "koguduse nimel" ning võib seepärast toimida 
üksnes koguduse nõusolekul. (nr 7, Jaan Lahe, Uue 
reformatoorse mõtteviisi algusest, lk 6): toimima – 2 
x. 

l See on kooskõlas tema õpetusega kahest valdkonnast 
– vaimulikust ja ilmalikust valdkonnast, mis mõlemad 
on Jumala seatud, kuid mil pole alluvussuhet. Õpetust 
kahest valdkonnast kohtab juba tema 1520. a 
kirjutatud teoses "Saksa kristlikule aadlile". (nr 7, 
Jaan Lahe, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, lk 
6): valdkond – 3 x. 

l Luther säilitas ordinatsiooni palve ja käte 
pealepanekuga ning ta oli veendunud ka selles, et 
ordineeritav saab ordinatsiooni kaudu koguduse palve 
peale Püha Vaimu, kes annab talle jõudu ametit 
pidada, iseäranis puhast evangeeliumi kuulutada. (nr 
7, Jaan Lahe, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, 
lk 6): ordineerima – 3 x. 

l Sotsiaalabile ja ilmalikkusele kalduvast tööst 
prioriteedina tuleks kiriku lastetöös hoiduda ning 
esmalt eesmärgid meie väheste ressursside juures 
enesele selgeks teha. (nr 7, Hedi Vilumaa, Et kõik 
oksad oleksid haljad, lk 7): töö – 2 x. 

l Organisatsiooni tasandil süsteemset õppe- ja 
kasvatustöö kavandamist ning tööd toetavate  
vahenditega teadlikku varustamist. (nr 7, Hedi 
Vilumaa, Et kõik oksad oleksid haljad, lk 7): töö – 2 
x. 

l Hoolimata mitmest heast kordasaatmisest jääb siiski 
mulje, et töö ristimise käsitlemisel kiriku lastetöös on 
praegu pigem ebastabiilne ja juhuslik, kasutusel on 
erinevad mõisted ja kontseptsioonid. (nr 7, Hedi 
Vilumaa, Et kõik oksad oleksid haljad, lk 7): töö – 2 
x. 

l Mihkli puhul oli see hea asi, et ta teadis, mida 
kogudusetöö tähendab ning tal oli siiras usk 
Jumalasse ja tal oli kiriklik mõtlemine. (nr 9, Tiit 
Salumäe, Raplas jätkub suurmeeste töö, lk 1): ta – 3 
x, oli – 2 x. 

l Kuigi Eesti Kristlike Demokraatide (EKD) 
valimiskampaania oli eelarvelt võrreldav 

dialoogi, et kirikut argielule lähemale tuua.  
 
 
 
l Soomes veebruarist aprillini toimuva luterliku kiriku 

diakooniatöö suurkorjanduse ehk ühisvastutuse 
korjandusega aidatakse Soome ja Peruu lapsi, kelle 
vanemate vaimse tervise probleemide pärandumist on 
vaja peatada.  

 
 
l Kuigi Lutheri järgi on kõigil kristlastel sakramentide 

toimetamise ja teiste preestriameti toimingute 
meelevald (potestas), ei tohi seda koguduse nõusoleku 
ja kutsumiseta kasutada.  

 
 
 
l Küll rõhutab aga Luther, et vaimulik toimib ametis 

"koguduse nimel" ja üksnes koguduse nõusolekul.  
 
 
 
l See on kooskõlas õpetusega vaimulikust ja ilmalikust 

valdkonnast, mis mõlemad on Jumala seatud, kuid 
pole alluvussuhtes. Õpetust kohtab juba tema 1520. a 
teoses "Saksa kristlikule aadlile".  

 
 
 
l Luther säilitas ordinatsiooni palve ja käte 

pealepanekuga. Ta oli ka veendunud, et ordineeritav 
saab koguduse palve peale Püha Vaimu, kes annab 
talle jõudu ametit pidada ja iseäranis puhast 
evangeeliumi kuulutada. 

 
 
l Kiriku lastetöös tuleks hoiduda sotsiaalabist ja 

ilmalikkusest ning teha esmalt enesele selgeks 
eesmärgid meie väheste ressursside juures.  

 
 
l Süsteemset õppe- ja kasvatustööd ning  teadlikku 

vahenditega varustamist organisatsiooni tasandil.  
 
 
 
l Hoolimata mitmest saavutusest jääb siiski mulje, et 

ristimistöö on praegu pigem ebastabiilne ja juhuslik 
ning et kasutatakse erinevaid mõisteid ja 
kontseptsioone.  

 
 
l Mihkli puhul oli hea, et ta teadis, mida kogudusetöö 

tähendab, et ta uskus siiralt Jumalasse ja mõtles 
kiriklikult.   

 
 
l Kuigi Eesti Kristlike Demokraatide (EKD) 

valimiskampaania eelarve oli võrreldav 
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Sotsiaaldemokraatide omaga ning nende kampaania 
paistis välja isegi rohkem kui Roheliste oma, jäi EKD 
osaks 9418 valija häält (1,7% valijaskonnast). (nr 10, 
Alar Kilp, Riigikogu valimised võitis 
Reformierakond, lk 3): kampaania – 2 x. 

l Eestlased ei jõudnud seda valmis ehitada, seda 
ehitatakse veel praegugi, kasutades moodsat tehnikat. 
(nr 10, Peeter Kaldur, Kaugel eestlaste haudadel, lk 
4): ehitama – 2 x. 

l Korduvalt kiruti muutuvat ja murrangulist ajastut, mis 
on paljud ettevõtted hävitanud ja jätnud palju inimesi 
tööta. (nr 10, Peeter Kaldur, Kaugel eestlaste 
haudadel, lk 4): palju – 2 x.  

l Kuigi koori repertuaar ei ole otseselt kirikumuusikaga 
seotud, toob elav muusika kirikusse kohaliku 
noorsoo, kes tavapühapäevadel kirikusse ei satu. (nr 
10, Tõnu Veldre, lk 4): kirik – 3 x. 

l Tänase Eesti religioosse maastiku kujunemisel on 
oluliseks 1980. aastate lõpu taasiseseisvumise 
protsess ning 1990. aastate algus, kui religioon ja 
religiooniga seonduv liikus jõuliselt laiema ühiskonna 
huviorbiiti ning nõukogude riigiaparaadi kontroll 
religiooniga seonduva üle samm-sammult lõdvenes. 
(nr 10, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 
6): religioon – 4 x. 

l Perioodi, mille lõpuks võib pidada aastaid 1993–
1994, iseloomustas eriline religioosne aktiivsus nii 
religiooni otsijate kui pakkujate poolelt, mis põhjustas 
ajuti ilmaliku ühiskonna ning usuliste ühenduste 
vahelisi vastasseise (näit Elu Sõna tänavamisjoni 
keelamine Tartus 1993). (nr 10, Ringo Ringvee, Eesti 
religioosne maastik, lk 6): religioon – 2 x. 

l Selliseid kirikuid on usuliste ühenduste registrisse 
kantud üheksa. Samuti on registrisse kantud üheksa 
koguduste liitu, nende hulgas kaks mitte-kristlikke 
traditsioone esindavat liitu (Taarausuliste ja 
Maausuliste Maavalla Koda ja Eesti Baha’i 
Koguduste Liit). (nr 10, Ringo Ringvee, Eesti 
religioosne maastik, lk 6): registrisse kantud – 2 x. 

l See kalender kehtis 12 aastat, enne kui taas 
traditsiooniliseks kujunenud kalendrisüsteemile 1805. 
aastal üle mindi. (nr 10, Ringo Ringvee, Eesti 
religioosne maastik, lk 6): kalender – 2 x. 

l Nelja päeva jooksul võisid kõik huvilised osa saada 
jumalateenistustest, palveosadusest, loengutest, 
töötubadest, kontsertidest ja misjoniturust. (nr 12, 
Piret Riim, Misjon sugulaste keskel, lk 1): osa – 2 x. 

l Hingemaalima sügavam rikkus ja ilu võib avaneda 
alles rahvusliku pillimängu, laulu, tantsu, käsitöö 
kaudu – kõike seda Jumala kiituseks, kes on kogu 
selle mitmekesisuse looja ja hoidja. (nr 12, Piret 
Riim, Misjon sugulaste keskel, lk 1): see – 2 x. 

l Ja kuigi me kultuuriline ja isiklik kogemus peaks 
olema juba harjunud selle taas ja taas korduva 
kevadise tundega, siis ometi on kõik justkui uus ning 
me meeled on ärevil ja avatud uuele ootusele. (nr 12, 
Taavi Laanpere, Muutumatult muutlik kevad, lk 2): 
uus – 2 x. 

l Inimene ei suuda ja oska enam kohaneda ega 
kujundada oma suhtumist teda ümbritsevasse, mis 

Sotsiaaldemokraatide omaga ning nende kampaania 
paistis välja isegi rohkem kui Roheliste oma, jäi EKD 
osaks 9418 valija häält (1,7% valijaskonnast).  

 
 
l Eestlased ei jõudnud seda valmis ehitada. Töö jätkub 

veel praegugi, kasutades moodsat tehnikat.  
 
 
l Korduvalt kiruti muutuvat ja murrangulist ajastut, mis 

hävitas paljud ettevõtted ja jättis inimesed tööta.  
 
 
l Kuigi koori repertuaar ei seostu otseselt 

kirikumuusikaga, toob see kirikusse kohaliku noorsoo, 
kes tavapühapäevadel sinna ei satu.  

 
l Tänase Eesti religioosset maastikku kujundasid 

oluliselt 1980. aastate lõpu taasiseseisvumine ning 
1990. aastate algus, kui usuga seonduv liikus jõuliselt 
ühiskonna huviorbiiti ning nõukogude riigiaparaadi 
kontroll samm-sammult lõdvenes.  

 
 
 
l Aastatega 1993–1994 lõppenud perioodi iseloomustas 

nii religiooni otsijate kui pakkujate eriline aktiivsus, 
mis põhjustas ajuti ilmaliku ühiskonna ning usuliste 
ühenduste vastasseise (näit Elu Sõna tänavamisjoni 
keelamine Tartus 1993). 

 
 
l Selliseid kirikuid on usuliste ühenduste registris  

üheksa. Samuti on registris üheksa koguduste liitu, 
nende hulgas kaks mitte-kristlikke traditsioone 
esindavat liitu (Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla 
Koda ja Eesti Baha’i Koguduste Liit).  

 
 
l Kalender kehtis 12 aastat, enne kui taas 

traditsioonilisele süsteemile 1805. aastal üle mindi.  
 
 
l Neljal päeval võisid huvilised osaleda 

jumalateenistustel, palveosadusel, loengutel, 
töötubades, kontsertidel ja misjoniturul.  

 
l Hingemaalima sügavam rikkus ja ilu võivad avaneda 

alles rahvuslikus pillimängus, laulus, tantsus, käsitöös  
– kõike Jumala kiituseks, kes on kogu mitmekesisuse 
looja ja hoidja. 

 
l Kuigi kultuuriline ja isiklik kogemus peaksid olema 

harjunud korduva kevadtundega, on ometi kõik 
justkui uus ning meeled on ärevil ja avatud uuele 
ootusele. 

 
 
l Inimene ei suuda ja ei oska kohaneda ega kujundada 

oma suhet ümbritsevasse, mis omakorda tekitab 



 98 

omakorda tekitab stressi ja tekitab vastureaktsioonina 
maailma suhtes pigem vaenuliku ja agressiivse 
hoiaku. (nr 12, Taavi Laanpere, Muutumatult muutlik 
kevad, lk 2): tekitab – 2 x 

l Üleminekus Luterlikult Maailmakonvendilt 
Luterlikule Maailmaliidule mängis suurt rolli juba 
sõja ajal alanud ja vahetult pärast sõda jätkunud 
abistamisaktsioon, milles olulist osa mängisid USA 
luterlased. (nr 12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, 
lk 3): mängima – 2 x. 

l Arutati ilmikute osalemise võimalusi ja lisati 
eksekutiivkomiteesse neli kohta ilmikutele. (nr 12, 
Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3): ilmikud – 2 
x. 

l Assamblee viidi ülikiiresti üle Genfi järve teisel 
kaldal Prantsusmaal asuvasse Eviani. Assamblee 
muutus kompaktsemaks, kui algul oli arvestatud. (nr 
12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3): 
assamblee – 2 x. 

l "Ilmaviis" on suure tõenäosusega üks sellistest 
üritustest. Kindlasti on see kasulik ka 
religiooniõpetajatele, õpilastele või leerikoolis 
osalejatele oma silmaringi arendamiseks. Samas tuleb 
loota, et niisuguste ürituste läbiviijad ei hakka 
identiteediotsinguil liialt vastanduma traditsioonilist 
Euroopa kultuuri ja väärtusi tutvustavatele 
traditsioonidele või õppeainetele. (nr 12, Toomas 
Jürgenstein, Meie ja maailm, lk 3): see/selline – 2 x, 
traditsioon/traditsiooniline – 2 x. 

l Just nii üteldi juba aastaid tagasi talude 
tagasiihalejatele: pole enam selliseid inimesi, kes 
niimoodi tööd teeksid, nagu taludes tehti. (nr 12, 
Rannar Susi, Tühjad talud, lk 5): tagasi – 2 x. 

l Ka kristlastena kuulume ühe rahva hulka, kes on 
tulnud kaugest minevikust ja imestama paneval viisil 
on säilitanud oma näo. Nii palju on võõrad olnud asja 
juures meid kallutamas sinna ja tänna, kuid oleme 
ikka veel olemas. Siis tuleks ka kristlastena tunda 
huvi, kuidas meie rahvas on sulatanud oma 
kombestiku ühte kristlike pühadega. (nr 12, Eenok 
Haamer, Paastumaarjapäev, lk 5): olema – 6 x. 

l Paastumaarjapäev on päev, mil püüti Jumala varju ja 
kaitset laiendada kogu igapäevase tegemise üle, aga 
eriti naiste tegemise üle kodus, laudas ja aias. (nr 12, 
Eenok Haamer, Paastumaarjapäev, lk 5): päev – 3 x, 
tegemine – 2 x. 

l Palugem meiegi maarjapäeval, et meie armuline 
Jumal meid alles jätaks ja usalduses Temale lootma 
õpetaks. (nr 12, Eenok Haamer, Paastumaarjapäev, lk 
5): meie – 2 x. 

l Vaid pilguks Paidet autosõidul väisanud ja korra 
tuttava sünnipäeval viibinud, kuid Paide linna kui 
eelkõige tundmatut kohta varasemalt teadnud, leidis 
Olaf Lääne end ometi suunatuna noore pianistina 
Paide Muusikakooli klaveriõpetajaks. (nr 12, Algur 
Kaerma, Ei hirmu ega võimu, vaid armu ja 
tasadusega, lk 5): Paide – 3 x. 

l Õnnistussoove juubelipäevaks, head tervist ja pikka 
teenistust Jumala tööpõllul soovivad koguduse 
töötegijad, nõukogu liikmed ja koguduse õpetaja 

stressi ja vastureaktsiooni maailmale vaenulikus ja 
agressiivses hoiakus.  

 
 
l Üleminekus Luterlikult Maailmakonvendilt 

Maailmaliidule mängis suurt rolli sõja ajal alanud ja 
vahetult pärast jätkunud abistamisaktsioon, milles 
oluline osa oli USA luterlastel.  

 
 
l Arutati ilmikute osalust ja lisati eksekutiivkomiteesse 

neile neli kohta.  
 
 
l Assamblee viidi kiiresti Genfi järve teisele kaldale, 

Prantsusmaal asuvasse Eviani. Assamblee muutus 
kompaktsemaks kui algul oli arvestatud. 

 
 
l "Ilmaviis" on suure tõenäosusega üks sellistest 

üritustest. Kindlasti on see kasulik ka 
religiooniõpetajatele, õpilastele või leerikoolis 
osalejatel silmaringile. Samas tuleb loota, et 
niisuguste ürituste läbiviijad ei vastandu  
identiteediotsinguil liialt traditsioonilist Euroopa 
kultuuri ja väärtusi tutvustavatele traditsioonidele või 
õppeainetele.  

 
 
l Just nii üteldi juba aastaid tagasi talude 

tagasiihalejatele: pole enam inimesi, kes niimoodi 
tööd teeksid nagu taludes.  

 
l Ka kristlastena kuulume rahva hulka, kes tuleb 

kaugest minevikust ja imestama paneval viisil  säilitab 
oma näo. Nii palju on võõrad meid kallutanud sinna ja 
tänna, kuid oleme ikka veel olemas. Siis tuleks ka 
huvituda, kuidas meie rahvas sulatas oma kombestiku 
ühte kristlike pühadega.  

 
 
l Paastumaarjapäeval püüti Jumala varju ja kaitset 

laiendada igapäevastele tegemistele, aga eriti naiste 
kodustele tegemistele laudas ja aias.  

 
 
l Palume meiegi maarjapäeval, et armuline Jumal meid 

alles jätaks, teda usaldama ja temale lootma õpetaks.  
 
 
l Kuigi Olaf Lääne oli varem vaid pilguks Paidet 

autosõidul väisanud ja tuttava sünnipäeval viibinud, 
oli linn temale siiski tundmatu koht seni, kuni teda 
noore pianistina Paide Muusikakooli klaveriõpetajaks 
suunati.  

 
 
l Õnnistussoove juubelipäevaks, head tervist ja pikka 

teenistust Jumala tööpõllul soovivad koguduse 
töötegijad, nõukogu liikmed ja õpetaja Algur Kaerma.  
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Algur Kaerma. (nr 12, Algur Kaerma, Ei hirmu ega 
võimu, vaid armu ja tasadusega, lk 5): kogudus – 2 x. 

l Roomakatoliku kiriku rolli Eestis ei ole lihtne üheselt 
mõõta. Ühelt poolt on roomakatoliku kirik nii 
ajalooliselt kui ka tänases ühiskondlik-kultuurilises 
kontekstis ühendanud eelkõige välismaalasi. Teisalt 
on roomakatoliku kiriku tähendus aeglaselt, kuid 
järjekindlalt tähtsustunud Eesti kultuurimaastikul 
alates 1970. aastate teisest poolest, mil katoliku 
kirikuga hakkas liituma noorem kultuurigeneratsioon. 
Eelkõige tänu roomakatoliku kirikusse kuuluvatele 
kultuuritegelastele tundub katoliku kirikul Eestis 
olevat teatud elitaarse, kõrgkultuurilise või -
intellektuaalse kiriku maine. Mingis mõttes võiks 
katoliku kiriku tähendust meie kultuuriruumis 
võrrelda budismi tähendusega, kus samuti 
liikmeskonda kuuluvad silmapaistvad 
kultuuritegelased tõstavad traditsiooni 
tähenduslikkust... (nr 12, Ringo Ringvee, Eesti 
religioosne maastik, lk 6): roomakatoliku kirik – 4 x, 
katoliku kirik – 3 x, tähendus –  4 x. 

l Koguduste liidu kui vabakiriklikke traditsioone 
ühendava organisatsiooni juured asuvad 1945. aastas, 
kui nõukogude võim ühendas seni erinevate usuliste 
ühendustena tegutsenud baptistid, evangeeliumi 
kristlased, nelipühilased ja priilased üheks 
organisatsiooniks. (nr 12, Ringo Ringvee, Eesti 
religioosne maastik, lk 6): ühendama – 3 x, 
organisatsioon – 2 x. 

l Kui juba 1930. aastatel räägiti baptistidest kui kõige 
kiiremini kasvavast uskkonnast Eestis, siis tuleb 
märkida, et luterlaste ja õigeusklike järel 
moodustavad baptistid suuruselt kolmanda uskkonna 
tänases Eestis, olles säilitanud oma liikmeskonna 
arvukuse läbi aastakümnete. (nr 12, Ringo Ringvee, 
Eesti religioosne maastik, lk 6): uskkond – 2 x. 

l Liikmeskonna stabiilsus on läbi aastakümnete olnud 
iseloomuslikuks ka ligi poolteisetuhandelise 
liikmeskonnaga Eesti Metodisti Kirikule ja 
Adventistide Koguduste Eesti Liidule, neil mõlemal 
on vaieldamatult oma koht Eesti usuelus. (nr 12, 
Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6): 
liikmeskond – 2 x. 

l Vabastati koguduse õpetaja ametist 15. jaanuaril 1991 
tervislikel põhjustel, kuigi jäi ajutiselt edasi täitma 
õpetaja ülesandeid kuni novembrini 1994. (nr 12, 
Eesti Kiriku toimetus, Rein Neggo, lk 7): õpetaja – 2 
x. 

l Mul on väga hea meel, et need erinevate maade 
kogudused tahavad koostööd teha. Tahame igati 
kaasa aidata sellele tööle… (nr 9, Tiiu Pikkur, Kahe 
kiriku jätkuv koostöö Tiiu Pikkur, Kahe kiriku jätkuv 
koostöö, lk 1): töö – 2 x, tahtma – 2 x.  

l Kuna Eestis on luteri kirik suur kirik, siis tunneb 
Aleksius ka hästi seda kirikut. (nr 9, Tiiu Pikkur, 
Kahe kiriku jätkuv koostöö Tiiu Pikkur, Kahe kiriku 
jätkuv koostöö, lk 1): kirik – 3 x. 

l Kas tuleb seadus kehtetuks tunnistada või tuleb luua 
olukord, kus vähemalt kõik vaimulikud selle seaduse 
mõtet mõistaksid ja oskaksid praktikas tegutseda ja 

 
 
l Roomakatoliku kiriku rolli Eestis ei ole lihtne mõõta. 

Ühelt poolt on see nii ajalooliselt kui tänases 
ühiskondlik-kultuurilises kontekstis ühendanud 
eelkõige välismaalasi. Teisalt tähtsustus kirik Eesti 
maastikul aeglaselt, kuid järjekindlalt alates 1970. 
aastate teisest poolest, mil sellega hakkas liituma 
noorem kultuurigeneratsioon. Eelkõige tänu neile 
tundub katoliku kirikul Eestis olevat teatud elitaarne, 
kõrgkultuuriline või -intellektuaalne maine. Mingis 
mõttes võiks selle tähendust võrrelda budismiga, 
millesse kuuluvad silmapaistvad kultuuritegelased 
samuti tõstavad traditsiooni tähenduslikkust...  

 
 
 
 
 
 
 
l Koguduste liidu kui vabakiriklikke traditsioone 

ühendava organisatsiooni juured asuvad 1945. aastas, 
kui nõukogude võim ühendas seni erinevate usuliste 
ühendustena tegutsenud baptistid, evangeeliumi 
kristlased, nelipühilased ja priilased.  

 
 
 
l Kui juba 1930. aastatel räägiti baptistidest kui kõige 

kiiremini kasvavast uskkonnast Eestis, siis tuleb 
märkida, et luterlaste ja õigeusklike järel moodustavad 
nad suuruselt kolmanda uskkonna tänases Eestis, olles 
säilitanud arvukuse läbi aastakümnete.  

 
 
l Liikmeskonna stabiilsus on läbi aastakümnete  

iseloomustanud ka ligi poolteisetuhandelist Eesti 
Metodisti Kirikut ja Adventistide Koguduste Eesti 
Liitu. Mõlemal on vaieldamatu koht Eesti usuelus.  

 
 
 
l Vabastati koguduse õpetaja ametist 15. jaanuaril 1991 

tervislikel põhjustel, kuigi jäi kohale edasi kuni 
novembrini 1994.  

 
 
l Mul on väga hea meel, et erinevate maade kogudused 

tahavad koostööd teha. Tahame igati  tööle kaasa 
aidata…  

 
 
l Kuna Eestis on suur luteri kirik, tunneb Aleksius seda 

hästi.  
 
 
l Kas tuleb seadus kehtetuks tunnistada või luua 

olukord, kus vähemalt kõik vaimulikud seadust 
mõistaksid, praktikas tegutseda oskaksid ja õigeid 
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õigeid vastuseid anda. (nr 9, Eesti Kirik küsib, lk 1): 
tulema – 2 x, seadus – 2 x, mõistma – 2 x. 

l Olen sellega nõus ja tunnen siirast head meelt 
armulaualiste arvu stabiilse ja jätkuva tõusu üle, kuid 
armulaualiste arv ei ole ainus kogudusetöö aktiivsuse 
näitaja. (nr 9, Kirikust edujoobes riigis, Urmas 
Viilmaa, lk 2): armulaualiste arv – 2 x. 

l Hommiku-Harju sinodisaadikud kogunesid 19. 
veebruari kargel talvehommikul Jõelähtme kirikusse, 
et ühise jumalateenistusega alustada korralist 
kohtumist. (nr 9, Margus Kirja, Sinod valis praostiks 
Tanel Otsa, lk 2): hommik – 2 x. 

l Seda lauset hakkasid paljud tõlgendama peaministri 
soovina muuta religiooniõpetus koolides 
kohustuslikuks õppeaineks, mistõttu arutelu meedias 
keskenduski paljuski vaidlusele aine kohustuslikkuse 
või vabatahtlikkuse üle, mitte aga selle üle, mida 
peaminister tegelikult oma ettekandes ütles. (nr 9, 
Põgus tagasivaade neljale aastale, lk 3): see – 2 x, üle 
– 2 x. 

l Vaidlused kohustuslike õppeainete teemadel ei piirdu 
ühiskonnas teatavasti vaid religiooniõpetusega ning 
seetõttu ei pea konkreetse eelnõu vastaste käitumist 
kindlasti tõlgendama religiooniõpetuse põhimõtteliste 
vastaste käitumisena. Religiooniõpetusega seotud 
sätteid seadustes on kindlasti võimalik muuta 
paremateks ja arusaadavamateks. See on õppeaine, 
mis on praegu usuõpetuse nime all ainsana eraldi 
välja toodud seaduses ning ses mõttes on seadusandja 
poolt antud sellele õppeainele eriline kaitse. Kuid 
juba selle aine sisu erinevast arusaamisest tegelikult 
raskused algavadki. (nr 9, Põgus tagasivaade neljale 
aastale, lk 3): religiooniõpetus – 3 x, käitumine – 2, x, 
see – 5 x, õppeaine – 4 x, seadus – 2 x.   

l Pärast valimisi jätkub kindlasti kõigil rohkem tahet 
leida tuleviku seisukohalt lahendus kõige 
optimaalsem lahendus. (nr 9, Põgus tagasivaade 
neljale aastale, lk 3): kõik – 2 x. 

l Kas see on kajastunud ka selles, et riigieelarvest 
eraldatakse kirikutele ja oikumeenilisele tegevusele 
rohkem vahendeid? (nr 9, Põgus tagasivaade neljale 
aastale, lk 3): see – 2 x. 

l Rõõmustav on ka see, et neljandat aastat on eraldi 
eelarvereal olnud toetus ajalehele Eesti Kirik, mis 
2007. aastaks on pool miljonit krooni. Nimetamata ei 
saa jätta seda, et kuna nüüd on kaplanaat laienenud ka 
arestimajadesse, siis eraldatakse riigi poolt 
loomulikult ka selleks vajalikud finantsvahendid. (nr 
9, Põgus tagasivaade neljale aastale, lk 3): see – 3 x. 

l Sellest on pikemalt kirjutanud kantsler Mati Maanas 
31. jaanuari lehenumbris. Nõustun temaga täiesti, et 
programm on sellise rahastamisega, nagu see praegu 
riigieelarves sisaldub, ummikseisus ning tuleb leida 
lahendusi. (nr 9, Põgus tagasivaade neljale aastale, lk 
3): see – 3 x. 

l Erakondade valimislubadustest on konkreetseim 
Reformierakonnal, kes on lubanud neljakordistada 
programmi summad riigieelarves, tõstes need 
vähemalt 100 miljoni kroonini aastas. (nr 9, Põgus 
tagasivaade neljale aastale, lk 3): lubama – 2 x. 

vastuseid annaksid.  
 
l Nõustun ja tunnen siirast headmeelt armulaualiste 

arvu stabiilse ja jätkuva tõusu üle. Kuid see ei ole 
ainus aktiivsuse näitaja. 

 
 
l Hommiku-Harju sinodisaadikud kogunesid 19. 

veebruari kargel talvehommikul Jõelähtme kirikusse, 
et jumalateenistusega korralist kohtumist alustada.  

 
 
l Lauset hakkasid paljud tõlgendama peaministri 

soovina muuta religiooniõpetus koolides 
kohustuslikuks, mistõttu arutelu meedias keskenduski 
kohustuslikkusele või vabatahtlikkusele, mitte aga 
sellele, mida peaminister tegelikult ettekandes ütles.  

 
 
 
l Vaidlused kohustuslikest õppeainetest ei piirdu 

teatavasti vaid religiooniõpetusega ning seetõttu ei 
pea konkreetse eelnõu vastaste käitumist kindlasti 
tõlgendama põhimõttelise vastasseisuna. Vastavaid 
seadusesätteid on kindlasti võimalik muuta 
paremateks ja arusaadavamateks. Usuõpetuse on 
seaduses ainsana eraldi välja toodud ning ses mõttes 
saanud seadusandja erilise kaitse osaliseks. Kuid aine 
sisu erinevast mõistmisest tegelikult raskused 
algavadki…  

 
 
 
 
l Pärast valimisi jätkub kindlasti kõigil rohkem tahet 

leida kõige optimaalseim tulevikulahendus.  
 
 
l Kas riigieelarvest eraldatakse kirikutele ja 

oikumeenilisele tegevusele rohkem vahendeid?  
 
 
l Rõõmustav on ka see, et juba neljandat aastat 

toetatakse eraldi eelarvereal ajalehte Eesti Kirik,  
2007. aastal poole miljoni krooniga. Nimetamata ei 
saa jätta, et kuna nüüd laienes kaplanaat ka 
arestimajadesse, eraldab riik loomulikult ka selleks 
vahendid. 

 
l Sellest kirjutas kantsler Mati Maanas pikemalt 31. 

jaanuari lehes. Nõustun täiesti, et programmi senine 
rahastamine on ummikseisus ja et tuleb leida 
lahendusi.  

 
 
l Erakondade valimislubadustest on konkreetseim 

Reformierakond, kes lubab programmi summad 
riigieelarves neljakordistada vähemalt 100 miljoni 
kroonini aastas.  
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l Viimaks said eelmise aasta lõpus tehtud vajalikud 
otsused, et kogudus saab juba lähiajal hakata 
peremehena kirikuhoones toimetama. (nr 9, Põgus 
tagasivaade neljale aastale, lk 3): saama -–2 x. 

l Perekonnaõiguses kehtivad siiani põhimõtted, mis 
pärinevad nõukogude ajast, ning selleks, et 
perekonnaseadus haakuks meie muude 
õiguspõhimõtetega, tuleks kindlasti vastu võtta uus 
terviktekst. (nr 9, Põgus tagasivaade neljale aastale, lk 
3): perekond – 2 x, põhimõtted – 2 x, õigus – 2 x. 

l Loomulikult ei saanud justiitsministeerium sellise 
lähenemisega nõustuda ning valitsusesisese 
kokkuleppeni selle eelnõu osas ei jõutudki. Tuleb 
loota, et perekonnaseaduse eelnõu suudetakse siiski 
esitada järgmisele riigikogule ning et nii järgmises 
riigikogus kui valitsuses domineerivad sellised 
hoiakud, mis austavad ja kaitsevad traditsioonilisi 
pereväärtusi. (nr 9, Põgus tagasivaade neljale aastale, 
lk 3): see – 3 x, eelnõu – 2 x, järgmine riigikogu – 2 
x. 

l Õnneks on suutnud hoida selle valitsuse päevakorrast 
eemal nii peaministrid Siim Kallas, Juhan Parts kui ka 
Andrus Ansip. See aga ei tähenda seda, et... (nr 9, 
Põgus tagasivaade neljale aastale, lk 3): see – 2 x. 

l On heameel tõdeda, et riigi struktuurid näevad üha 
enam kirikutes ühiskonna seda osa, kes kannavad 
selliseid väärtushinnanguid, mis on meie rahva 
püsimajäämiseks vajalikud. Ses osas on minu pilk ka 
järgmise riigikogu koosseisu puhul juba ette päris 
optimistlik, sest nende poliitikute hulk, kes on valmis 
nendest samadest väärtushinnangutest lähtuma, on 
minu hinnangul väga oluliselt kasvanud. (nr 9, Põgus 
tagasivaade neljale aastale, lk 3): see – 2 x, osa – 2 x, 
minu – 2 x, need – 2 x.  

l Jälle ei olnud usklikud rahul oma usuga ja tekitasid 
juurde mitu uut usulahku. Järgnenud suured sõjad ei 
olnud küll ususõjad, aga segadust tekitasid piisavalt. 
(nr 9, Vello Kuusk, Miks tekivad uued usulahud?, lk 
3): usk – 4 x, tekitama – 2 x, sõda – 2 x. 

l Mõni aasta tagasi püüdsin Eestis tegutsevaid 
iseseisvaid kristlikke usulahke ja iseseisvaid kogudusi 
kokku lugeda, aga ei suutnud. (nr 9, Vello Kuusk, 
Miks tekivad uued usulahud?, lk 3): iseseisvad – 2 x. 

l Ühest sain küll aru: iga uus sõltumatu kogudus 
tunnistas kõik Eesti kristlikud kogudused endale 
niivõrd sobimatuks, et oli vaja luua uus iseseisev 
kogudus. (nr 9, Vello Kuusk, Miks tekivad uued 
usulahud?, lk 3): kogudus – 3 x. 

l Selle taustal on arusaadav, miks ei jõua usu- või 
usundiõpetus meie koolidesse ja miks ETV tahab 
meie usueluga sügavuti tegelema hakata. Kui nad 
suudavad meie usuelule õiglase hinnangu anda, on 
nad suure töö ära teinud. (nr 9, Vello Kuusk, Miks 
tekivad uued usulahud?, lk 3): usu – 4 x, elu – 2 x. 

l Kristliku TV materjalid on mul lõpuni läbi vaatamata, 
aga nad on teinud ära suure töö ja soovin, et ETV 
nende töö koostöö vääriliseks tunnistaks. (nr 9, Vello 
Kuusk, Miks tekivad uued usulahud?, lk 3): töö – 3 x. 

l Jeesuse sõnad "Puud tuntakse tema viljadest" kehtib 
iga erakonna suhtes ja aeg näitab, millised erakonnad 

l Viimaks tulid eelmise aasta lõpus vajalikud otsused, 
et kogudus saaks juba lähiajal hakata peremehena 
kirikuhoones toimetama.  

 
l Perekonnaõiguses kehtivad siiani nõukogudeaegsed 

põhimõtted ning et perekonnaseadus haakuks teiste 
õiguspõhimõtetega, tuleks kindlasti vastu võtta uus 
terviktekst.  

 
 
l Loomulikult ei saanud justiitsministeerium 

lähenemisega nõustuda ning valitsusesisese 
kokkuleppeni ei jõutudki. Tuleb loota, et 
perekonnaseaduse eelnõu esitatakse järgmisele 
riigikogule ning et siis domineerivad traditsioonilisi 
pereväärtusi austavad ja kaitsevad hoiakud.  

 
 
 
 
l Õnneks on suutnud selle  valitsuse päevakorrast eemal 

hoida nii peaministrid Siim Kallas, Juhan Parts kui 
Andrus Ansip. See aga ei tähenda, et...  

 
l On heameel tõdeda, et riigistruktuurid näevad üha 

enam kirikus ühiskonna osa, kes kannab rahva 
püsimajäämiseks vajalikke väärtusi.Olen ka järgmise 
riigikogu koosseisu suhtes päris optimistlik, sest 
poliitikute hulk, kes lähtub samadest 
väärtushinnangutest, on  oluliselt kasvanud.  

 
 
 
 
l Jälle ei olnud usklikud usuga rahul ja tekitasid mitu 

uut usulahku. Järgnenud suured sõjad ei olnud küll 
ususõjad, aga segadust tekitasid piisavalt.  

 
 
l Mõni aasta tagasi püüdsin Eestis tegutsevaid 

iseseisvaid kristlikke usulahke ja kogudusi kokku 
lugeda, aga ei suutnud.  

 
l Ühest sain küll aru: iga uus sõltumatu kogudus 

tunnistas kõik Eesti kristlikud kogudused niivõrd 
sobimatuks, et otsustas luua uue iseseiseva koguduse.  

 
 
l Selle taustal on arusaadav, miks ei jõua usu- või 

usundiõpetus meie koolidesse ja miks ETV tahab 
usueluga sügavuti tegelema hakata. Kui nad suudavad 
õiglase hinnangu anda, saab suur töö tehtud.  

 
 
l Kristliku TV materjalid on lõpuni läbi vaatamata, aga 

nad on teinud suure töö ja soovin, et ETV selle 
koostöövääriliseks tunnistaks.  

 
l Jeesuse sõnad "Puud tuntakse tema viljadest" kehtib 

igas erakonnas ja aeg näitab, millised neist töötavad 
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töötavad Jumala riigi huvides, millised mitte. (nr 9, 
Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4): erakond – 2 
x. 

l Need garantiid on tagatud EV põhiseadusega ja 
julgen arvata, et põhiseadusest peetakse Eestis kinni. 
(nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 
4):põhiseadus – 2 x. 

l Ametivend Urmas Viilma on sellele hästi vastanud. 
Tahan lisada vaid seda, et oleksin õnnelikum, kui 
kiriku osalemine sotsiaalse turvalisuse tagamises 
kiriklike programmidega kasvaks. Selleks peab riik 
delegeerima kirikule hoolekandelisi, hariduslikke ja 
kasvatuslikke ülesandeid koos vajalike vahenditega. 
(nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4): see – 
2 x, kirik – 3 x. 

l Sellest tulenevalt arvestab EKD programm ja 
valimisloosungid kõige rohkem Eesti Kirikute 
Nõukogu liikmeskirikute vajadustega. Eesti vajab 
tasakaalustatud ühiskonda, kus majanduslikud 
püüdlused on kooskõlas eetilise kliima parandamise 
taotlusega. (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, 
lk 4): vajama – 2 x. 

l Vaimulik jääb vaimulikuks ka siis, kui ta peaks 
ajutiselt või pikemat aega tegema mingit muud tööd. 
Isiklikult pean riigikokku valitud vaimuliku puhul 
õigeks tema töösuhte peatamist koguduse 
vaimulikuna, mis tähendab, et riigikogus tööl olemise 
ajal määratakse tema kogudusi teenima ja koguduste 
igapäevaelu korraldama teine vaimulik. (nr 9, 
Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4): vaimulik – 5 
x, kogudus – 3 x, riigikogu – 2 x, töö – 3 x. 

l Meie programm näitab, kus meil on tänasest kordades 
enam võimalik säästa ning efektiivsemalt majandada. 
(nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4): meie – 
2 x. 

l Elektritootmisel eralduvat soojust jahutatakse Narva 
veehoidlas umbes samal hulgal, kui kulub kõigi Eesti 
katelde kütmiseks. Katelde jaoks ostame aga õli sisse. 
(nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4): katel –  
2 x. 

l Võib ka vabanenud päeval tööle minna ja investeerida 
enam teenitud raha haridusse, tervisesse või maksta 
kas või eluaseme pangalaen tagasi. (nr 9, Vaimulike 
osalus valimisvõitluses, lk 4): või – 2 x. 

l Religiooniõpetuse propageerimist tuleb toetada seal, 
kuhu ta ongi juba kiriku rüpest väljunud – kultuuri- ja 
haridustegelaste, ühiskonna arvamusliidrite ning 
erakondade debattidele. Sellele aitaks kaasa, kui igas 
erakonnas oleks arvamuskogu tasandil vähemalt üks 
vaimulik. (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 
4): see – 2 x. 

l Üks alternatiiv ja samuti kristlik alternatiiv, seda 
valimiste tõttu poliitikast lämbeks muutunud 
kirikuruumi pisut tuulutada, on astuda välja 
süsteemist, mida meile millegipärast 
iseenesestmõistetavana pakutakse. üks samuti kristlik 
alternatiiv (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 
4): alternatiiv – 2 x. 

l Isegi mittevalimine kuulub meie kodanikuõiguste 
hulka, mille kasutamist ei või meile keegi keelata. (nr 

Jumala riigi huvides, millised mitte.  
 
 
l Need tagab EV põhiseadus. Julgen arvata, et sellest 

peetakse kinni.  
 
 
l Ametivend Urmas Viilma vastas hästi. Lisada vaid, et 

oleksin õnnelikum, kui kiriku programmidega 
osalemine sotsiaalse turvalisuse tagamises kasvaks. 
Riik peab geerima delekirikule hoolekandelisi, 
hariduslikke ja kasvatuslikke ülesandeid koos vajalike 
vahenditega.  

 
 
l Sellest tulenevalt arvestavad EKD programm ja 

valimisloosungid kõige rohkem Eesti Kirikute 
Nõukogu liikmeskirikutega. Eesti vajab 
tasakaalustatud ühiskonda, kus majanduslikud 
püüdlused oleksid kooskõlas eetilise kliima 
parandustega.  

 
l Vaimulik jääb vaimulikuks ka siis, kui peaks ajutiselt 

või pikemalt tegema mingit muud tööd. Isiklikult pean 
riigikokku valitud vaimuliku puhul õigeks  töösuhte 
peatamist, mis tähendab, et riigikogus tööl olles 
määratakse kogudusi teenima ja igapäevaelu 
korraldama teine vaimulik.  

 
 
 
l Programm näitab, kus meil on tänasest kordades enam 

võimalik säästa ning efektiivsemalt majandada.  
 
 
l Elektri tootmisel eralduvat soojust jahutatakse Narva 

veehoidlas umbes samal hulgal kui kulub kõigi Eesti 
katelde kütmiseks. Kateldele ostame aga õli.  

 
 
l Võib vabal päeval tööle minna, investeerida  

haridusse, tervisesse või maksta pangalaenu tagasi.  
 
 
l Religiooniõpetuse tuleb propgeerida seal, kuhu ta on 

kirikust väljunud: kultuuri- ja haridustegelaste, 
arvamusliidrite ning erakondade debattidel. Kaasa 
aitaks, kui igas erakonnas oleks arvamuskogu tasandil 
vähemalt üks vaimulik.  

 
 
l Üheks kristlikuks alternatiiviks valimiste tõttu 

poliitikast lämbeks muutunud kirikuruumi pisut 
tuulutada oleks astuda välja süsteemist, mida meile 
iseenesestmõistetavana pakutakse.  

 
 
 
l Isegi valimata jätmine kuulub kodanikuõiguste hulka, 

mille kasutamist ei või keegi keelata.  
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9, Tauno Toompuu, Kirikuruumi tuulutades, lk 5): 
meie – 2 x. 

l Ainsaks erinevuseks tavalise kirikuõpetaja ja piiskopi 
ülesannete vahel on Lutheri meelest see, et piiskopi 
ülesandeks on ka järelevalve kirikuõpetajate üle. (nr 
9, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, 
lk 6): kirikuõpetaja – 2 x, piiskop – 2 x, ülesanne – 2 
x. 

l Tänapäeva katoliku kirik ei ole paljuski enam see 
kirik, mida Luther kritiseeris, kuid mingil kombel on 
nähted ja tendentsid, mille vastu Luther välja astus, 
olnud kirikus olemas kogu aeg ja mulle tundub, et 
mõni neist on iseloomulik ka meie kirikule praegusel 
hetkel. Kuigi Lutheri seisukohad ei ole normatiivsed 
juriidilises mõttes, võiksime nendega ometi nii palju 
arvestada, et mõelda Lutheri teoloogia valguses uuesti 
ja kriitiliselt läbi järgmised küsimused... (nr 9, Uue 
reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6): 
kirik – 4 x, Luther – 4 x. 

l Loomulikult ei ole arengukava, erinevate 
valdkondade strateegiad ning arengukavade ja 
strateegiate elluviimise tegevuskavad üksi edu 
aluseks. (nr 13, Merje Mänd, Inimarengu aruanne 
tõstab Eesti 40. kohale, lk 3): arengukava – 2, 
strateegia – 2 x. 

l Mitte ainult assessor Urmas Viilma 28. veebruaril 
Eesti Kirikus avaldatud  juhtkirjas "Kirikust 
edujoobes riigis" viidatud üksikute karmide numbrite 
tõttu, kuigi ka need üksikud näited on alarmeerivad. 
(nr 13, EELK arengukava koostades tuleb 
keskenduda toimivatele lahendustele, Raivo Linnas, 
lk 4): üksikud – 2 x.  

l Töörühma töö tulemus peaks olema kasutatav ka veel 
aastal 2017, kuid... (nr 13, EELK arengukava 
koostades tuleb keskenduda toimivatele lahendustele, 
Raivo Linnas, lk 4): töö – 2 x.  

l Jaegeri väitel ei tee arengukava koostajad koostööd 
teiste töörühmadega ega arvesta võimalikku mõju, 
mis tuleneb halduskomisjoni ja vaimulike 
teenistussuhteid käsitleva töörühma töö tulemustest. 
(nr 13, EELK arengukava koostades tuleb 
keskenduda toimivatele lahendustele, Raivo Linnas, 
lk 4): koos – 2 x, töö – 4 x. 

l Konsistooriumi kohustus on tagada, et kirikukogule 
esitataks nii arengukava kui ka halduskomisjoni ja 
vaimulike teenistussuhteid käsitleva töörühma töö 
tulemused ühtse sisulise tervikpaketina. (nr 13, EELK 
arengukava koostades tuleb keskenduda toimivatele 
lahendustele, Raivo Linnas, lk 4): töö – 2 x.  

l Kahjuks paljudel ei jätkugi jõudu oma koormat kanda 
ega aega oma küsimustele vastust oodata... (nr 11, 
Sinu tahtmine sündigu, Einar Soone, lk 2): oma – 2 x. 

l "See pilt räägib temast väga palju, räägib ka ühest 
perioodist meie kirikuajaloost ja ustavusest Jumale 
mehe kaudu, kes pühendas end Jumalariigi tööle," 
ütles peapiiskop Põder. (nr 8, Tiiu Pikkur, Avati Jaan 
Kiiviti portreemaal, lk 1): räägib – 2 x.  

l Nii ta pildil kirikute kaardi taustal meiega räägibki, 
mõnus muhelus silmades. Kaart on taustaks, sest see 
seisis tema kabinetiseinal... (nr 8, Tiiu Pikkur, Avati 

 
 
l Ainsaks erinevuseks tavalise kirikuõpetaja ja piiskopi 

ülesannete vahel on Lutheri meelest, et piiskop 
teostab kirikuõpetajate üle järelevalvet. 

 
 
 
l Tänapäeva katoliku kirik ei ole paljuski enam see, 

mida Luther kritiseeris. Kuid mingil kombel on 
nähted ja tendentsid, mille vastu ta välja astus, olnud 
kogu aeg ja tundub, et mõni ka praegusel hetkel meie 
kirikus. Kuigi Lutheri seisukohad ei ole juriidiliselt 
normatiivsed, võiksime nendega niipalju arvestada, et 
mõelda uuesti ja kriitiliselt läbi järgmised 
küsimused...  

 
 
 
l Loomulikult ei ole arengukava, erinevate valdkondade 

strateegiad ja nende elluviimise tegevuskavad üksi 
edu aluseks.  

 
 
 
l Mitte ainult assessor Urmas Viilma 28. veebruaril 

Eesti Kirikus avaldatud  juhtkirjas "Kirikust 
edujoobes riigis" viidatud üksikute karmide numbrite 
tõttu, kuigi ka need alarmeerivad.  

 
 
 
l Töörühma tulemus peaks olema kasutatav ka veel 

aastal 2017, kuid...  
 
 
l Jaegeri väitel ei tee arengukava koostajad teistega 

koostööd ega arvesta halduskomisjoni ja vaimulike 
teenistussuhteid käsitleva töörühma võimalikku mõju. 

 
 
 
 
l Konsistooriumi kohustus on tagada, et kirikukogule 

esitataks nii arengukava kui ka halduskomisjoni ja 
vaimulike teenistussuhteid käsitlevate töörühmade  
tulemused ühtse sisulise paketina. 

 
 
l Kahjuks ei jätkugi paljudel jõudu koormat kanda ega 

aega küsimustele vastust oodata...  
 
l "Pilt räägib väga palju temast jatema ustavusest 

Jumalariigi tööle, kuid ka ühest perioodist meie kiriku 
ajaloost," ütles peapiiskop Põder.  

 
 
l Nii ta pildil kirikute kaardi taustal meiega räägibki, 

mõnus muhelus silmades. Kaart seisis tema kabineti 
seinal...  
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Jaan Kiiviti portreemaal, lk 1): kaart taustaks – 2 x.  
l On väga hea meel, et Põlvamaal on selline 

kirikuõpetaja nagu Urmas Nagel. Urmas Nagel on 
õpetajana alati olemas ja lööb kaasa valla ja 
maakonna tähsamates ettevõtmistes. (nr 8, Urmas 
Nagel pälvis Põlvamaa teeneteristi, EK, lk 1): Urmas 
Nagel – 2 x. 

l Helsingi eestikeelsest kogudusest tuli teade, et 
kogudus on juba kaks aastat kinkinud laulatatavatele 
Piibli. (nr 8, Liina Raudvassar, Esimesed 
Piiblidüleantud, lk 1): kogudus – 2 x 

l See tähendab taasavastada kirik kui see ühiseluvorm, 
kus Kristus meid teenimises ja vastutuses ühendab. 
(nr 8, Andres Põder, Peapiiskopi karjasekiri, lk 2): see 
– 2 x. 

l Ajaloolase Villem Raami hinnangul on hoone 
ehitatud 1260. aasta paiku, kusjuures kooriruum kui 
pühakoja vanim osa võis olla ehitatud juba enne 
1254. aastat. (nr 8, EK, Trükikoda annetab kirikule, lk 
2): olema - 2 x, ehitama – 2 x. 

l Jaanus Kangur on Eesti Karismaatilise 
Episkopaalkiriku Tartu Püha Risti koguduse preester 
ja hakkab nõustama noortenõukogut noortetöö vallas 
ning pidama sidet Eesti Kirikute Nõukoguga. 
nõukogu, nõukogu, nõukogu (nr 8, EK, Noortetöö 
konsultant on Jaanus Kangur, lk 2): noorte – 2 x, 
nõukogu – 2 x. 

l Ja tõesti - paljudki väärastunud sektid on saanud 
alguse meelevaldsest piiblitõlgendusest.  Et 
meelevaldsust vältida, on kirikus läbi aegade... (nr 8, 
Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3): meelevald – 
2 x. 

l Ajaloolis-kriitilist piibliuurimist on juba pikka aega 
aktsepteerinud ka luterlik kirik. Ka meie Usuteaduse 
Instituudis on läbi aegade õpetatud pühakirja 
ajaloolis-kriitilise meetodi järgi. Ometi on selle 
meetodi tundmine ja praktikasse rakendamine... (nr 8, 
Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3): ajaloolis-
kriitiline – 2 x, ajad – 2 x, meetod – 2 x. 

l Üks raamatu autoritest, mag Urmas Nõmmik, ütles 
raamatut tutvustuseks, et idee teost kirjutada sündis 
vihast. (nr 8, Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3): 
raamat – 2 x. 

l Et seda viga parandada, siis ta viis ennast kurssi 
eksegeetika metoodikaga ja otsustas siis kirjutada 
eksegeetikaõpiku, mis meil seni puudus. (nr 8, Jaan 
Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3): eksegeetika – 2 x. 

l Oma sõnavõtus ütles Usuteaduse Instituudi rektor 
professor Randar Tasmuth, et äsjailmunud 
eksegeetikaõpik jätkab Usuteaduse Instituudi seniseid 
akadeemilisi traditsioone - on ju Usuteaduse 
Instituudis läbi aegade pandud rõhku Piiblile kui 
kristluse baastekstile ning seepärast on ka varasemad 
instituudi õppejõud koostanud piibliainete õpikuid. 
(nr 8, Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3): 
Usuteaduse Instituudi – 3 x + instituudi – 4 x. 

l Kainelt ja kriitiliselt mõtlevale inimesele annab 
ajaloolis-kriitiline meetod ette küll teatud raamid, mis 
on olulised meelevaldsuse vältimiseks, kuid sama 
annab meetodi valdamine ka vahendi iseseisvate 

 
l On väga hea meel, et Põlvamaal on selline 

kirikuõpetaja nagu Urmas Nagel, kes on alati olemas 
ning osaleb valla ja maakonna tähsamates 
ettevõtmistes.  

 
 
l Helsingi eesti kogudusest tuli teade, et juba kaks 

aastat kingivad na paaridele  laulatuseks piibleid.  
 
 
l See tähendab taasavastada kirik ühiseluvormina, 

milles Kristus meid teenimises ja vastutuses ühendab.  
 
 
l Ajaloolase Villem Raami hinnangul on hoone ehitatud 

1260. aasta paiku, kusjuures kooriruum kui pühakoja 
vanim osa arvatavasti juba enne 1254. aastat.  

 
 
l Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku Tartu Püha 

Risti koguduse preester Jaanus Kangur hakkab 
nõustama noortenõukogu noortetööd ja pidama sidet 
Eesti Kirikute Nõukoguga. 

 
 
 
l Ja tõesti – paljudki väärastunud sektid on saanud 

alguse meelevaldsest piiblitõlgendusest.  Et seda 
vältida, on kirikus läbi aegade...  

 
 
l Ajaloolis-kriitilist piibliuurimist on juba pikka aega 

aktsepteerinud ka luterlik kirik. Ka Usuteaduse 
Instituudis on läbi aegade õpetatud pühakirja selle  
meetodi järgi. Ometi tuntakse meetodit ja rakendakse 
praktikasse...  

 
 
l Üks raamatu autoritest, mag Urmas Nõmmik, ütles 

tutvustuseks, et teose idee sündis vihast.  
 
 
l Et viga parandada, viis ta end kurssi eksegeetika 

metoodikaga ja otsustas kirjutada seni puuduva õpiku.  
 
 
l Sõnavõtus ütles rektor professor Randar Tasmuth, et 

äsjailmunud eksegeetikaõpik jätkab Usuteaduse 
Instituudi akadeemilisi traditsioone: läbi aegade on  
pandud rõhku piiblile kui kristluse baastekstile ja 
seepärast on senised õppejõud koostanud just 
piibliainete õpikuid.  

 
 
 
l Kainelt ja kriitiliselt mõtlevale inimesele annab 

ajaloolis-kriitiline meetod teatud raamid 
meelevaldsuse vältimiseks, kuid ka vahendi 
iseseisvate eksegeetiliste otsuste tegemiseks. Nii  
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eksegeetiliste otsuste tegemiseks. Sel moel arendab 
eksegeetika iseseisvat ja kriitilist mõtlemist... (nr 8, 
Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3): kriitiline – 3 
x, annab – 2 x, iseseisev – 2 x, eksegeetika – 2 x, 
mõtlemine – 2 x. 

l Ta nentis, et teadus küll vastab paljudele küsimustele, 
aga ei pööra tähelepanu elu mõtte küsimusele ega 
vaagi näiteks, mis või kes on peensusteni korraldatud 
maailma taga. (nr 8, Liina Raudvassar, 
Hommikusöögilauas kohtusid poliitika- ja 
usutegelased, lk 3): küsimustele – 2 x. 

l Nüüd, mil erakond on omalt poolt teinud kõik, et 
kristlased pääseksid riigi otsustusmehhanismis kaasa 
rääkima, on kristlastel aeg ühiselt tegutseda. Kui isegi 
ainult pooled kristlased otsustavad selle üleskutsega 
liituda... (nr 8, Peeter Võsu, Vajame kristlaste toetust, 
lk 4): kristlased – 3 x. 

l Kogu Eesti kristlaskonnale oleks kaotuseks see, kui 
väärtuslikud hääled läheks teistele erakondadele 
lihtsalt kartuse pärast, et kristlased sisse ei saa. 
Tegelikult on kristlikke väärtusi kandev erakond 
ainsaks lootuseks kristlike algatuste ja kristlike 
väärtuste kaitsel riigikogus. Selle teostamiseks tuleks 
kristlastel... (nr 8, Peeter Võsu, Vajame kristlaste 
toetust, lk 4): kristlased – 6 x, väärtused – 3 x. 

l Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse tolleaegseid 
materjale ja tolleaegseid töövõtteid. (nr 8, Liina 
Raudvassar, Restaureerimine pole odav töö, lk 5): 
tolleaegseid – 2 x. 

l Traditsiooniliselt on Rootsi ja Norra aladel kasutatud 
mändi, Soomes haaba ja Eestis kasutatud kõiki 
variante, ent viimasel ajal on meil toormaterjaliks 
haaba valitud. (nr 8, Liina Raudvassar, 
Restaureerimine pole odav töö, lk 5): kasutatud – 2 x. 

l Tema õlul oli Toompeal lipuheiskamise tseremoonia 
kujundamine, millele algusaastail järgnes isamaaliste 
laulude kontsert Niguliste kirikus. Järgnesid 
päevakavade ja stsenaariumide väljatöötamine... (nr 
8, Sirje Semm, Kogemustepagasiga ja uutele ideedele 
avatud, lk 6): järgnema – 2 x. 

l 14. juunil 1979 ordineeriti Priit Rannut õpetajaks, ta 
on lühikest aega teeninud Viru-Nigula ja 20 aastat 
Märjamaa kogudust ning hooldanud Nissi kogudust. 
(nr 8, Eesti Vabariigi teenetemärkide saajad, lk 6): 
kogudus – 2 x. 

l Harri Õunapuu roll on selle juures olnud oluline, nagu 
ka teiste projektide juures, milleks on eelmisel aastal 
valminud kiriku sisetööde projekt ning selle aasta 
riigi eelarvest kogudusele remonttöödeks eraldatud 5 
miljonit krooni. (nr 8, Sirje Semm, Kirik tänas teenete 
eest, lk 7): see – 2 x, juures – 2 x.  

l ...juba algusaegadest peale on olnud tavaks sel ajal 
paastuda. Lisaks sellele kuuluvad paastuaja juurde 
tavalisest enam palvetamine ja almuste jagamine. (nr 
8, Heino Nurk, Tuhkapäevaga algab paastuaeg, lk 8): 
see – 2x. 

l Suuname oma mõtted Kristusele, kes meie pärast 
loobus oma taevasest aust ja väest ning võttis enda 
kanda meie karistuse. Nii sai võimalikuks meie 
lunastamine kurja võimusest. (nr 8, Heino Nurk, 

arendab meetod iseseisvat ja kriitilist mõtlemist...  
 
 
 
 
l Ta nentis, et teadus küll vastab paljudele küsimustele, 

aga ei pööra tähelepanu elu mõttele ega vaagi näiteks, 
mis või kes on peensusteni korraldatud maailma taga.  

 
 
 
l Nüüd, mil erakond on teinud kõik, et kristlased 

pääseksid riigi otsustusmehhanismis kaasa rääkima, 
on meil aeg ühiselt tegutseda. Kui isegi ainult pooled 
kristlased otsustaksid üleskutsega liituda...  

 
 
l Kogu Eesti kristlastele oleks kaotuseks, kui 

väärtuslikud hääled läheksid teistele lihtsalt kartusest, 
et kristlased sisse ei saa. Tegelikult on kristlikke 
väärtusi kandev erakond ainsaks lootuseks kristlike 
algatuste ja väärtuste kaitsel riigikogus. Selleks 
tuleks...  

 
 
l Eesmärgi heaks kasutatakse tolleaegseid materjale ja 

töövõtteid.  
 
 
l Traditsiooniliselt on Rootsi ja Norra aladel kasutatud 

mändi, Soomes haaba ja Eestis kõiki variante. 
Viimasel ajal on meil toormaterjaliks valitud just 
haaba.  

 
l Tema õlul oli algusaastail Toompeal lipuheiskamise 

tseremoonia  ja isamaaliste laulude kontsert Niguliste 
kirikus. Järgnes päevakavade ja stsenaariumide 
väljatöötamine... 

 
 
l 14. juunil 1979 ordineeriti Priit Rannut õpetajaks. Ta 

on lühikest aega teeninud Viru-Nigula ja 20 aastat 
Märjamaa kogudust ning hooldanud Nissi kogudust.  

 
 
l Harri Õunapuu roll on oluline nii selle kui mitme teise 

projekti juures, näiteks eelmisel aastal valminud 
kiriku sisetööde projekt ning selle aasta riigieelarvest  
remonttöödeks eraldatud 5 miljonit krooni.  

 
 
l ...juba algusaegadest on tavaks sel ajal paastuda. 

Lisaks kuuluvad paastuaja juurde tavalisest tihedam 
palvetamine ja almuste jagamine.  

 
 
l Suuname oma mõtted Kristusele, kes meie pärast 

loobus taevasest aust ja väest ning võttis endale meie 
karistuse. Nii võimaldas ta meie lunastamine kurjast.  
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Tuhkapäevaga algab paastuaeg, lk 8): meie – 3 x, 
oma – 2 x.  

l Vastupidi, see nõuab suurt entusiasmi, visadust ja 
pühendumist. Seda kõike on jätkunud kunstnik Eva 
Jänesel, kes on olnud kogu ettevõtmise algataja ja 
väsimatu korraldaja. Tänu temale selle eest, et... (nr 8, 
Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8): 
see – 3 x. 

l Meil kõigil on läbida oma tee ja eks me kõik püüame 
käia "head teed", enda jaoks parimat võimalikest. (nr 
8, Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8): 
me kõik – 2 x.  

l Neis töödes pole kasutatud kristlikku sümboolikat, 
kui see polegi oluline. Oluline on tunne, mis... (nr 8, 
Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8): 
pole – 2 x. 

l Et see ei oleks ainult rangelt sakraalhoone, vaid et 
seda saaks kasutada ka siis, kui meie maja 
kogudusena ei vaja. (nr 8, Tiiu Pikkur, Nelipühilased 
said oma kodu, lk 9): see – 2 x. 

l Baptistide koguduste liidu väljaande selle aasta 
esimese numbri jutluse autor on liidu president 
Joosep Tammo ja ta kinnitab kogudusi käima ka 
alanud uuel aastal koos Jumalaga, siis voolab aasta 
piima ja mett. (nr 8, Uued ajakirjad, lk 9): kogudus – 
2 x, aasta – 3 x. 

l Kui konfessionaalsed erimeelsused viisid 
killustumisele, siis oikumeeniline liikumine saab 
kaasa aidata liikumisel Euroopa ühtsuse poole. (nr 13, 
Indrek Vaino, Kirik tahab olla ühendavaks jõuks, lk 
1): liikumine – 2 x. 

l Tulemuseks oligi see, et neli päeva hiljem, 28. märtsil 
1917 kinnitas Ajutine Valitsus Eesti 
autonoomiastaatuse. Seda ei õnnestunud saavutada 
Lätil, Leedul ega Ukrainal. (nr 1, Lea Jürgenstein, 
Peterbuti eesti kogudus meenutas iseseisvuspüüdlusi, 
lk 1): see – 2 x. 

l 1993. aastal naasis ta Eestisse ning 1996. aastal juhtis 
okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riiklikku 
komisjoni, mis pani kokku nn valge raamatu, mis 
võtab kokku Eestile okupatsioonide tõttu tehtud 
kahjud. (nr 13, Sirje Semm, 600aastase kloostri 
vaimulik 50 aastat preestrametis, lk 2): 
okupatsioonide – 2 x, kokku – 2 x. 

l Sotsiaal- ja majandusraskustes virelev inimene läheb 
aga viinapudeli kallale selleks, et saavutada 
homoöstaažile ligilähedane seisund. Nii võikski väita, 
et sotsiaalse toimetulekuraskusega inimene tarvitab 
mõnuainet selleks, et saavutada homoöstaažitase, et 
tunda end vähegi normaalsemalt, aga edukas ja jõukas 
inimene tarvitab eelmainitut selleks, et end veelgi 
paremini tunda. (nr 13, Igor Miller, Hea ja halva 
tasakaalust, lk 2): et – 4 x, tarvitama – 2 x, selleks – 2 
x, tundma – 2 x, end – 2 x.  

l Selleks, et seemnest kasvaks taim, peab see 
kõigepealt surema. Kristus pidi surema selleks, et 
avada inimkonnale "uks igavesse ellu". Kristus ja 
tema jüngrid pidid elus kogema palju kannatusi, 
selleks et esile tuua uus inimelu kvaliteet. (nr 13, Igor 
Miller, Hea ja halva tasakaalust, lk 2): see – 4 x, et – 

 
 
l Vastupidi, see nõuab suurt entusiasmi, visadust ja 

pühendumist. Kõike vajalikku on jätkunud kunstnik 
Eva Jänesel, kes algatas ja väsimatult korraldab kogu 
ettevõtmist. Tänu temale, et...  

 
 
l Meil kõigil on läbida oma tee ja eks püüame käia 

"head teed", enda jaoks parimat.  
 
 
l Need tööd ei kasuta kristlikku sümboolikat, kui see 

polegi oluline. Oluline on tunne, mis...  
 
 
l Et see poleks ainult rangelt sakraalhoone, vaid et seda 

saaks kasutada ka siis, kui meie oma maja kogudusena 
ei vaja.  

 
l Baptistide koguduste liidu väljaande selle aasta 

esimese numbri jutluse autor on liidu president Joosep 
Tammo, kes julgustab käima ka alanud uuel aastal 
koos Jumalaga, et aasta võiks voolata piima ja mett.  

 
 
• Kui konfessioonide erimeelsused viisid killustumisele, 

siis oikumeenia saab edendada Euroopa ühtsust. 
 
 
l Tulemuseks oligi, et neli päeva hiljem, 28. märtsil 

1917 kinnitas Ajutine Valitsus Eesti autonoomia. 
Sama ei õnnestunud saavutada Lätil, Leedul ega 
Ukrainal 

 
 
l 1993. aastal naasis ta Eestisse ja 1996. aastal juhtis 

okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riiklikku 
komisjoni, mis pani kokku nn valge raamatu Eestile 
okupatsioonide tehtud kahju kohta.  

 
 
 
l Nii võikski väita, et sotsiaal- ja majandusrlikes 

toimetulekuraskustes virelev inimene võtab 
viinapudeli, et saavutada homoöstaažile ligilähedast 
seisundit. Nii võikski väita, et inimene tarvitab 
mõnuainet homoöstaažitaseme tõstmiseks ja 
normaalseks enesetundeks. Edukas ja jõukas inimene 
aga selleks, et end veelgi paremini tunda.  

 
 

 
l Et seemnest kasvaks taim, peab see kõigepealt 

surema. Kristus suri, et avada inimkonnale uks 
igavesse ellu. Kristus ja tema jüngrid kogesid palju 
kannatusi, et esile tuua inimelu uut kvaliteeti. 
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3 x. 
l Assamblee pidi hekas kiitma uue põhikirja ja avama 

võimalused põhikirja teostamiseks uues LMLi 
struktuuris. Uue põhikirja arutamisele pühendati terve 
päev... (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik Maaimaliit, lk 
3): põhikiri – 3x, uus – 3 x. 

l LML 8. assamblee tunnistab, et Jumal vastab Ida-
Euroopa rahvaste appihüüetele. Siiski ei ole Balti 
rahvaste soov enesemääratlemisele veel täielikult 
täitunud. (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik Maaimaliit, 
lk 3): rahvaste – 2 x. 

l Kindlasti varjutas assambleed tõsiasi, et 50 inimest 13 
riigist, eranditult Aasiast ja Aafrikast, ei saanud 
Kanada viisat osa võtmaks assambleest, ning hulk 
delegaate ei saanud USA viisat osalemaks 
assambleejärgsel koguduste külastamise programmis. 
(nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3): 
assamblee – 3 x. 

l Laste silmade ja südamete läbi saavad need sügavama 
tähenduse, jättes värvilisi jälgi ning muutes elavaks 
nii Piibli sõnumi, tegelased kui aja, milles need 
tegelased elasid. (nr 13, Merje Mänd, Jaani kirkus on 
avatud laste maalinäitus, lk 5): tegelased – 2 x.  

l Samas on olnud EEKBKL kogudused läbi ajaloo 
mitme usulise ärkamise toimumiskohaks. 
Liikmeskonna stabiilsus on läbi astakümnete olnud 
iseloomulikuks ka ligi pooleteisetuhendelise 
liikmeskonnaga Eesti Metodisti Kirikule ja 
Adventistide Koguduste Eesti Liidule, neil mõlemal 
on vaieldamatult koht Eesti usuelus. (nr 13, Ringo 
Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6): läbi – 2 x.  

l Kuigi neil kogudustel, mille liikmeskond on 
suhteliselt erinev, nagu erinevad ka nende koguduste 
rõhuasetused, on vaieldamatult oma koht 
usumaastikul. (nr 13, Ringo Ringvee, Eesti 
religioosne maastik, lk 6): kogudus – 2 x, erinev – 2x. 

l Hoolimata negatiivsest meediakuvandist on meil 
tänaseks üle 4000 jehoovatunnistaja ning ligikaudu 
poolsada kogudust, mis teeb neist suuruselt viienda 
uskkonna tänases Eestis, osutades, et negatiivsel 
meediakuvandil ning valdavalt negatiivsel 
eelarvamusel usuliikumise suhtes on suhteliselt 
tagasihoidlik tähendus usuliikumise kasvule ning 
inimeste isiklikke usulisi valikuid puudutavatele 
otsustele. (nr 13, Ringo Ringvee, Eesti religioosne 
maastik, lk 6): negatiivne – 3 x, meediakuvand – 2 x, 
usuliikumine – 2 x, usk – 2 x. 

l Koguduse liikmete arv on suhteliselt tagasihoidlik 
nagu ka koguduse nähtavus ühiskonnas, mis jääb 
väljapoole misjonäride tegvusvaldkonda. nr 13, Ringo 
Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6): kogudus – 2 
x. 

l Praostkonna praost saadab praostkonna 
tegevusaruande igale praostkonna kogudusele ning 
koos praostkonna kõigi koguduste sõnaliste ja 
statistiliste aastaaruannetega peapiiskopile hiljemalt 
1. märtsiks. (nr 4, Aastaaruannete esitamise tähtajad, 
lk 4): praostkond – 4 x, praost – 1 x, kogudus – 2 x. 

l Artikliga jätkab autor oma meelisteemat gnoosisest, 
millega ta alustas juba bakalaureusetöös "Gnoosis ja 

l Assamblee pidi hekas kiitma LMLi uue põhikirja ja 
avama sellele võimalused uues struktuuris. 
Dokumendi arutamisele kulus terve päev... 

 
 
l LML 8. assamblee tunnistab, et Jumal vastab Ida-

Euroopa rahvaste appihüüetele. Siiski ei ole Balti 
rahvaste enesemääratlemise soov eel täielikult 
täitunud.  

 
l Kindlasti varjutas assambleed tõsiasi, et 50 inimest 13 

Aasia ja Aafrika riigist ei saanud Kanada viisat, et 
osaleda assambleel. Ka järgnevaks koguduste 
külastamise programmiks ei saanud hulk delegaate 
USA viisat. 

 
 
l Laste silmades ja südames omandavad need sügavama 

tähenduse, jätavad värvilisi jälgi ning muudavad 
elavaks nii piibli sõnumi, tegelased kui toimumisaja.  

 
l Samas on ajalooo jooksul EEKBKLi kogudustes 

toimunud mitmed usulised ärkamiseed. Liikmeskonna 
stabiilsus on läbi aastakümnete iseloomustanud ka ligi 
pooleteisetuhendelist Eesti Metodistirikule ja 
Adventistikoguduste Eesti Liitu. Mõlemal on Eesti 
usuelus vaieldamatu koht.  

 
 
l Suhteliselt erineva liikmeskonna ja rõhuasetusega 

kogudustel on usumaastikul vaieldamatu koht.  
 
 
 
l Hoolimata negatiivsest meediakuvandist on tänaseks 

üle 4000 jehoovatunnistaja ja ligikaudu poolsada 
kogudust. Tegemist on tänase Eesti suuruselt viienda 
uskkonnaga. Seega mõjutavad negatiivne kuvand ja 
eelarvamused usuliikumise kasvu ja inimeste isiklikke 
valikuid suhteliselt tagasihoidlikult. 

 
 
 
 
 
 
 
l Koguduse nähtavus ühiskonnas ja liikmetearv on 

suhteliselt tagasihoidlik, sest jääb väljapoole 
misjonäride tegvusvaldkonda.  

 
 
l Praost saadab tegevusaruande igale kogudusele ning 

seejärel peapiiskopile koos koguduste sõnaliste ja 
statistiliste aastaaruannetega hiljemalt 1. märtsiks.   

 
 
 
l Artikkel käsitleb autori meelisteemat - gnoosist. 

Samast valdkonnast on kirjutatud ka bakalaureusetöö 
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algkristlus", mis ilmus raamatuna 2001. aastal.  (nr 6, 
Rita Puidet, Jaan Lahe pälvis tunnustuse, lk 2): 
artikkel – 2 x, autor – 2 x, mis – 2x, meelisteema – 2 
x, gnoosis – 2 x.  

l Sellel ajal oli palju neid juba kaua aega kogudustes 
töötanud vaimulikke, kes sellel erilisel korral aastas 
Virust ja Võrust instituudi jõulupuule kokku tulid. (nr 
1,  Tarkuse algus on jumala kartus,  Randar Tasmuth, 
lk 3): see – 2x. 

"Gnoosis ja algkristlus", mis  2001. aastal ilmus 
raamatuna. 

 
 
l Paljud kauaaegsed kogudusevaimulikud Virust ja 

Võrust kogunesid sellel erilisel korral aastas instituudi 
jõulupuule. 
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12. lisa. Konarlik sõnastus 
 

originaallause toimetatud 

l Küllo Arjaks Keskerakonnast ütles, et kui riigikogu 
hakkab sekkuma õppekavadesse, lisama sinna 
täiendusi, siis me avame tee, mis tulevikus võib viia 
õppekavadesse tuntavaid muudatusi ja tuntavaid 
segadusi". (nr 8, Sirje Semm, Religiooniõpetus ei 
muutu kohustuslikuks, lk 2) 

l ...või pidada asja kohta vähemalt mõni hea 
ettekanne. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi 
Vilumaa, lk 6)  

l Georg Koigi jutlused olid väga sügavasisulised, kuid 
ta ei olnud kuigi sütitav. (nr 11, Arvo Lasting, Georg 
Koigi panus emakeelse kirikukirjanduse 
edendamisel, lk 6) 

l On ilmselt tõsi, et evangeelsete kirikute osadus on 
EELKs ja Eesti avalikkuses laiemalt vähetuntud. (nr 
4, Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute 
Osadus Euroopas, lk 3) 

l Siis võib tema elu sattuda ebamäärasesse olukorda, 
mis tekitab stressi. (nr 3, Sõjaväelane on harjunud 
distsipliiniga, Liina Raudvassar, lk 2)  

l Et Tartust ja mujalt käinud organistid tihtilugu 
lubatud ajal tulemata jäid, tuli verisulis pianistil ja 
orelimängu katsetajal ette võtta peale 
jumalateenistuste mängimise ka matuse- ja 
laulatustalitustel koraalide saatmine. (nr 12, Algur 
Kaerma, Ei hirmu ega võimu, vaid armu ja 
tasadusega, lk 5)  

l Eduard Salumäe ei pidanud paljuks tervitada 6–
7aastast poisikest tänaval kättpidi ja näidata siirast 
huvi ning põhjalikke teadmisi minu ja minu 
lähedaste suhtes. (nr 13, EELK arengukava 
koostades tuleb keskenduda toimivatele 
lahendustele, Raivo Linnas, lk 4)  

l Kogu Eesti riigi muinsuskaitsealane seadusandlus on 
üles ehitatud nõnda, et kõik ohjad suunduvad riigi 
kätte. Järelevalve, projektid, ehitus – kõik on riigi 
kontrolli all ja ilma viimaseta ei tohi ükski kogudus 
midagi ette võtta. (nr 9, Tauno Toompuu, 
Kirikuruumi tuulutades, lk 5) 

l Üks oluline küsimus, milles Luther oma ajast erines, 
on tema suhtumine hierarhiasse. (nr 9, Uue 
reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6)  

l Juba paarikümne aasta pärast peale selle loomist 
võis märgata head edenemist – kiriku organiseeritud 
lastetöö kasvas. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, 
Hedi Vilumaa, lk 6) 

l Kui küsida, kuidas ja kus on EKOE kogetav EELK 
jaoks ja EELKs, siis esmapilgul võib jääda mulje, et 
ega olegi. (nr 5, Thomas Andreas Põder,  
Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 

l Suhe selle unieeritud kirikuga on 2001. aastal 
sõlmitud leppe kohaselt oma teoloogilises iseloomus 
määratletud just Leuenbergi Konkordiaga. (nr 5, 
Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute 
Osadus Euroopas, lk 3) 

l Enno Tanilas on loonud koguduse, alustades null 

l Küllo Arjakas Keskerakonnast ütles, et kui riigikogu 
sekkub õppekavadesse neisse täiendusi lisades, võib 
see tekitada pöördumatut segadust. 

 
 
 
l ... või pidada mõni asjakohane ettekanne. 
 
 
l Georg Koigi jutlused olid sügavad, kuid mitte kuigi 

sütitavad. 
 
 
l On ilmeselt tõsi, et ev kirikute temaatikat tuntakse 

EELKs ja Eesti avalikkuses veel vähe. 
 
 
l Siis võib tema elu muutuda ebamääraseks ja tekitada 

stressi. 
 
l Kuna Tartust ja mujalt jäid organistid sageli 

kokkulepitud ajal tulemata, pidi algaja pianist ja 
organist lisaks jumalateenistusele koraale mängima ka 
matuse- ja laulatustalitustel.  

 
 
 
l Eduard Salumäe ei pidanud paljuks tervitada 6–

7aastast poisikest tänaval kättpidi ja näidata siirast 
huvi ning põhjalikke teadmisi minu ja minu lähedaste 
kohta 

 
 
l Eesti muinsuskaitse seadusandluse ohjad on riigi käes.  

Järelevalve, projektid, ehitus – kõik on kontrolli all ja 
omapäi ei tohi ükski kogudus midagi ette võtta. 

 
 
 
l Üks oluline küsimus, milles Luther oma kaasaegseist 

erines, oli suhtumine hierarhiasse. 
 
l Juba paarikümne aasta pärast võis märgata kiriku 

organiseeritud lastetöö edenemist. 
 
 
 
l kuidas ja kus võib EELK kogeda EKOEd 
 
 
 
l Selle suhte teoloogilise iseloomu määrab Leuenbergi 

Konkordia. 
 
 
 

l Enno Tanilas alustas koguduse loomist nullist. 
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liikmete arvuga. (nr 6, Valga praostkond esitas aasta 
vaimuliku kandidaadiks Karula koguduse diakon 
Enno Tanilase, lk 5) 

l Küsimuse muudab raskeks see, et Lutheri erinevatest 
teostest võib leida selle kohta väga erinevaid 
väljendusi. (nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi 
algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l See tee on vaevaline ja okkaline, sest täide viimata 
arengukavad ja strateegiad ning nende eiramine 
otsustajate poolt on paljudelt võtnud toetuse ning 
devalveerinud pikaajalise kavandamise tähendust. 
(nr 13, EELK arengukava koostades tuleb 
keskenduda toimivatele lahendustele, Raivo Linnas, 
lk 4) 

l Taani ja Norra luterlikud kirikud ei ole aga kindlasti 
laste armulauale lubamise praktika ainsad tundjad. 
(nr 11, Tiiu Pikkur, Täpsustus, lk 7) 

l Valiku tegemisel võiks mõelda sellele, kuidas Jeesus 
elas, õpetas ja oma ligimestest hoolis. (nr 8, Lennart 
Mangli, Usu ja poliitika vahekorrast, lk 4) 

l Kas meie eesmärgiks on teha rikkad rikkamaks 
tulumaksu alandamise näol, mille läbi 
suurepalgaline kodanik võidab tuhandeid kroone 
ühiskonnas palga poolest vähem väärtustatud 
töökohal töötava inimese arvelt? (nr 8, Lennart 
Mängli, Usu ja poliitika vahekorrast, lk 4) 

l Aga seda sinoditelt eeldada oleks kuidagi kohatu, 
valikut saab ju väljendada ka mittevalimise läbi, 
kandidaadi tagasilükkamise kaudu, siis ei saa teda ka 
keegi kinnitada. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju 
sinodi taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 
3) 

l Ainult sel moel läheb meie käekäik kirikuna 
ülesmäge. Loodan, et autor jätkab oma tööd 
keerukate teemade käsitlemisel. (nr 11, Aare Luup, 
Julgesti elule vastu astudes, lk  

l Selle patu oma hingele võtmist ei tohiks lubada 
ükski arengukava koostaja, heakskiitja, kinnitaja ega 
elluviimise tagaja. (nr 13, EELK arengukava 
koostades tuleb keskenduda toimivatele 
lahendustele, Raivo Linnas, lk 4) 

l Olen peapiiskopiga selles osas nõus, kuid tundub, et 
olulisuse ja vastutusrikkuse äratundmiseni on jõutud 
alles pärast Ida-Harju sinodit või oli meie sinod üks 
olulisemaid juba palju varem ja vaid valituile 
vastutusrikkaks ülesandeks. (nr 11, Jaanus Jalakas, 
Ida-Harju sinodi taustal: kirikuõigusega ei ole asjad 
selged, lk 3) 

l Suurimaks nelipühilikku traditsiooni esindavaks 
kirikuks on 1991. aastal rajatud Eesti Kristlik 
Nelipühi Kirik, mis koondab 29 kogudust üle Eesti. 
(nr 12, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 
6) 

l Samamoodi on vaja kodu ja pere toetada viisil, kus 
erinevad põlvkonnad taas koos elavad vähemalt 2 
korda säästlikumas kodus kui tänased uusehitised. 
(nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 

l Üks järjest olulisem "koht", kus EKOE saab 
kogetavaks EELK liikmete jaoks... (nr 5, Thomas 
Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus 

 
 
 
l Küsimuse muudab raskeks, et Lutheri erinevais 

teostes leidub väga erinevaid mõtteavaldusi. 
 
 
l See tee on vaevaline ja okkaline, sest täitmata 

arengukavad ja strateegid on paljudelt võtnud toetuse 
ning devalveerinud pikaajaliste kavade tähendust. 

 
 
 
 
l Taani ja Norra luterlikud kirikud pole kindlasti ainsad 

laste armulauale lubajad. 
 
l Valides võiks mõelda Jeesuse elule, õpetusele ja 

ligimesearmastusele. 
 
l Kas meie eesmärgiks ühiskonnas on teha rikkad 

rikkamaks alandatud tulumaksuga, millelt 
suurepalgaline kodanik võidab tuhandeid kroone 
väiksema palgaga inimese arvelt? 

 
 
l Aga seda sinodilt eeldada oleks kuidagi kohatu. 

Eelistust saab väljendad ka valimata jättes ja tagasi 
lükates, sest siis ei saa ju kandidaadi kinnitada.  

 
 
 
l Ainult sel moel läheb meie kirik ülesmäge. Loodan, et 

autor jätkab keerukate teemade käsitlemist 
 
 
l Sellist pattu ei tohiks hingele võtta ükski arengukava 

koostaja... 
 
 
 
l Nõustun peapiiskopiga. Kuid tundub, et vastava 

äratundmiseni jõuti alles pärast Ida-Harju sinodit. Või 
oli meie sinod oluline ja vastutusrikas juba varem. 

 
 
 
 
l Eesti suurimaks nelipühitraditsiooni kandvaks 

kirikuks on 1991. aastal rajatud Eesti Kristlik 
Nelipühi Kirik, mis koosneb 29 kogudusest. 

 
 
• Samuti on vaja toetada peret, et vähemalt kaks korda 

säästlikumas kodus elaksid jälle koos erinevad 
põlvkonnad. 

 
l kus EOKE saab EELK liikmele kogetavaks; 

kus EELK liige kogeb EOKEt 
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Euroopas, lk 3) 
l Kui Luther räägib teoses "Saksa kristlikule aadlile" 

sellest, kuidas kõik kristlased omavad küll sama 
vaimulikku meelevalda, kuid vaid mõnele neist 
antakse koguduse poolt õigus seda teostada, jätab 
see mulje demokraatlikust 
delegeerimisprintsiibist.(nr 9, Uue reformatoorse 
mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6 

l Üheks märgiks selles suunas on asjaolu, et ... (nr 5, 
Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute 
Osadus Euroopas, lk 3) 

l Selleks, et teha mõistlikku valikut, on vaja 
religioonialaseid teadmisi. Need teadmised peab 
andma kool. (nr 9, Vaimulike osalus 
valimisvõitluses, lk 4–5) 

l Tänu aruandlustele, mida internetis on võimalik 
vaadata alates 1996. aastast, on hõlbus saada 
EELKst ülevaadet aastate lõikes. (nr 4, Liina 
Raudvassar, Käes on aruandmise aeg, lk 4) 

l Jeesuse isik ja sõnum olid omavahel kattuvad. (nr 4, 
Ramo Pener. Kardetakse seda, mida ei teata, lk 4) 

l Vägivallast ja selle ületamisest räägib 
teoloogiamagister Ermo Jürma kirjutis, kus 
nenditakse, et ligi 600 kirjakohta Piiblis kõnelevad 
vägivallategudest inimeste keskel. (nr 4, EK, 
Raamatuletilt, lk 5) 

l Raamatu autor on oma eessõnas öelnud, et tal on 
seda kirjutades olnud kaks põhilist eesmärki. (nr 4, 
EK, Raamatuletilt, lk 5) 

l Kõigepealt püüab ta lugevaid abielunaisi panna 
mõistma neid protsesse, kuidas töötab mehe mõistus. 
(nr 4, EK, Raamatuletilt, lk 5) 

l Käesolev on teine raamat «Viimase otsingu» sarjas, 
mida saab ka eraldi lugedes mõista. (nr 4, EK, 
Raamatuletilt, lk 5) 

l Raamatu parim idee, mis on sõnastatud ka 
tagakaanel, on: "Kutse on kutse ellu, ellu Jumala 
Poja ennenägematus kirkuses, kutse ohverdada kõik 
evangeeliumi pärast." (nr 4, EK, Raamatuletilt, lk 5) 

l Südamevalu ja armastusega Soome kristlase, Jorma 
Ahoneni koostatud näitust on varem eksponeeritud 
Helsingi Toomkirikus, mitmel pool mujal Soomes ja 
teistes Põhjamaades. (nr 4, Riina Kaukver, Juutide 
mälestuseks, lk 7) 

l Johannes kõneleb oma evangeeliumis sageli 
pimeduse ja valguse vastuolust kui kahest olemise 
sfäärist. (nr 4, Püüelda valguse poole, Anne 
Burghardt, lk 8) 

l Tallinna Jaani kiriku segakooril oli lõpule jõudmas 
Haydni oratooriumi "Loomine" õppimine. (nr 1, 
Mati Märtin, 80 aastat tagasi, lk 5) 

l Kuulanud-vaadanud plaadilt Eesti Kristliku 
Televisiooni egiidi all välja antud Nina Åströmi 
esituses jõulukontserti,  viis mõttele teha põige ka 
toimetuse muule tegevusele. (nr 2, Rita Puidet,  
Teavet ja silmailu filmilindilt, lk 4) 

l Vaadata saab nunnaks pühitsemist Pirita kloostris, 
portreefilmi vitraažikunstnik Dolores Hoffmannist ja 
Jüri Arrakust maalidega ning kuulata kristlikku 
klassikalist ja kergemat muusikat. (nr 2, Rita Puidet,  

 
l Kui Luther räägib teoses “Saksa kristlikule aadlile”, 

kuidas kõigil kristlastel on sama vaimulik meelevald, 
kuid vaid mõnele annab kogudus õiguse seda 
teostada, jääb mulje demokraatlikust 
delegeerimisprintsiibist. 

 
 
l sellise suundumuse üheks märgiks on asjaolu, et... 
 
 
l Mõistlikeks valikuteks vajame religioonialaseid 

teadmisi, mida peaks andma kool. 
 
 
l Tänu Internetile on võimalik hõlpsasti ülevaadet saada 

EELK aruandlusest alates 1996. aastast. 
 
 
l Jeesuse isik ja sõnum kattuvad. 
 
l inimeste vägivallategudest 
 
 
 
 
l Raamatu autor ütleb eessõnas, et kirjutades oli tal 

kaks põhieesmärki. 
 
l Kõigepealt püüab ta abielunaistest lugejaid panna 

mõistma mehe mõistuse tööprotsesse. 
 
l Käesolev raamat on teine sarjas „Viimane osing“ ja 

on mõistetav ka eraldi lugedes. 
 
l raamatu parim idee on sõnastatud tagakaanel 
 
 
 
l Soome kristlase Jorma Ahose südamevalu ja 

armastusega koostatud näitust ... 
 
 
 
l ...kõneleb sageli kahe olemise sfääri: pimeduse ja 

valguse – vastuolust. 
 
 
l segakoor lõpetas oratooriumi õppimise 
 
 
l Kuulanud-vaadanud Nina Åstömi jõulukontsedi 

salvestist, mille andis välja EKT, tuli mõte põigata ka 
toimetuse teistesse tegevustesse. 

 
 
l Vaadata saab filme nunnaks pühitsusest Pirita 

kloostris, vitraažikunstnik Dolores Hoffmannist ja 
maalikunstnik Jüri Arrakust ning kuulata mitmesugust 
kristlikku muusikat. 
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Teavet ja silmailu filmilindilt, lk 4) 
l Kuigi jah, endale meeldetuletuseks peab kuskilt 

tulema ka nende tootmiseks vajaminev raha. (nr 2, 
Rita Puidet,  Teavet ja silmailu filmilindilt, lk 4) 

l 22. jaanuaril algava Vaimulike Konverentsi kahel 
esimesel päeval kuulatakse liturgiaalaseid 
akadeemilisi ettekandeid ja arutletakse liturgiliste 
uuenduste üle seminarides. (nr 2, Laulumäng 
taevasele isale, EK, lk 5) 

l Vaid ajas ja ruumis kujunenud ning muutunud 
vastavalt teoloogiliste arusaamade ja 
kirikukorralduse, aga ka sotsiaalsete suhete ja 
kultuuritausta muutudes. (nr 2, Laulumäng taevasele 
isale, EK, lk 5) 

l Selge, nooruslik ja optimistlik on hääl teisel pool 
telefonitoru. (nr 2, Liina Raudvassar, Kogu aeg 
koguduse keskel, lk 6) 

l Ta on valmis jagama mõtteid ja muljeid lõppenud 
aastast. (nr 2, Liina Raudvassar, Kogu aeg koguduse 
keskel, lk 6) 

l Ja isegi läbi telefoni pole raske mõista – kogudus oli 
teenitud pühendunud vaimuliku poolt. (nr 2, Liina 
Raudvassar, Kogu aeg koguduse keskel, lk 6) 

l Milles seisneb aga Jeesuse Kristuse jüngrite 
paastumise erilisus? (nr 2, Paastumine on 
alandlikkuse väljendus, Anne Burghardt, lk 8) 

l See, et Tema jüngritel on juba enne paastumist 
kindlus, et Ta ei lükka neid tagasi. (nr 2, Paastumine 
on alandlikkuse väljendus, Anne Burghardt, lk 8) 

l Kalev Luts loodab, et nad saavad koguduse elu 
korraldamisega edukalt hakkama, plaani on peetud, 
esimesed omavahelised kontaktid on väga head. (nr 
3, Sirje Semm, Pikk tee koju, lk 1) 

l Teenistus missioonipiirkonnas vanemkaplani sõnul 
(vähemalt Kosovos ja Bosnias) on sõjaväelastele 
kergenduseks. (nr 3, Sõjaväelane on harjunud 
distsipliiniga, Liina Raudvassar, lk 2) 

l Selle dokumendiga, mis sai lõpliku kuju 16. märtsil 
1973 Baseli lähistel Leuenbergis (sellest ka 
nimetused Leuenbergi Konkordia (LK), ning 
Leuenbergi Kirikuteosadus), jõudis lõpule Euroopa 
tasandil läbi viidud ja aastakümneid väldanud 
põhjalik teoloogiliste õpetuskõneluste protsess. (nr 
3, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, Thomas 
Andreas Põder, lk 3) 

l Selle mõistmise kujunemisel aitasid kindlasti kaasa 
Tartu ülikooli rikkalikud eneseharimisvõimalused. 
(nr 3, Mari Paenurm, Inimene jalgratta seljas, lk 3) 

l Hiljem olen tehnoloogiaid edendanud nii ehituse kui 
ka veepuhastuse alal ning harinud inimesi 
keskkonna küsimustes nii ülikoolides kui ka 
ajakirjanduses. (nr 3, Mari Paenurm, Inimene 
jalgratta seljas, lk 3) 

l Nii oleme seda olnud näiteks IT valdkonnas: oleme 
kiiresti ja paindlikult ühiskonna ulatuses rakendanud 
mitmeid lahendusi, mida meilt on ka õppimas 
käidud. (nr 3, Mari Paenurm, Inimene jalgratta 
seljas, lk 3) 

l Kas Teie meelest dikteerib inimese edaspidise 
käekäigu ökoloogilises mõttes inimene ise või 

 
l Kuigi jah – kuskilt peab tulema ka tootmiseks vajalik 

raha. 
 
l ... ja seminarides arutletakse liturgiliste uuenduste üle. 
 
 
 
 
l Kujunenud ja muutunud vastvalt teoloogilistele 

arusaamadele ja kirikukorraldusele, aga ka 
sotsiaalsete suhetele ja kultuuritaustale. 

 
 
l hääl telefonis 
 
 
l valmis jagama lõppenud aasta mõtteid ja muljeid 
 
 
l kogudust teenis pühendunud vaimulik 
 
 
l Mis on JK jüngrite paastumises erilist? 
 
 
l Jüngitel oi juba enne paastu kindlustunne, et Jeesus ei 

lükka neid tagasi. 
 
l Kalev Luts loodab, et koguduseelu õnnestub edukalt 

korraldada. Juba on peetud mitmeid plaane. 
Esmamulje uuest õpetajast on hea. 

 
l Teenistus missioonipiirkonnas on vanemkaplani 

sõnul...  
 
 
l 16. märtsil 1973 Baseli lähistel Leuenbergis vastu 

võetud dokumendiga päädisid Euroopas aastakümneid  
väldanud teoloogilised õpetuskõnelused. 

 
 
 
 
 
l Mõistmist soodustasid rikkalikud eneseharimis-

võimalused Tartu Ülikoolis. 
 
l Hiljem olen edendanud nii ehituse kui veepuhastuse 

tehnoloogiaid, õpetanud keskkonnaküsimusi 
ülikoolides ja kirjutanud ajakirjanduses. 

 
 
l Ühiskonnas oleme kiiresti ja paindlikult rakendanud 

mitmeid IT-valdkonna lahendusi. Neid on meilt isegi 
õppimas käidud. 

 
 
l Kas meie edasise ökoloogilise käekäigu määravad 

inimene või keskkond? 
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keskkond? (nr 3, Mari Paenurm, Inimene jalgratta 
seljas, lk 3) 

l Ütleksin siis, et meie edaspidine käekäik on 
määratud meie suutlikkusega ökosüsteemiga koos 
toimida. (nr 3, Mari Paenurm, Inimene jalgratta 
seljas, lk 3) 

l Kel vähegi aega, võtab sõna moraalikriisist poliitikas 
ja ühiskonnas laiemalt. (nr 3, Avo Üprus, Eetikast 
poliitikas, liberaalsuse piirangutest ning 
religiooniõpetusest, lk 4) 

l Selle tühjuse nimeks on sekulariseerumine, mis 
võtab inimeselt kõik põhjused astuda vastu kurjale, 
peale egoismi. (nr 3, Avo Üprus, Eetikast poliitikas, 
liberaalsuse piirangutest ning religiooniõpetusest, lk 
4) 

l Tegemist on eestlase identiteedi puhastamisega, 
ajaloo- ja rahvusmälu tervendamise ning 
vääristamisega oma hinge mäletamisega. (nr 3, Avo 
Üprus, Eetikast poliitikas, liberaalsuse piirangutest 
ning religiooniõpetusest, lk 4) 

l Niisiis toimus uuendatud liturgia kasutuselevõtt 
läbinisti demokraatliku protsessi tulemusena. (nr 3, 
EK, Laulumäng taevasele Isale, lk 5) 

l Uku Masing ja Artur Võõbus olid kaasaegsed – nad 
elasid aastatel 1909–1985 ning 1909–1988. (nr 3, 
Jaan Lahe, Eestlane olla on uhke ja hää, lk 6) 

l Kui Masingu reisid piirdusid vaid õpingutega 
Tüübingenis ja Bonnis ning kaugetesse paikadesse, 
millest ta kirjutas (India, Polüneesia, Kesk-
Ameerika), sai ta reisida vaid vaimus, siis Artur 
Võõbus sai külastada piirkonda, mida ta uuris, st 
Süüriat, Iraaki ja Iraani, palju kordi. (nr 3, Jaan 
Lahe, Eestlane olla on uhke ja hää, lk 6) 

l Küsimus, mis on kerkinud paljude omataoliste seas, 
on väikelaste ristimise kohta. (nr 3, Arne Hiob, 
Laske lapsukesed minu juurde tulla ja ärge keelake 
neid mitte…, lk 6) 

l 14. jaanuaril lahkus igavikku Allan Pensa (s 1926), 
Lõuna-Florida Pauluse eesti koguduse juhatuse 
esimees. (nr 3, Eesti Kiriku toimetus, In memoriam, 
lk 7) 

l Kuna nad "otsisid võimalust Teda tappa" (Jh 7:1), 
Jeesuse aeg, kairos, ei olnud aga veel kätte jõudnud, 
läks Jeesus tagasi Galileasse. (nr 3, Janunegem elava 
vee järele, Anne Burghardt, lk 8) 

l Kuus usuteaduse lõputöö tegijat on 
diakoniterühmast, kuhu võtsime need, kel veel 
kõrgharidust ei ole, kuid töötavad juba aastaid 
koguduse vaimulikuna. (nr 5, Tiiu Pikkur, 
Usuteaduse Instituudis kaitsti lõputöid, lk 1) 

l Tänan siin kõiki, kes selle jaoks hea seisid, südamest 
ning märgin eraldi ära Ilmo Au jõupingutused selles 
kiiduväärt teos. (nr 5, Pühakodade  programm  
ummikseisus. Mati Maanas, lk 2) 

l Hoopis arusaamatu pöörde on teinud eelarve 
kujundamine aga 2007. aastaks. (nr 5, Pühakodade  
programm  ummikseisus. Mati Maanas, lk 2) 

l Raha on eraldatud eelmise aasta tasemel – 14,8 
miljonit krooni, kuid 4,05 miljonit krooni sellest on 
antud kindla sihitusega. (nr 5, Pühakodade  

 
 
l ...meie edasise käekäigu määrab meie suutlikkus... 
 
 
 
l ...võtab sõna poliitika ja laiemalt ühiskonna 

moraalikriisi teemadel. 
 
 
l Selle tühjuse nimeks on sekulariseerumine, mis võtab 

inimeselt kõik põhjused kurjale vastu astuda, kuid 
mitte egoismi. 

 
 
l Oma rahvusliku hinge mäletamine puhastab eestlaste 

identiteeti ja tervendab ajaloomälu. 
 
 
 
l Niisiis võtsime uuendatud liturigi kasutusele läbinisti 

demokraatlikult. 
 
l Uku Masing (1909–1985) ja Artur Võõbus (1909–

1988) olid kaasaegsed. 
 
l Masingu reisid piirdusid õpingutega Tüübingenis ja 

Bonnis. Vaid vaimus sai ta reisida kaugetesse 
paikadesse, millest kirjutas (India, Polüneesia, Kesk-
Ameerika). Kuid Artur Võõbus külastas korduvalt 
uuritavaid piirkondi ka ise: Süüriat, Iraaki ja Iraani. 

 
 
l Paljude omataoliste seas on kerkinud väikelaste 

ristimise küsimus. 
 
 
l 14. jaanuaril lahkus igavikku Lõuna-Florida Pauluse 

eesti koguduse juhatuse esimees Allan Pensa (s 1926). 
 
 
l Jeesust vastased otsisid võimalust teda tappa. Kuid 

polnud veel saabunud tema aeg – kairos. Seepärast 
läks Jeesus tagasi Galileasse. 

 
l Kuus diplomandi kuuluvad nn diakoniterühma, mille 

moodustavad seni kõrghariduseta, kuid aastatepikkuse 
praktilise töökogemusega kogudusevaimulikud.  

 
 
l Tänana siin südamest kõiki, kes selle eest hea seisid... 
 
 
 
l Pöörde on teinud 2007. aasta eelarve kujundamine. 
 
 
l ...kuid 4,05 miljonit on antud sihtotstarbeliselt. 
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programm  ummikseisus. Mati Maanas, lk 2) 
l Olen lihtne inimene lihtsast kristlikust kodust, 

kellele Jumal on andnud rikkalikult (mida on 
andnud?). (nr 5, Tõnu Lehtsaar on Tartu ülikooli 
rektori kohusetäitja, Sirje Semm, lk 2) 

l Juba mitmendat aastat ootab Tartu Linnamuuseum 
jaanuarist märtsini gümnaasiumiõpilaste gruppe 
osalema rollimängus Tartu rahu teemal. (nr 5, 
Koolilapsed ajaloolise laua ümber, EK, lk 2) 

l Rollimäng sotsiodraama meetodil aitab avardada 
olemasolevat pilti kõnesolevast Eesti ajaloo 
murrangulisest sündmusest ja uurida iseennast 
rollikogemuse kaudu. (nr 5, Koolilapsed ajaloolise 
laua ümber, EK, lk 2) 

l Nüüd oli haridus- ja usuelu ühiseks märgiks 
laupäevane üritus, kus 100 aastat tagasi õpetaja, 
hilisema praosti Konstantin Adolf Thomsoni (1865–
1938) eestvõttel haridusseltsile alus pandi. (nr 5, EK, 
Praostkonna uudised, EK, lk 3) 

l Laupäeval toodi lipp kirikusse ja rongkäigu ees 
lehvides viidi rõõmsalt rahvamajja. (nr 5, EK, 
Praostkonna uudised, EK, lk 3) 

l Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas väärib 
imeks nimetamist ning avab enneolematuid 
võimalusi ka EELK jaoks. (nr 5, Thomas Andreas 
Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 
3) 

l Nagu öeldud, on EKOE ise kujunemises, see on 
ruum, kus üheskoos jumalateenistust pühitseda, 
üheskoos elada ja tegutseda, üheskoos küsida tõe 
kohta ning üksteist kritiseerida, üheskoos jõuda 
selgusele EKOE tuleviku osas. (nr 5, Thomas 
Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus 
Euroopas, lk 3) 

l Niisiis, isegi kui üksikud kirikud on üksteise korra ja 
kuju suhtes kahtlevad ja skeptilised... (nr 5, Thomas 
Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus 
Euroopas, lk 3) 

l Seda väga erinevates riikides, erinevates ühiskonna 
sektorites, erinevatel tasanditel. (nr 5, Eneseks 
saamine ja eneseks jäämine, Sirje Semm, lk 4) 

l Nii on vastu võetud seadus, mis keelab leskede laialt 
levinud  väärkohtlemise. (nr 5, Palmilehed pea kohal 
ja remontivajav katus. Heli Reichardt, lk 5) 

l Palvushommikusöök on Eestis toimunud 5 aastat. 
(nr 6, EK, Palvushommikusöök on Eestis toimunud 
5 aastat, lk 1)  

l Niisiis: kõigilt vaimulike konverentsi liikmetelt 
ootame parandusettepanekuid käsiraamatu I osa 
(teenistusteraamat) eelnõu kohta, mis on kättesaadav 
EELK koduleheküljel intranetis, 1. juuniks. (nr 6, 
Kirikukäsiraamat lõpusirgel, Andres Põder, lk 3) 

l Meile kõigile tuntud jumalateenistuskorra  
põhimõtted on suures osas jälgitavad ja järgitavad ka 
uue käsiraamatu juures. (nr 6, Kirikukäsiraamat 
lõpusirgel, Andres Põder, lk 3) 

l Pikaajalisus ja põhjalikkus eelnõu koostamisel. (nr 
6, Kirikukäsiraamat lõpusirgel, Andres Põder, lk 3) 

l Valmimisprotsessi avalikkus ja kontrollitavus. (nr 6, 
Kirikukäsiraamat lõpusirgel, Andres Põder, lk 3) 

 
l Olen lihtsast kristlikust kodust pärit inimene, keda 

Jumal on rohkesti õnnistanud. 
 
 
l ....osalema  Tartu rahu teemalises rollimängus. 
 
 
 
l sotsiodraama meetodil rollimäng... 
 
 
 
 
l Laupäevane haridus- ja usuüritus tähistab 100 aasta 

tagust sündmust, mil õpetaja ja hilisem praost 
Konstantin Adolf Thomson (1865–1938) 
haridusseltsile aluse pani.  

 
l Laupäeval toodi lipp kirikusse. Seejärel mindi 

rongkäigus rahvamajja, lipp rõõmsalt ees lehvimas. 
 
l Evangeelsete Kirikute Osadust Euroopas saab pidada 

imeks, mis  avab ka EELKle enneolematuid 
võimalusi. 

 
l Nagu öeldud – EKOE alles kujuneb ruumiks, milles 

ühesoos jumalateenistust pühitseda, elada, tegutseda, 
tõe järgi küsida, üksteist kritiseerida, tulevikus 
selgusele jõuda.  

 
 
 
l Isegi kui üksikud kirikud üksteise korras ja kujus 

kahtlevad... 
 
 
l ...ühiskonna erinevates sektorite.... 
 
 
l Nii on vastu võetud seadus, mis keelab leski 

väärkohelda. 
 
l Palvushommikusööke korraldatakse Eestis juba viis 

aastat. 
 
l Niisiis – kõigilt vaimulike konverentsi liikmetelt 

ootame 1. juuniks parandusettepanekuid EELK 
koduleheküljel Intranetis kättesaadava käsiraamatu I 
osa (teenistusteraamat) eelnõu kohta. 

 
l Jumalateenistusekorra meile kõigile tuntud 

põhimõtteid jälgib ja järgib suures osas ka uus 
käsiraamat. 

 
l Eelnõu pikk ja põhjalik koostamine. 
 
l Avalik ja kontrollitav valmimisprotsess.  
 
l Legitiimne ja tunnustatud töö. 
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l Töö legitiimsus ja tunnustatus. (nr 6, 
Kirikukäsiraamat lõpusirgel, Andres Põder, lk 3) 

l Konverents, mille korraldajateks olid Eesti Soome 
Instituut ja Eesti Instituut, oli kantud mitmes mõttes 
globaalsest, rahvaste- ja kultuuridevahelisi piire 
ületavast vaimsusest – konverentsi ettekannete 
pidajad olid erinevatest rahvustest, kuid ka teemad, 
mida ettekannetes puudutati, käsitlesid erinevaid 
kultuure ja nende baastekste: Vana ja Uut 
Testamenti, Koraani ning budistlikke tekste. (nr 6, 
Jaan Lahe, Saagem maailmakodanikeks, lk 3) 

l Kiriku tööst on vaid tibatilluke osa inimesele 
praktilises elus vajalikku õpetust, mis peaks andma 
elu ja kõike ülirohkesti. (nr 6, Evi Sepp, 
Asendutegevus ei toida lambaid, lk 3) 

l Näiteks möödus minu 40. ametijuubel nii, et see jäi 
tähele panemata, kuigi 40 on vaimuliku ametis 
märkimisväärne. (nr 6, Liina Raudvassar, Olla oma 
ametis ustav lõpuni, lk 5) 

l On märkimisväärne, et Annika Laats on seda kõike 
jaksanud teha, kasvatades abikaasaga kolme last. (nr 
6, Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi esitas aasta 
vaimuliku aunimetuse kandidaadiks Lääne-Harju 
praostkond, lk 5) 

l Diakon Kirja töö on tehtud nii, et koguduseliikmed 
saavad kaasa aidata – töid tehakse üheskoos. (nr 6, 
Ida-Harju praostkond tõstis endi keskelt esile ning 
esitas aasta vaimuliku tiitli kandidaadiks Jõelähtme 
Püha Neitsi Maarja koguduse diakoni Margus Kirja, 
lk 5) 

l Koguduse liige kaevas kopaga umbes kilomeeter 
soojuspumba toru maasse nn armastustööna ja 
Margus Kirja koos koguduseliikmetega paigutasid 
toru maasse ning katsid kinni. (nr 6, Ida-Harju 
praostkond tõstis endi keskelt esile ning esitas aasta 
vaimuliku tiitli kandidaadiks Jõelähtme Püha Neitsi 
Maarja koguduse diakoni Margus Kirja, lk 5)  

l Iga Jumala riigi töö ettevalmistamine, läbiviimine ja 
järelhooldus nõuab ka täna pidevat reflektsiooni, 
süvenemist ja mõtestamist. (nr 6, Et kõik oksad 
oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 

l Jeesuse õpetuses oli lastel alati kindel koht – Jumala 
riigi võrdumites kajastuv lapse motiiv leidis 
kasutamist ka tema poolt. (nr 6, Et kõik oksad 
oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 

l Kui Jeesus võttis nad vastu Jumala riiki sellistena, 
nagu nad on, kuulub neile pääste ka koguduse läbi. 
(nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 
6) 

l Kokkuvõttes näeme, et laste erilist asendit/tähtsust 
ning väikelaste ristimist on peetud oluliseks juba 
väga kaua, sel on alus Jeesuse enda sõnade ja 
tegevuse näol. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, 
Hedi Vilumaa, lk 6) 

l Ilma põhjalikuma analüüsita tagasi vaadates tundub, 
et kristliku kiriku lastetöö põhiküsimused selle 
algajast alates (19. saj) on olnud alati seotud 
ristimisõpetuse andmisega (kõrvalharuna ehk 
sotsiaaltöö tänapäevases mõttes), mis sageli kahjuks 

 
l Eesti Soome Instituudi ja Eesti Insituudi korraldatud 

konverentsi kandis mitmes mõttes globaalset, 
rahvaste- ja kultuuridevahelisi piire ületav vaimsus. 
Kuid ka ettekanded käsitlesid kultuure ja baastekste: 
vana ja uut testamenti, koraani, budistlikke tekste. 
 
 
 

 
l Kirik annab vaid tibatillukese osa inimestele 

praktiliseks  eluks vajalikust õpetusest, kuigi peaks 
andma elu ja kõike ülirohkesti. 

 
l ...40 aastat on vaimulikuametis märkimisväärne 

saavutus. 
 
 
l Annika Laats on seda kõike jaksanud teha abikaasa ja 

kolme lapse kõrvalt. 
 
 
 
l Diakon Kirja korraldab töid nii, et ka 

koguduseliikmed saavad kaasa aidata ja üheskoos 
tegutseda. 

 
 
 
l Armastustööna kaevas üks koguduseliige kopaga 

umbes kilomeetri jagu soojuspumba toru maa sisse 
ning seejärel paigutas diakon koos koguduse-
liikmetega toru maasse ning kattis kinni.  

 
 
 
l Kõigi jumalariigi heaks tehtavate tööde... 
 
 
 
 
l ...ta kasutas lapsemotiivi oma Jumalariigi-võrdumites. 
 
 
 
l Kui Jeesus võttis nad Jumalariiki vastu, sobivad nad 

ka kogudusse ja saavad päästetud.  
 
 
l ...sest Jeesuse enda sõnad ja tegevus on selle aluseks. 
 
 
 
 
l Pealiskaudselt tagasi vaadates tundub, et kristliku 

kiriku lastetöö algusajast alates seostuvad 
põhiküsimused ristimisõpetusega, mis tegelikkuses 
sageli pidi heastama koduse kristliku kasvatuse 
puudujääke. 
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kompenseeris kodust kristlikku kasvatust 
(pühapäevakoolide töö algus Inglismaal). (nr 6, Et 
kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 

l Eesti kiriku organiseeritum lastetöö areng algas koos 
rahvakirikuga. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, 
Hedi Vilumaa, lk 6) 

l Autor ütleb, et kõigile ristitud lastele tuleb kuulutada 
evangeeliumi ja juhatada nad elule, mis oleks kantud 
Jumala Sõna ja sakramentide väest. (nr 6, Et kõik 
oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 

l Et see töö on raske, ei saa kahelda, aga ... (nr 6, Et 
kõik oksad oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 

l ...preestri esildis, kes taotleb kandidaadi 
ordineerimist. (nr 6, Diakoniameti eksam, lk 7) 

l Tallinna linn autasustab Tallinna Püha Vaimu 
koguduse õpetajat  praost Gustav Piiri  kui kristlike 
ja üldinimlike väärtuste hoidjat Tallinna 
teenetemärgiga. (nr 7, Praost Gustav Piir saab 
Tallinna teenetemärgi, Tiiu Pikkur, lk 1) 

l Sama autasu saavad teiste hulgas ka tuntud 
vanalinna kultuuriväärtuste kaitsja, Tallinna 
Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitseosakonna 
juhataja Boris Dubovik. (nr 7, Praost Gustav Piir 
saab Tallinna teenetemärgi, Tiiu Pikkur, lk 1) 

l Kongressi esimene päev toimus Tartu Hugo 
Treffneri gümnaasiumis. (nr 7, Ove Sander, Meie 
oma kiriku sünnipäev, lk 2) 

l Neli kuud on Tiit Salumäe saanud olla kodus Eestis 
eelmisest välislähetusest Kanadas Vancouveris. (nr 
7, EK, Kogudused Ameerika idarannikul ei jää 
teenimata, lk 2 

l Ta märkis, et parimaks argumendiks 
religiooniõpetuse kaitseks siiani, mis on mõjunud ka 
intelligentidele, on: õpetust on kooli vaja, et tunda 
oma kultuurilugu ja suhelda teistesse kultuuridesse 
kuulujatega. (nr 7, Liina Raudvassar, Religioosne 
maastik nagu sügisene looduspilt, lk 4) 

l Küll on seda teemat käsitletud positiivse tegurina 
laste ja noorsoo eetilises kasvatuses  välismaistes 
väljaannetes. (nr 7, Kalle Arumäe, 
Käitumisharjumused kaasa koolipõlvest, lk 4) 

l Jättes kõrvale mõne usundi postulaadid, nõutakse 
usundites vanemate austamist; elama perekonnas 
teineteist austavalt; armastama oma ligimest; mitte 
tegema seda, mida sa ei soovi, et seda tehakse 
sinule; mitte tapma; mitte varastama; mitte 
himustama oma ligimese vara jne. (nr 7, Kalle 
Arumäe, Käitumisharjumused kaasa koolipõlvest, lk 
4) 

l Kas see on nn ajuloputus lastele? Nagu armastavad 
avalikkuse ees väita tuntud ja enesest lugupidavad 
persoonid. (nr 7, Kalle Arumäe, 
Käitumisharjumused kaasa koolipõlvest, lk 4) 

l Ja kuidas seda teha, kui mitme põlvkonna vältel ei 
ole neid õpetatud? Seda, mida meie esivanematele 
lapsepõlves õpetasid ja juhatasid nende vanemad 
ning kool. (nr 7, Kalle Arumäe, Käitumisharjumused 
kaasa koolipõlvest, lk 4) 

l Kool on kohustatud religiooniõpetust õpetama, kui 
seda soovivaid õpilasi on vähemalt viis. (nr 7, Kalle 

 
 
l Organiseeritum lastetöö Eesti kirkus algas koos 

rahvakiriku loomisega. 
 
 
l ...ja juhatada nad Jumala Sõna ja sakramentide väest  

kantud elule. 
 
 
l Kahtlemata on see töö raske, aga... 
 
l ...kandidaadi ordineerimist taotleva preestri esildis.  
 
l autasustab teenetemärgiga Tallinna Püha Vaimu 

koguduse õpetajat  praost Gustav Piiri  kui kristlike ja 
üldinimlike väärtuste hoidjat. 

 
 
l …vanalinna kultuuriväärtuste kaitsja, ... tuntud Boris 

Dubovik. 
 
 
 
l Esimesel päeval toimus kongress Tartu Hugo 

Treffneri gümnaasiumis. 
 
l ...olla kodus pärast eelmist välislähetust... 
 
 
 
l Ta märkis, et parimaks seniseks kooli 

religiooniõpetust kaitsvaks ja ka intelligente 
mõjutanud argumendiks on, et see õpetab oma rahva   
kultuurilugu ja suhtlemist  teiste kultuuridega. 

 
 
l Küll on  välismaised väljaanded teemat käsitlenud 

laste ja noorsoo eetilise kasvatuse positiivse tegurina. 
 
 
l Usundid nõuavad austada vanemaid ja perekonda, 

armastada ligimest. Usundid keelavad tappa, 
varastada, ligimese vara himustada ning teha teistele 
seda, mida ei taha, et endale tehakse. 

 
 
 
 
l Tuntud ja enesest lugu pidavad isikud väidavad 

avalikult, et nii tehakse lastele ajuloputust. Kas tõesti? 
 
 
l Kuidas seda teha, kui me oma lastele pole kodus ja 

koolis õpetanud seda, mida oskasid meie esivanemad 
juba lapsepõlves. 

 
 
l Kool on kohustatud religiooniõpetust õpetama, kui 

seda soovib vähemalt viis õpilasi. 
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Arumäe, Käitumisharjumused kaasa koolipõlvest, lk 
4) 

l Gümnaasiumis sisaldub religiooniõpetus riiklikus 
õppekavas ning selle õppimine on kohustuslik. (nr 7, 
Kalle Arumäe, Käitumisharjumused kaasa 
koolipõlvest, lk 4 

l Samuti hukati vähemalt paarkümmend eestlast 
julgeolekuvägede poolt. (nr 10, Peeter Kaldur, 
Kaugel eestlaste haudadel, lk 4)  

l Mälestused eestlastest on kohalike elanike hulgas 
väga head, kusjuures elusolijad kohtusid eestlastega 
vaid laste või noorukitena. (nr 10, Peeter Kaldur, 
Kaugel eestlaste haudadel, lk 4)  

l Samas võis aga pahatahtlikku suhtumist märgata 
ainult ühe ajakirjaniku juures. (nr 10, Peeter Kaldur, 
Kaugel eestlaste haudadel, lk 4) 

l Tänases Eestis on kristlust käsitlevaid koolitusi 
erinevaid ja palju: usuvõõrastele inimestele, 
algajaile, edasijõudnuile. (nr 10, Piret Riim, Kristuse 
täisea mõõtu mööda, lk 4 

l Tuntud Bachi loomingu uurija Philipp Spitta ütleb, 
et ... (nr 12, Täna on Euroopa esimene orelipäev,  lk 
1) 

l Eesti Kirikute Nõukogu korralisel töökoosolekul 
valiti piiskop Einar Soone taas tagasi kirikute 
nõukogu presidendiks uueks ametiajaks. (nr 12, EK, 
Piiskop Einar Soone jätkab EKNi presidendina, lk 2) 

l Kuna me ei suuda haarata kogu meile suunatud 
informatsiooni tulva, siis tuleb meil teha 
paratamatult infoallikate ja autoriteetide valikuid ja 
panna kokku... (nr 12, Muutumatult muutlik kevad, 
Taavi Laanpere, lk 2) 

l Üheks omanäoliseks katseks seda teha, on noore 
Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo tudengi Laur Kiigi 
loodud kohtumiste sari "Ilmaviis", kus õppeõhtutel 
Eesti eri paikades selgitatakse ja kirjeldatakse 
maailmas levinud elutunnetusi. (nr 12, Toomas 
Jürgenstein, Meie ja maailm, lk 3) 

l Hakates vaatama meie vanade kommete taha, võime 
üllatusega märgata, et nendes peitub selline sisu, et 
me ei saa kuidagi väita: seal pole midagi tegemist 
ristiusuga. (nr 12, Eenok Haamer, Paastumaarjapäev, 
lk 5) 

l Paastumaarjapäev on päev, mil püüti Jumala varju ja 
kaitset laiendada kogu igapäevase tegemise üle, aga 
eriti naiste tegemise üle kodus, laudas ja aias. (nr 12, 
Eenok Haamer, Paastumaarjapäev, lk 5) 

l Kuigi oleme selle unustanud, ei tasu mõelda, nagu 
me poleks üldse nendest tähendustest mõjutatud. (nr 
12, Eenok Haamer, Paastumaarjapäev, lk 5) 

l Kapsaid kasvatades ja nende ületalve hoidmist 
osates oli küll oluline, et kevadeni seda toitu jätkuks. 
(nr 12, Eenok Haamer, Paastumaarjapäev, lk 5) 

l 1. oktoobril 1995 peetud koguduse täiskogu 
koosolekul valiti Olaf Lääne nõukogu ja edaspidi ka 
juhatuse liikmeks. (nr 12, Algur Kaerma, Ei hirmu 
ega võimu, vaid armu ja tasadusega, lk 5) 

l Seega on õigeusu traditsioon suurimaks, mis  
ühendab vene rahvusest isikuid. (nr 12, Ringo 
Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) 

 
l Religiooniõpetus kuulub riiklikusse gümnaasiumi 

õppekavasse ning seda õppida on kohustuslik. 
 
 
l Julgeolekuväed hukkasid vähemalt paarkümmend 

eestlast. 
 
l Kohalikel  elanikel on eestlastest väga head 

mälestused ... 
 
 
l Samas oli märgata vaid ühe ajajkirjaniku 

pahatahtlikku suhtumist. 
 
l Tänases Eestis on palju ja erinevaid kristlust 

käsitlevaid koolitusi...  
 
 
l Bachi loomingu tuntud uurija... 
 
 
 
l Eesti Kirikute Nõukogu korralisel töökoosolekul valiti 

uueks ametiajaks  piiskop Einar Soone taas tagasi 
kirikute nõukogu presidendiks.  

 
l siis tuleb meil valida erinevate infoallikate ja 

autoriteetide hulgast.... 
 
 
 
l Omanäoliseks katseks kirjeldada erinevaid 

elutunnetusi on Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo tudengi 
Laur Kiigi algatatud, Eesti erinevais paigus toimuv 
kohtumistesari "Ilmaviis".  

 
 
l Vanade kommete olemusse vaadates märkame 

üllatusega  nendes peituvat sisu, mille kohta ei saa 
kuidagi väita, et see on mittekristlik. 

 
 
l Paastumaarjapäeval püüti laiendada Jumala varjuja 

kaitset igapäevastele tegemistele, aga eriti naiste tööle 
kodus, lauda ja aias.  
 

l nagu see tähendus meid ei mõjutaks. 
 
 
l Kapsakasvtuses on ületalve hoidmine tähtis, sest toitu 

peab jätkuma kevadeni. 
 
l Koguduse 1. oktoobril 1995 peetud täiskogu 

koosolekul valiti... 
 
l Seega on õigeusutraditsioon suurimaks venelaste 

ühendajaks. 
 
l Stabiilsus on aastakümneid iseloomustanud ka ligi 
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l Liikmeskonna stabiilsus on läbi aastakümnete olnud 
iseloomuslikuks ka ligi poolteisetuhandelise 
liikmeskonnaga Eesti Metodisti Kirikule ja 
Adventistide Koguduste Eesti Liidule, neil mõlemal 
on vaieldamatult oma koht Eesti usuelus. (nr 12, 
Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) 

l Tegemist on ühe silmapaistvama salajase 
väljaandega Nõukogude Liidu dissidentluse ajaloos. 
(nr 12, Marek Roots, Leedu Katoliku Kiriku 
Kroonika tähtpäev, lk 6) 

l Juba 1939. a oli Eesti rannarahvale ja piirkondadele, 
kuhu Nõukogude Liidu sõjaväebaasid rajati 
(vastavalt pealesunnitud lepetele kahe riigi vahel), 
traagiline: iidsed kodud tuli jätta ja lõigati läbi üks 
osa rahva mälust. (nr 12, Enri Pahapill, 
Paastumaarjapäev ja märtsiküüditamise 58. 
mälestusaasta, lk 6) 

l Perre sündis kolm last: Tiiu (sünd Tartus 1942), Rein 
(Kuressaares 1944–1994) ja Raivo (Los Angeleses 
1951). (nr 12, Eesti Kiriku toimetus, Rein Neggo, lk 
7) 

l Tean, et teoloogiliselt on piisavalt häid tõestusi 
sellele, et me ei tohiks hoida lapsi armulauast eemal. 
(nr 9, Eesti Kirik küsib, lk 1) 

l Ootan konverentsilt seda, et iga tulija saaks seal 
välja öelda oma head või ka murelikud mõtted ja 
küsimused, ja me üheskoos leiaksime, kuidas 
seaduse vastuvõtmise järgset harali olukorda meie 
kirikutes parandada. (nr 9, Eesti Kirik küsib, lk 1) 

l Jüri kogudusel on valminud visioon maakasutusest, 
Jõelähtmes aga küpsemas Meele Valla idee. (nr 9, 
Margus Kirja, Sinod valis praostiks Tanel Otsa, lk 2) 

l Sellega langeks ära hulga pingeid, vastandumisi ja 
ootamatuid üllatusi, kui kõik probleemid oleks 
osapoolte vahel klaaritud enne sinodit. (nr 9, Margus 
Kirja, Sinod valis praostiks Tanel Otsa, lk 2) 

l Peapiiskop kõneles oma ettekandes liturgiliste 
uuenduste vajadusest, et tuua selgelt esile meie 
kiriku kese jumalateenistuse ja altari näol, et 
aktiviseerida kogudust osalema liturgias. (nr 9, 
Margus Kirja, Sinod valis praostiks Tanel Otsa, lk 2) 

l Kogudusel, mis on väike, ent arenemisaldis, on 28 
liiget. (nr 9, Liina Raudvassar, Baptisti kogudusel 
uus pastor, lk 2) 

l Nimetamata ei saa jätta seda, et kuna nüüd on 
kaplanaat laienenud ka arestimajadesse, siis 
eraldatakse riigi poolt loomulikult ka selleks 
vajalikud finantsvahendid. (nr 9, Põgus tagasivaade 
neljale aastale, lk 3) 

l Seda, et vaidluste tõttu erinevate 
koalitsioonierakondade vahel ei suutnud valitsus 
perekonnaseaduse eelnõud riigikogule esitada, tuleb 
pidada kahtlemata kahetsusväärseks. (nr 9, Põgus 
tagasivaade neljale aastale, lk 3) 

l Perekonnaõiguses kehtivad siiani põhimõtted, mis 
pärinevad nõukogude ajast, ning selleks, et 
perekonnaseadus haakuks meie muude 
õiguspõhimõtetega, tuleks kindlasti vastu võtta uus 
terviktekst. nr 9, Põgus tagasivaade neljale aastale, 
lk 3 

poolteisetuhandelise liikmeskonnaga Eesti Metodisti 
Kirikut ja Adventistide Koguduste Eesti Liitu.  

 
 
 

l ...ühe olulisema põrandaaluse... 
 
 
 
l Juba 1939. a oli traagiline Eesti rannarahvale ja 

piirkondadele, kuhu rajati sõjaväebaasid – iidsed 
kodud tuli jätta. 

 
 
 
 
l Peres oli kolm last... 
 
 
 
l Tean, et on piisavalt häid teoloogilisi põhjendusi, et 

me ei tohiks… 
 
l Ootan konverentsilt, et igaüks saaks väljendada oma 

häid või murelikke mõtteid ja küsimusi ning et 
leiaksime ühiselt võimalusi seaduse vastuvõtmise 
järgselt harali olukorda parandada. 

 
l maakasutuse visioon  
 
 
l Kui klaarida osapoolte probleemid enne sinodit, 

langeb ära hulk pingeid, vastandumisi ja ootamatuid 
üllatusi. 

 
l Peapiiskop kõneles liturgiliste uuenduste vajadusest, 

et tuua selgesti esile meie kiriku jumalateenistuse 
kese: jumalateenistus ja altar – ning aktiviseerida 
koguduse osalemist liturgias. 

 
l väikesel, ent arenemisaltil kogudusel on 28 liiget. 
 
 
l ...siis eraldab riik loomulikult ka vajalikud finantsid.  

 
 
 
 

l Kahtlemata on kahetsusväärne, et 
koalitsioonierakondade vaidluste tõttu ei suutnud 
valitus esitada riigikogule perekonnaseaduse eelnõud. 

 
 
l Perekonnaõiguses kehtivad siiani nõukogudeaegsed 

klauslid ning et seadus haakuks meie muude 
õiguspõhimõtetega, tuleks kindlasti vastu võtta uus 
terviktekst. 

 
 
l Vastustega viiele küsimusele toob … 
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l Läbi viie küsimuse toob Eesti Kirik vaimulikest 
kandidaadid oma lugejate ette. (nr 9, Vaimulike 
osalus valimisvõitluses, lk 4) 

l …olukorda, kus kultuuriministeerium on 
pühakodade programmi vahendite arvel täitnud oma 
teisi puudujääke. (nr 9, Vaimulike osalus 
valimisvõitluses, lk 4) 

l Viimased arengud selle programmi osas ei tee 
murelikuks mitte ainult raha nappuse, vaid liigse 
poliitilise kallutatusega, kus poliitikud ministriga 
eesotsas otsustavad ekspertkomisjoni asemel, milline 
pühakoda kõige enam abi vajab. (nr 9, Vaimulike 
osalus valimisvõitluses, lk 4) 

l Rohelised pigem hoiduvad konkreetsete numbrite 
väljaütlemisest nii palkade, sotsiaaltoetuste kui ka 
programmide osas, sest… (nr 9, Vaimulike osalus 
valimisvõitluses, lk 4) 

l Seda küsimust peab õieti vastupidiselt esitama: kas 
kirikul on positiivne sõnum ja programm meie rahva 
püsimajäämiseks vaimselt tervena, keskkonda 
säästvana ning majanduslikult jätkusuutlikuna. 
Programm, mida kiriku esindajad võiksid edasi 
kanda kõike maailma minnes, kaasa arvatud 
poliitikas. (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, 
lk 4) 

l Samamoodi on vaja kodu ja pere toetada viisil, kus 
erinevad põlvkonnad taas koos elavad vähemalt 2 
korda säästlikumas kodus kui tänased uusehitised. 
(nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 

l Toa sisustus pole sugugi ebaoluline, kuid kõigepealt 
tuleb sein ära toestada, et uusi pragusid ei tekiks 
ning ka lühter peab laes terveks jääma. (nr 9, 
Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 

l Seejuures toonitatakse meile üha uuesti ja uuesti, et 
tuleb minna valima, sest vastupidine käitumine on 
sovetlik ja kõige halvem variant ning tegelikult 
peaksid valimised olema lausa kohustuslikud. (nr 9, 
Tauno Toompuu, Kirikuruumi tuulutades, lk 5) 

l Julgen siiski vaidlustada kõik need kolm hüüdlauset 
ja nende jumalikkuse ning pakkuda välja alternatiivi, 
pealegi mu meelest vägagi kristliku. (nr 9, Tauno 
Toompuu, Kirikuruumi tuulutades, lk 5) 

l "Kiriku paabeli vangipõlves" räägib Luther sellest, 
et vaimulikud on valitud koguduse poolt ja toimivad 
koguduse nimel. (nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi 
algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l Üheks seminari illustreerivaks elemendiks kujunes 
poolepäevane ekskursioon barokses Münchenis, kus 
giid valgustas meid 17. sajandi värvikatest 
üksikasjadest linnakodanike ja regentide elus. (nr 9, 
Kristel Neitsov, Laulumeister hingehoidjaks, lk 6) 

l grupitöödes arutati nn laulujutluste koostamise 
põhimõtteid, pandi kokku jumalateenistusi Paul 
Gerhardti lauludest ning vaadati ülesvõtteid 
lastemuusikalidest, mis kirjutatud Gerhardti 
tekstidele või nende ainetel. (nr 9, Kristel Neitsov, 
Laulumeister hingehoidjaks, lk 6) 

l Kirjad Pariisist Eesti sõpradele 2001. aasta märtsis 
räägivad paastu olemusest ja autori isiklikest 
kogemustest. (nr 9, Paastuaja lugemist, lk 7) 

 
 
l ....olukorda, kui kultuuriministeerium likvideerib oma  

puudujääke pühakodade programmi vahenditega. 
 
 
l Viimasel ajal paneb muretsema programmi 

rahanappus ja poliitiline kallutatus. Mitte 
ekspertkomisjon, vaid poliitikud ja ministrid 
otsustavad, milline pühakoda kõige enam abi vajab. 

 
 
l Rohelised pigem hoiduvad palga-, sotsiaaltoetuste ja 

programminumbrite konkreetsest välja ütlemisest, 
sest... 

 
l ...kas kirikul on positiivne sõnum ja programm, mis 

aitaks meie rahval püsida vaimselt terve, 
keskkonnasäästliku ning majanduslikult 
jätkusuutlikuna… sobilik programm maailma, sh ka 
poliitikasse minnes 

 
 
 
l Kodule ja perele oleks näiteks toeks, kui taas saaks 

koos elada erinevad põlvkonnad ja vähemalt kaks 
korda säästlikumas kodus kui seda on tänased 
uusehitised.  

l ...lühter laes terveks jääks. 
 
 
 
l …sest vastupidi käituda tähendab kõige halvema 

variandina on sovetlik ning tegelikult peaksid 
valimised olema lausa kohustuslikud. 

 
 
l Julgen siiski vaidlustada kõik need kolm hüüdlauset ja 

nende jumalikkuse ning pakkuda mu meelest vägagi 
kristliku alternatiivi.   
 
 

l ...kogudus valib vaimulikke, kes toimivad ... 
 
 
 
l ...giid valgustas meid 17. sajandi linnakodanike ja 

regentide elu värvikatest üksikasjadest.  
 
 
 
l ...vaadati ülesvõtteid Gerhardti tekstidele või ainetel 

kirjutatud lastemuusikalidest. 
 
 
 
l 2001. aasta märtsis Pariisist Eesti sõpradele saadetud 

kirjad räägivad paastu olemusest ja autori isiklikest 
kogemustest. 

l Samuti on meie meeste ja naiste palgaerinevus  
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l Samuti on meil meeste ja naiste palgaerinevus  
suurim teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes. (nr 
13, Merje Mänd, Inimarengu aruanne tõstab Eesti 
40. kohale,  lk 3) 

l ...erinevused riigiti... (nr 13, Merje Mänd, 
Inimarengu aruanne tõstab Eesti 40. kohale,  lk 3) 

l Tänavu tähistab EELK 90 aasta möödumist kiriku 
iseseisvumisest. (nr 13, Merje Mänd, Inimarengu 
aruanne tõstab Eesti 40. kohale,  lk 3) 

l Kuhjaga on põhjust mureks oleviku ja tuleviku 
pärast. (nr 13, EELK arengukava koostades tuleb 
keskenduda toimivatele lahendustele, Raivo Linnas, 
lk 4) 

l Ida-Harju praostkonna sinodi ajal oli võimalik 
kuulata aruannet arengukava väljatöötamisest 
töörühma juhi Juhani Jaegeri esituses ja saada temalt 
ka vastuseid olulistele küsimustele. (nr 13, EELK 
arengukava koostades tuleb keskenduda toimivatele 
lahendustele, Raivo Linnas, lk 4)  

l Puudub ühtsus juhtimistasandite vahel ning 
erinevatesse seltskondadesse kuuluvate vaimulike 
seas; kohati käituvad kiriku juhid nagu poliitikud 
rahvaga, eelistades mingeid kildkondlikke ning tihti 
ka isiklikke huve; materialistlik ellusuhtumine ja 
ülemvõimu ilmnemine EELK siseelus. (nr 13, EELK 
arengukava koostades tuleb keskenduda toimivatele 
lahendustele, Raivo Linnas, lk 4) 

l Viimase tosina aasta jooksul on Eesti läbi viidud 
mitu religiooni küsimusi puudutavat uuringut. (nr 
13, Ringo Ringvee, Eesti usulisest maastikust, lk 5) 

l Suuremad usulised ühendused avaldavad iga-
aastaselt arvandmeid oma liikmeskonna kohta. (nr 
13, Ringo Ringvee, Eesti usulisest maastikust, lk 5) 

l Lisaks õpetajaameti kandidaadi õpingutele tuli 
lõpetada pooleliolevad õpingud kõrghariduse 
omandamisel. (nr 11, Liina Raudvassar, Diakonitest 
kasvasid õpetajad, lk 1) 

l "See pilt räägib temast väga palju, räägib ka ühest 
perioodist meie kirikuajaloost ja ustavusest Jumale 
mehe kaudu, kes pühendasend Jumalariigi tööle," 
ütles peapiiskop Põder. (nr 8, Tiiu Pikkur, Avati 
Jaan Kiiviti portreemaal, lk 1)  

l EELK toetusfondi juhataja Jaan Tammsalu kinnitab, 
et fond püüabteha kõik selleks, et luteri kirik oleks 
tegus ja Eesti elu edendav. (nr 8, Esimesed Piiblid 
on üle antud, Liina Raudvassar, lk 1) 

l Sellest soovist on ka kantud idee kinkida kõigile, kes 
oma abielu laulatavad luteri kirikus, Piibel. (nr 8, 
Esimesed Piiblid üle antud, Liina Raudvassar, lk 1) 

l Ajaleht Meie Maa vahendab, et tegemist on 
Uniprinti taotlusega suunata oma töötajate, klientide 
ja partnerite tähelepanu igavikulisemate väärtuste 
olulisusele. (nr 8, Trükikoda annetab kirikule, EK, lk 
2) 

l Nagu detsembris, kui seadusemuudatus oli riigikogu 
saalis käsitlemisel, lükati eelnõu taas Keskerakonna 
fraktsiooni ettepanekul esimesel lugemisel tagasi. 
(nr 8, Sirje Semm, Religiooniõpetus ei muutu 
kohustuslikuks, lk 2) 

l Haridusspetsialistid leiavad, et kuigi eelnõu ei läinud 

suurim Euroopa Liidu riikide hulgas. 
 
 
l ...riikide erinevus...  
 
l EELK tähistab tänavau iseseisvuse 90. aastapäeva. 
 
 
l Kuhjaga on põhjust muretseda... 
 
 
 
l ...sinodil oli võimalik kuulata  arengukava töörühma 

juhi Juhan Jageri aruannet ja esitada talle küsimusi. 
 
 
 
 
l Puudub juhtimistasandite ja erinevate vaimulike 

ühtsus. Kohati käituvad kirikujuhid nagu poliitikud, 
eelistades kildkondlikke ja tihti ka isiklikke huve. 
EELK siseelus ilmneb materialistlik elukäsitlus.  

 
 
 
 
l Viimase tosina aasta jooksul on Eesti läbi viidud mitu 

religiooniuuringut. 
 
l Suuremad usulised ühendused avaldavad oma 

liikmeskonna  iga-aastaseid arvandmeid. 
 
l ...lõpetada kõrgkool.  
 
 
 
l ...räägib ustavast, jumalariigi tööle pühendunud 

mehest... 
 
 
 
 
l ...et luteri kirik oleks tegusja edendaks Eesti elu.  
 
 
 
l ...kinkida piibel kõigile, kes lasevad end laulatada 

luteri kirikus. 
l ...suunata tähelepanu sellele, kui olulised on 

igavikulised väärtused. 
 
 
 
 
l ...kui riigikogu saalis käsitleti seadusemuudatust... 
 
 
 
l ...osa riigikogu liikmeist julgeb religiooniõpetus poolt 

avalikult sõna võtta. 
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läbi, on diskussiooni tase oluliselt tõusnud ja osa 
riigikogu liikmeist julgeb avalikult võtta sõna 
religiooniõpetust pooldavate seisukohtadega. (nr 8, 
Sirje Semm, Religiooniõpetus ei muutu 
kohustuslikuks, lk 2) 

l Sellest lähtuvalt on raske aktsepteerida püüet 
politiseerida kirkut ja kristlust erakonna loomise 
näol, mille eesmärgiks on rakendada kristlike elu- ja 
eetikastandardeid ühiskonnaelu kõigil tasandeil. (nr 
8, Lennart Mängli, Usu ja poliitika vahekorrast, lk 4) 

l Mõelgem sellele, miks on meie sotsiaalsüsteem nii 
nõrk, et igal aastal katkeb meie üldhariduskoolis 
1000 lapse haridustee ja kas eesti mehed ja naised 
tõesti ei taha lapsi või on ühiskond siiski niivõrd 
ebaturvaline ja laste sündi ning kasvatamist vähe 
toetav? (nr 8, Lennart Mängli, Usu ja poliitika 
vahekorrast, lk 4) 

l Just viimastel aastatel on Frantsiskus kasutanud 
pühakodade katuste ja tornikiivrite kattena kimmi - 
õhukese lauajupiga pinna katmist, mida on meistrid 
kasutanud sajandeid ning oskusliku teostuse puhul 
lubab (kes lubab?) tulemusel säilida aastasadu. (nr 8, 
Liina Raudvassar, Restaureerimine pole odav töö, lk 
5) 

l Ainult et, on rida ettevõtjaid, kes töödega kirikutel 
saavad teistest paremini hakkama, sest neil on "ajud 
ja käed" üheskoos. (nr 8, Liina Raudvassar, 
Restaureerimine pole odav töö, lk 5) 

l Läheneva Eesti Vabariigi 90. juubeli künnisel... (nr 
8, Sirje Semm, Kogemustepagasiga ja uutele 
ideedele avatud, lk 6) 

l Ent on olnud ka südamlikku tagasisidet inimeste 
hulgast, kes on orelivile ostnud. (nr 8, Moonika 
Reedik, Mul tekiks väljaspool Eestit meeletu 
koduigatsus, lk 7) 

l Ei saa öelda, et ma kooliajal silmapaistvalt aktiivne 
oleksin olnud või õpetajatele mingil muul moel 
peavalu oleksin valmistanud. (nr 8, Moonika Reedik, 
Mul tekiks väljaspool Eestit meeletu koduigatsus, lk 
7) 

l Vaadeldes tänast Eestit, mis teid kõige enam 
kurvastab? (nr 8, Moonika Reedik, Mul tekiks 
väljaspool Eestit meeletu koduigatsus, lk 7) 

l Harri Õunapuu roll on selle juures olnud oluline, 
nagu ka teiste projektide juures, milleks on eelmisel 
aastal valminud kiriku sisetööde projekt ning selle 
aasta riigi eelarvest kogudusele remonttöödeks 
eraldatud 5 miljonit krooni. (nr 8, Sirje Semm, Kirik 
tänas teenete eest, lk 7) 

l Ja nõnda on erinevate kunstnikuisiksuste ühine 
mineku suund ka sel näitusel oluliselt märgatav, 
olgu see igatsus allika poole siis väljendunud kas 
realistlikus maastikuvaates või abstraktses 
kompositsioonis. (nr 8, Maarja Vannas, Leida 
hingamispaik hingele, lk 8) 

l Oluline on tunne, mis oma mõjususega ulatub 
vaatajani. (nr 8, Maarja Vannas, Leida hingamispaik 
hingele, lk 8) 

l Väljapanek on paigutuselt kompaktne ja 
heamaitseline, helge ja otsekui täis valgust. (nr 8, 

 
 
 
 
l Sellest lähtuvalt on raske tunnustada erakonna 

loomise püüet, mis  politiseerib kristlust ja kirikut 
ning mille eesmärgiks on kristlikud elu- ja 
eetikastandardid ühiskonnaelu kõigil tasandeil.   

 
l ... ja toetab laste sündi ning kasvatamist vähe? 
 
 
 
 
 
 
l pinna katmist õhukese lauajupiga ... oskusliku 

teostuse  korral säilitab tulemuse aastasadadeks. 
 
 
 
 
 
l ...saavad kirkute taastamisega (remondiga vms) 

paremini hakkama... 
 
 
l Eesti Vabariigi läheneva 90. aastapäeva eel... 
 
 
l Ent on olnud ka südamlikku tagasisidet orelivile 

ostnud inimestelt. 
 
 
l Ei saa öelda, et ma kooliajal silmapaistvalt aktiivne 

oleksin olnud või õpetajatele peavalu valmistanud.  
 
 
 
l Mis teid tänases Eestis kõige enam kurvastab? 
 
 
l Harri Õunapuu roll on oluline nii selle kui mitme teise 

projekti juures, nt kiriku sisetööde eelmisel aastal 
valminud projekt ja kogudusele remonttöödeks sel 
aastal riigieelarvest eraldatud 5 miljonit krooni. 

 
 
l ...väljendugu igatsus allika järele kas realistlikus 

maastikuvaates või abstraktses kompositsioonis. 
 
 
 
 
l Oluline tunne, mille mõju ulatub vaatajani. 
 
 
l Väljapaneku paigutus on .... 
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Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8) 
l nr 8, Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 

8 (Salme hingamispaik hingele?) 
l Kuna näitus on ilus tervik, kus üks pilt toetab teist, 

siis ei tahaks ühtegi kunstnikku eraldi välja tuua, 
nimetan vaid osavõtjaid, kes oma loominguga ammu 
tuntud: Jüri Arrak, Jaan Elken, Eva Jänes, Kristiina 
Kaasik, Nikolai Kormašov, Lola Liivat, Olav Maran, 
Leili Muuga, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Tiiu 
Pallo-Vaik. (nr 8, Maarja Vannas, Leida 
hingamispaik hingele, lk 8) 

l Ukse kõrval on kell, seda vajutanud, avatakse uks. 
(nr 8, Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, 
lk 8) 

l Peasaal on varustatud tänapäevase tehnikaga nii, et 
igasugusel tasemel konverentse ja kontserte saaks 
korraldada. (nr 8, Tiiu Pikkur, Nelipühilased said 
oma kodu, lk 8) 

l Kui praegu kasutusel olevad ajutised toolid 
asendatakse saalitoolidega, siis saab neid vajadusel 
lava allla lükata ja saalis kas või tantsu lüüa. (nr 8, 
Tiiu Pikkur, Nelipühilased said oma kodu, lk 8) 

l Mõtlesin, kas tõesti jääb Rein Ruutsoole õigus, kui 
ta kirjutas Lundis 1953. aastal ilmuma hakanud 
Johan Kõpu 4köitelise "Mälestuste radadel" 
sissejuhatuses, et paradoksaalsel kombel ongi Kõpu 
olulisus olnud põhjuseks, miks tema mälestus on 
sõjajärgsete põlvkondade ajaloomälust välja 
tõrjutud. (nr 8, Ants Paju, Sajand tagasi Palamusel, 
lk 10) 

l Olen kindlalt seda meelt, et Johan Kõpust on vaja 
eriti praegu hoopis enam kõnelda, kõnelda tema 
mälestustest selles põlvkonnas, kelle õlgadele langes 
tegelik ettevalmistustöö omariikluse loomiseks. (nr 
8, Ants Paju, Sajand tagasi Palamusel, lk 10) 

l Kuna kultuuriakadeemia ühines eelmisel aastal Tartu 
ülikooliga, siis annab see päevade korraldaja 
organist Elke Undi arvates erialale uue dimensiooni 
ning võimaldab erinevaid koostööalgatusi 
teaduskondade vahel. (nr 13, Merje Mänd, 
Kirikumuusikute erialapäevad esmakordelt Tartus, 
lk 1) 

l Igakevadised kirikumuusikute päevad toimuvad 
antud erialaga seotud inimeste rakendusvõimaluste 
teadvustamiseks, täiendkoolituse andmiseks ning 
peaeesmärk on teavitada TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia kirikumuusika erialast. (nr 13, 
Merje Mänd, Kirikumuusikute erialapäevad 
esmakordelt Tartus, lk 1) 

l Eelmise aasta septembrist detsembrini toimunud 
koolituse eesmärgiks oli suurendada kiriku 
töötegijate valmisolekut seista vastamisi järjest 
suureneva HIV levikuga Eestis. (nr 13 Eva-Liisa 
Luhamets ja Anne Burghardt, EELK esimene HIV 
ennetustöö ja nõustamisalane koolitus, lk 2) 

l Kui saame kuulda mõnda väga rõõmustavat uudist 
või kuuleme meeliülendavat muusikat või kui 
äärmuslik olla, tarvitame narkootikumi, võime 
kogeda seisundit, mis on inimese normaaltasandist 
ehk homoöstaažist kõrgemal. (nr 13, Igor Miller, 

l Leida hinge puhkepaik 
 
l ...kelle loomingut ammu tuntakse... 
 
 
 
 
 
 
 
l Kui vajutate kella ukse kõrval, teile avatakse. 
 
 
l Peasaal on varustatud tänapäevase tehnikaga, et saaks 

korraldada igasuguseid konverentse ja kontserte. 
 
 
l Kui praegused ajutised toolid... 
 
 
 
l Johan Kõpu 1953. aastal Lundis ilmuma hakanud... 
 
 
 
 
 
 
 
l ...kelle õlgadele lenges omariikluse loomuse tegelik 

ettevalmistamine. 
 
 
 
l ...võimaldab teaduskondadel algatada  koostööd. 
 
 
 
 
 
 
l Kirikumuusikute igakevadiste päevade eesmärgiks on 

teadvustada erialaga seotud inimestele 
rakendusvõimalusi ja anda täiendkoolitust. Kuid 
peaeesmärk on teavitada üldsust TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia kirikumuusika erialast. 

 
 
l HIVi järjest laieneva levikuga Eestis. 
 
 
 
 
 
l Väga rõõmustavat uudist või meeliülendavat muusikat 

kuuldes, kuid ka narkootikumi tarvitades võime 
kogeda normaaltasandist ehk homoöstaažist kõrgemat 
seisundit. 
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Hea ja halva tasakaal, lk 2) 
l 9. assamblee toimus 1997. a Hong Kongis nädal 

pärast selle tagastamist Hiinale teemal "Kristuses 
kutsutud tunnistama" ja sellest võttis osa 381 
delegaati. (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik 
Maailmaliit, lk 3) 

l Olulisim on vahest see, et assamblee algatas 
protsessi aktsepteerida liikmeskirikutes 
ühisdeklaratsioon õigeksmõistuõpetuse kohta 
luterlaste ja roomakatoliiklaste vahel, millele 
kirjutasid mõlemad pooled alla Augsburgis 1999. a 
reformatsiooni aastapäeval. (nr 13, Peeter Kaldur, 
Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l Põhikõneleja assambleel oli piiskop Margot 
Kässmann Hannoverist, kes kõneles assamblee 
teemal ja ütles: "Meie maailm vajab orientatsiooni ja 
kisendab, et olla tervendatud". (nr 13, Peeter Kaldur, 
Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l Kindlasti varjutas assambleed tõsiasi, et 50 inimest 
13 riigist, eranditult Aasiast ja Aafrikast, ei saanud 
Kanada viisat osa võtmaks assambleest, ning hulk 
delegaate ei saanud USA viisat osalemaks 
assambleejärgsel koguduste külastamise 
programmis. (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik 
Maailmaliit, lk 3) 

l ...uurida teid, kuidas olla Jumala tööriistaks 
tervendamaks, loomaks õiglust ja lepitust kesk 
kiriku ja ühiskonna purustust... (nr 13, Peeter 
Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l ...tajuda väljakutseid, mis on esitatud luterlikele 
kirikutele tänapäeva multikultuurses ja -religioosses 
kontekstis... (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik 
Maailmaliit, lk 3) 

l ning vastata spirituaalsetele, sotsiaalsetele ja 
ökoloogilistele väljakutsetele, mis on esile tulnud 
majandusliku globaliseerumise kaudu. (nr 13, Peeter 
Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l Nominente võõrkeelest eesti keelde tõlkimisel oli 5, 
rahalise preemia ja mälestuseseme pälvis 
teoloogiadoktor Kalle Kasemaa uuskreeka keelest 
tõlgitud Nikos Kavvadiase romaani "Vahikord" eest. 
(nr 13, Sirje Semm, Preemiaga pärjati meremeeste 
romaan, lk 5) 

l Tegemist on haarava tänapäeva meremeeste 
romaaniga, mille olustikku tunneb autor Kavvadias 
hästi: ta sõitis aastaid aurulaeval merd. (nr 13, Sirje 
Semm, Preemiaga pärjati meremeeste romaan, lk 5) 

l Lavakujundus ja muusika olid hästi lugu toetavad. 
(nr 13, Astrid Raja, Midagi muud kui pastor kantslis 
kõnelemas, lk 5) 

l Omaette rühma Eestis moodustavad 
jehoovatunnistajad, kes on olnud kõige kiiremat 
liikmeskonna kasvu ning kõige negatiivsemat 
meedia tähelepanu kogenud usuline rühm 
taasiseseisvunud Eestis. (nr 13, Ringo Ringvee, Eesti 
religioosne maastik, lk 6) 

l VAP kirik on olnud Eesti tegev juba 1990. aastate 
algusest. (nr 13, Ringo Ringvee, Eesti religioosne 
maastik, lk 6) 

l Enne II maailmasõda oli Eestis usuõpetus suures 

l 9. aasamblee toimus Hong Kongis 1997. aasta, nädal 
pärast linna tagastamist Hiinale. Teemaks oli ... ja 
osales... 

 
 
l ...assamblee algatas luterlaste ja roomakatoliiklaste 

õigeksmõistuõpetuse ühisdeklaratsiooni 
liikmeskirikutes tunnustamise protsessi... 

 
 
 
 
l Assamblee põhikõneleja piiskop Margot Kässmann 

Hannoverist ütles: „Meie maailm vajab orientatsiooni 
ja kisendab tervendamise järele.“  

 
 
l ...ei saanud Kanada viisat, et osaleda assambleel, ja 

hulk delegaate ei saanud USA viisat, et osaleda 
assambleejärgsel koguduste külastamise programmis. 

 
 
 
 
l ...uurida võimalusi olla Jumala tervendavaks, 

õiglaseks ja lepitavaks tööriistaks purustatud, 
kirikukauges ühiskonnas.  

 
l ...tajuda tänapäeva multikultuurse ja -religioosse 

konteksti luterlikele kirikutele esitatud väljakutsed... 
 
 
l majanduse üleilmastumise põhjustatud ... väljakutsed 
 
 
 
l ...uuskreeka keelest tõlgitud romaani... 
 
 
 
 
 
l Tegemist on haarava romaaniga  tänapäeva 

meremeestest. Kavvadias tunneb seda olustikku hästi, 
sest sõitis ... 

 
l Lavakujundus ja muusika toetasid lugu hästi. 
 
 
l ...kes taasiseseisvunud Eesti usulistest rühmitustest on 

kogenud kõige kiiremat liikmeskonna kasvu ning 
kõige negatiivsemat meedia tähelepanu. 

 
 
 
l VAP on Eestis tegutsenud juba 1990. aastate algusest. 
 
 
l ...oli usuõpetus enesestmõistetav õppeaine, mis 

kasutas Haridusministeeriumi kinnitatud õpikut...  
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osas enesestmõistetav õppeaine, mille raames 
haridusministeerium kinnitas õpikuna raamatu 
"Jumala imelised teed". (nr 4, Ramo Pener. 
Kardetakse seda, mida ei teata, lk 4) 

l Küünlapäeval, 2. veebruaril on Simuna koguduses 
pärast jumalateenistust kl 18 kogudusemaja kabelis 
ikoonikirjutaja Sirje Sääri loeng "Kristuse sündimise 
ikoon". (nr 5, EK, Praostkonna uudised, EK, lk 3) 

l Mihkli puhul oli see hea asi, et ta teadis, mida 
kogudusetöö tähendab ning tal oli siiras usk 
Jumalasse ja tal oli kiriklik mõtlemine. (nr 9, Tiit 
Salumäe, Raplas jätkub suurmeeste töö, lk 1) 

l Tööd tehti looma moodi, aga sõid sellegipoolest 
viletsasti, sest vanad inimesed olid kangesti hoidjad 
ja ihnsad. (nr 12, Rannar Susi, Tühjad talud, lk 5) 

l "See pilt räägib temast väga palju, räägib ka ühest 
perioodist meie kirikuajaloost ja ustavusest Jumale 
mehe kaudu, kes pühendas end Jumalariigi tööle," 
ütles peapiiskop Põder. (nr 8, Tiiu Pikkur, Avati 
Jaan Kiiviti portreemaal, lk 1) 

l Sellepärast on vaja järele mõelda meie rahva 
mineviku üle. Igal päeval on olnud oma tähendus 
meile ja kuigi oleme selle unustanud, ei tasu mõelda, 
nagu me poleks üldse nendest tähendustest 
mõjutatud. (nr 12, Eenok Haamer, Paastumarjapäev, 
lk 5) 

l Selline radikaalne lapse tähtsuse rõhutamine, nagu 
Jeesus seda tegi ja mis on evangeeliumite 
traditsioonis säilinud üsna varakult ja pikalt, on Uue 
Testamendi kirjades küll pea kadunud. (nr 6, Jaan 
Lahe,  saagem maailmakodanikeks, lk 3) 

l Teame, et Uus Testament rõhutab ristimise 
vajalikkust, kuid ei anna kindlaid punkte laste 
ristimise kohta. (nr 6,  Jaan Lahe, saagem 
maailmakodanikeks, lk 3) 

l „Ohverdamisest“ saab preestri (eeskätt piiskopi kui 
ülempreestri) ainuõigus, kuigi Uus Testament ei 
sätesta kusagil, kes võib armulauda seada. (nr 4, Uue 
reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l Meeldejäävaid hetki pakkus kindlasti 
pastoraalseminari poolaasta, seminari lõpetamine, 
esimeste iseseisvate sammude tegemine päris oma 
koguduses, vastutuse suurenemine, 
õpetajaordinatsioon, tööleminek ja kolimine Lääne 
praostkonda. (nr 2, Eesti Kirik küsib, lk 6) 

l Alles 1991, pärast pikka protsessi, millesse kuulus 
pastoraalne juhtimine, visitatsioonid, 
kohtumõistmine, millega kaasnesid olulised 
muudatused mõlema kiriku elus, lõpetas LML 
nõukogu antud suspensiooni. (nr 13, Peeter Kaldur, 
Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l Iga Jumala riigi töö ettevalmistamine, läbiviimine ja 
järelhooldus nõuab ka täna pidevat reflektsiooni, 
süvenemist ja mõtestamist. (nr 6, Et kõik oksad 
oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 

l Kõige olulisem LMLi jaoks on mõiste osaduskond 
(communio/gemeinschaft) sissetoomine, mis avab 
uue lehekülje LML edasises arengus. (nr 13, Peeter 
Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l Ta seadis täiskasvanutele eeskujuks just lapse 

 
 
 
l Simuna kogudusemaja kabelis pärast jumalateenistust 

kl 18  
 
l Mihkli puhul oli see hea asi, et ta teadis, mida 

kogudusetöö tähendab. Tal uskus siiralt usk Jumalasse 
ja oskas kiriklikult mõelda. 

 
 
l Tööd tehti looma moodi, aga söödi sellegipoolest... 
 
l Pilt räägib temast kui ustavast mehest, kes pühendas 

end Jumalariigi tööle, kuid räägib ka ühest perioodist 
meie kirikuajaloos, 

 
 
l Sellepärast tuleb rahva mineviku üle järele mõelda. 

Iga päev omab tähendust ja kuigi see ununeb, ei tasu 
mõelda, et see meid ei mõjuta. 

 
 
 
l Lapsi nii radikaalselt tähtsustada, nagu Jeesus seda 

tegi … 
 
 
 
l Teame, et Uus Testament rõhutab ristimise 

vajalikkust, kuid ei anna kindlaid juhtnööre. 
 
 
l Ohverdustoimingust sai preestri (eeskätt piiskopi kui 

ülempreestri) ainuõigus, kuigi Uus Testament ei 
sätesta kusagil, kes võib armulauda seada.  

 
l Meeldejäävaid hetki pakkus kindlasti 

pastoraalseminari poolaasta, lõpuaktus, esimesed 
iseseisvad sammud päris oma koguduses, suurenev 
vastutus, õpetajaordinatsioon, töö ja kolimine Lääne 
praostkonda.  

 
l Alles 1991, pärast pikka protsessi, millesse kuulus 

pastoraaljuhtimine, visitatsioonid, kohus… 
 
 
 
 
l Valmistuda jumalariigi tööks, töö ise ja selle 

järelhooldus nõuab ka täna pidevat reflektsiooni, 
süvitsiminekut ja mõtestatust. 

 
l LMLile on olulisim mõiste osaduskond 

(communio/gemeinschaft) kaasatus, mis avab 
organisatsiooni arengus uue lehekülje.  

 
l Ta seadis täiskasvanutele eeskujuks just lapse 

õpivõime ja kuulekuse – millise asendi peaks 
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õppimise ja kuulekuse – millise asendi peaks 
omandama ka iga täiskasvanu Jumala riiki vastu 
võttes. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, Hedi 
Vilumaa, lk 6) 

l Pärast kohalikku algkooli asus ta õppima Viljandi 
maakonna gümnaasiumi humanitaarharus ja selle 
lõpetamise järel 1927. a sügisel Tartu alma materis. 
(nr 13, Rita Puidet, Põldude ja hingede aednik Juhan 
Jõgi, lk 6) 

l Varem toimus meil ka praostkonna-siseselt iga kuu 
kokkusaamisi, praostkonna vaimulike konverentsi 
nime all. (nr 4, Eesti kirik küsib, lk 1)  

l Arutu näib, et järjekordselt kirjeldatakse olukorda, 
loendatakse lahendamist vajavad probleemid ja 
pannakse kalli raha eest kirja visioon.  (nr 13, EELK 
arengukava koostades tuleb keskenduda toimivatele 
lahendustele, Raivo Linnas, lk 4)  

l Järgneva arutelu tulemusena tegi piiskoplik nõukogu 
EELK õpetuskomisjonile ülesandeks töötada välja 
seisukohad samasooliste paaride õnnistamise ja 
homoseksuaalsete suhete osas. (nr 12, Indrek Vaino, 
Piiskoplikus nõukogus arutati lk 2)  

l IRL seisukohalt on haridus määrava tähtsusega 
järgmise põlvkonna isamaalistel ja kristlikel 
põhimõtetel tugineva väärtussüsteemi kujundamisel. 
(nr 9, EK, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 

l Restruktureerimise eesmärgiks oli LML suurem 
enesemõistmine communiona alates selle 
formuleeringu kasutuselevõtust Budapestis. (nr 13, 
Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l Oluliseks kokkuhoiuks oli LML staabi vähendamine 
126 töötajalt 94 töötajale. (nr 13, Peeter Kaldur, 
Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l Ja kui mõni pühakoda on kehtestanud 
sissesaamiseks sümboolse tasu, tõlgendatakse seda 
üheselt: tegemist on muuseumiga. (nr 2, Liina 
Raudvasssar,  Turist käib ka kirikus, lk 3) 

l Kuid enamikus tuli pillide kuninga oreli salajastesse 
„hingekäikudesse“ süüvida omaenda vaevarikka 
praktiseerimisega. (nr 12, Algur Kaerma, Ei hirmu 
ega võimu, vaid armu ja tasadusega, lk 5) 

l Maalimine toimub tumedamast heledamasse, 
kõigepealt kaetakse pind tumedamate värvidega ning 
sellele lisatakse järk-järgult heledamaid toone. (nr 
10, Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed ikoonide 
juurde, lk 5) 

l Tähelepanu väärib EKNK aktiivsus oma sõnumi 
kuulutamisel ning selleks vahendite leidmisel – olgu 
siis selleks raadiotöö (Raadio 7 rajamine) või 
sotsiaalne rehabilitatsioon (Lootuse küla). (nr 12, 
Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) 

l Nelipühi kiriku Toompea keskuse ametlik avamine 
ja õnnistamine on mai lõpus. (nr 8, Tiiu Pikkur, 
Nelipühilased said oma kodu, lk 9) 

l Isiklikult pean riigikokku valitud vaimuliku puhul 
õigeks tema töösuhte peatamist koguduse 
vaimulikuna, mis tähendab, et riigikogus tööl 
olemise ajal määratakse tema kogudusi teenima ja 
koguduste igapäevaelu korraldama teine vaimulik. 
(nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) 

omandama ka iga täiskasvanu Jumala riiki vastu 
võttes.  

 
l Pärast kohalikku algkooli õppis ta Viljandi maakonna 

gümnaasiumi humanitaarharus ja alates 1927. a 
sügisest Tartu alma materis.  

 
 
l Varem kohtusime vaimulike konverentsi nime all 

igakuiselt ka praostkonnas.  
 
l Arutu näib, et järjekordselt kirjeldatakse olukorda, 

loendatakse lahendamata probleeme ja pannakse kalli 
raha eest kirja visioon. 

 
 
l Järgneva arutelu tulemusena tegi piiskoplik nõukogu 

EELK õpetuskomisjonile ülesandeks töötada välja 
homoseksuaalsete suhete ja samasooliste paaride 
õnnistamise seisukohad. 

 
l IRL seisukohalt on haridus järgmise põlvkonna 

isamaalises ja kristlikus väärtussüsteemis määrava 
tähtsusega.  

 
l Ümberkorraldusega sooviti suurendada LMLi 

enesemõistmist communiona …  
 
 
l Oluliseks kokkuhoiuks LMLis oli 126 töötajalt 94le 

kahanenud staap.  
 
l Ja kui mõni pühakoda on kehtestanud sümboolse 

pileti, tõlgendatakse seda üheselt: tegemist on 
muuseumiga.  

 
l Kuid enamikus tuli pillide kuninga – oreli 

saladustesse süüvida iseseisvalt ja vaevarikkalt.  
 
 
l Maalitakse tumedamast heledamasse. 
 
 
 
 
l Tähelepanu väärib, kui aktiivselt EKNK sõnumit 

kuulutab ning selleks vahendeid leiab… 
 
 
 
l Nelipühikiriku Toompea keskuse avatakse ja 

õnnistatakse ametlikult mai lõpus.  
 
l Isiklikult pean riigikokku valitud vaimuliku puhul 

õigeks peatada tema töösuhe kogudusega, mis 
tähendab, et samaks ajaks määratakse tema kogudusi 
teenima ja koguduste igapäevaelu korraldama teine 
vaimulik.  

 
l Koguduse õpetajateks saada tähendab kuulutada 
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l Koguduse õpetajateks saamine eeldab koguduses 
õpetajakoha vakantseks kuulutamist ja valimiste 
läbiviimist. (nr 11, Tiiu Pikkur, Kirik sai juurde kaks 
uut õpetajat, lk 2) 

l Vajadus regulaarselt ilmuva häälekandja järele 
ilmnes seoses kirikuelu aktiviseerumisega ja uute 
kirikutöö valdkondade lisandumisega 1988. aastast. 
(nr 7, Sirje Semm, Hea sõnumi kandja, lk 1) 

l Jättes kõrvale eelpool toodud religiooni 
definitsiooni, kätkevad enamus usundid oma  
õpetustes eetilisi  probleeme, millest kinnipidamine 
on kohustuslik. (nr 7, Kalle Arumäe, 
Käitumisharjumused kaasa koolipõlvest, lk 4)  

l Laste arvu vähenemine, perestruktuuride 
teisenemine ja pidevad muutused ühiskonnas toovad 
kaasa laste käsitluse muutumise. (nr 6, Et kõik oksad 
oleksid haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) 

l On heameel tõdeda, et riigi struktuurid näevad üha 
enam kirikutes ühiskonna seda osa, kes kannavad 
selliseid väärtushinnanguid, mis on meie rahva 
püsimajäämiseks vajalikud. (nr 9, Põgus tagasivaade 
neljale aastale, lk 3) 

l Ettevõtmine sai teoks ja pianisti diplom ulatati 
Tallinna Konservatooriumist Olaf Läänele 1973. a. 
(nr 12, Algur Kaerma, Ei hirmu ega võimu, vaid 
armu ja tasadusega, lk 5) 

l Olenevalt kimmi materjali valikust ja valmistamise 
viisist kestab puitkatus 15–200 aastat. (nr 8, Liina 
Raudvassar, Restaureerimine pole odav töö, lk 5) 

l Preesterluse tekkimine on kiriku ajaloos 
lahutamatult seotud ka armulaua mõistmise 
muutumisega. (nr 7, Jaan Lahe, Uue reformatoorse 
mõtteviisi algusest, lk 6) 

l Kas meie eesmärgiks on teha rikkad rikkamaks 
tulumaksu alandamise näol, mille läbi 
suurepalgaline kodanik võidab tuhandeid kroone 
ühiskonnas palga poolest vähem väärtustatud 
töökohal töötava inimese arvelt? (nr 8, Lennart 
Mängli, Usu ja poliitika vahekorrast, lk 4)  

l 1993. aastal naasis ta Eestisse ning 1996. aastal 
juhtis okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise 
riiklikku komisjoni, mis pani kokku nn valge 
raamatu, mis võtab kokku Eestile okupatsioonide 
tõttu tehtud kahjud. (nr 13, Sirje Semm, 600aastase 
kloostri vaimulik 50 aastat preestriametis, lk 2)  

l Etendus avardab inimese mõtlemist, erinevatest 
väärtustest ja asjadest arusaamist. (nr 13, Astrid 
Raja, Midagi muud kui pastor kantslis lugemas, lk 5)  

l Kuid sama annab meetodi valdamine ka vahendi 
iseseisvate eksegeetiliste otsuste tegemiseks. (nr 8, 
Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3)  

l Peapiiskop Andres Põderi sõnul oli maailma 
luterlike kirikujuhtide aruteluteemadeks võitlus 
sotsiaalse õigluse nimel, demokraatia ja inimõiguste 
kaitse, nälja ja HIV/AIDSi leviku tõrjumine, 
perekonna tugevdamine, globaliseeruva maailma ja 
iseäranis Euroopa tulevik. (nr 13, Indrek Vaino, 
Kirik tahab olla ühendavaks jõuks, lk 1)  

l Jumalateenistuse korra uuendamine ja liturgilise 
(jumalateenistusliku) vagaduse süvendamine on üks 

eelnevalt koht vakantseks ja korraldada sellele 
valimised. 

 
l Vajadus kiriku regulaarse häälekandja järele ilmnes 

koos aktiivsuse kasvu ja uute kirikutöö 
valdkondadega 1988. aastal.  

 
l Jättes kõrvale eelneva religiooniseletuse, kätkevad 

enamus usundeist kohustuslikku eetikasüsteemi. 
 
 
 
l Vähenev laste arv, teisenevad peremudelid ja pidevad 

ümbwerkorraldused ühiskonnas muudavad 
lastekäsitlust.  

 
l On heameel tõdeda, et riigistruktuurid näevad üha 

enam kirikus ühiskonna osa, mis kannab meie rahva 
püsiväärtusi.  

 
 
l Pingutus kandis vilja ja pianistidiplom ulatati Olaf 

Läänele Tallinna Konservatooriumist 1973. a. 
 
 
l Olenevalt kimmi materjalist ja valmistuviisist kestab 

puitkatus 15–200 aastat.  
 
l Preesterluse teke kirikuloos seostub muutunud 

armulauamõistmistega lahutamatult.  
 
 
l Kas meie eesmärgiks on teha rikkad rikkamaks 

madalama tulumaksuga… 
 
 
 
 
l 1993. aastal naasis ta Eestisse ning juhtis 1996. aastal 

riiklikku okupatsioonide repressiivpoliitiika 
uurimiskomisjoni… 

 
 
 
l Etendus õpetab inimest mõtlema, väärtustama ja 

mõistma.  
 
l Kuid sama aitab meetod eksegeetikas iseseisvalt 

otsustada. 
 
l Peapiiskop Andres Põderi sõnul arutasid maailma 

luterlikud kirikujuhid, kuidas üleilmastuvas Euroopas 
võidelda sotsiaalse õigluse, demokraatia, tugeva 
perekonna, inimõiguste ja tuleviku eest ning nälja ja 
HIV/AIDSi vastu. 

  
 
l Üks paljudest kiriku ülesannetest on uuendada 

Jumalateenistuse korda ja süvendada liturgilist 
(jumalateenistuslikku) vagadust.  Liikmeskond kasvab 
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paljudest kiriku ees seisvatest ülesannetest, ja ainult 
nende kompleksne lahendamine võib kaasa aidata 
kiriku liikmeskonna kasvule ja kiriku vaimse elu 
uuenemisele. (nr 3, Laulumäng taevasele Isale, lk 5) 

l Siiski on mul hea meel, et viimasel ajal on toimunud 
kiriku ja poliitiliste ringkondade lähenemine. (nr 8, 
Moonika Reedik, Mul tekiks väljaspool Eestit 
meeletu koduigatsus, lk 7)  

l Kuna tänavu otsustati protokollilised 
aastapäevaüritused korraldada nii Tallinnas kui 
Tartus ja uue meekonna jaoks on vabariigi 
aastapäeva pidustuste ettevalmistused esmakordsed, 
paluti appi nõustama aastatepikkuste kogemustega 
Jüri Trei, Eesti Vabariigi tseremooniameister – nagu 
teda mõnikord nimetatakse. (nr 8, Sirje Semm, 
Kogemustepagasiga ja uutele ideedele avatud, lk 6) 

l Pikaks ajaks jäi orelimäng katki, kuna parteiorganite 
otsesed hoiatused töö- ja elukoha kaotamise 
võimalikkusest kirikliku tegevuse jätkumise korral 
seadsid noorel pereisal paratamatult esiplaanile 
kohustuse hoolitseda lähimate eest, kuid teisalt 
andsid tasase lootuse parema aja saabumiseks ehk 
kunagi hiljem. (nr 12, Algur Kaerma, Ei hirmu ega 
võimu, vaid armu ja tasadusega, lk 5)  

l Kuigi Saksa DVga oli olulisi probleeme religioosse 
kirjanduse sisseveo osas, Ida-Saksa osalemises 
rahvusvahelistes kirikutevahelise abistamise 
projektides ja viisade jagamises kõigile assambleel 
osalejatele. (nr 12, Luterlik Maailmaliit, Peeter 
Kaldur, lk 3)  

l Siis on pühakoja hoidmine väärikas seisundis ja 
reeglina ka nende restaureerimine Jumala tahtele 
vastav tegevus, sellisena ka riigi poolt tänuvõla 
tasumine Jumalale ja vajab igati toetamist. (nr 9, 
Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4)  

l Lisanduvad veel mitmesugused talitused, kus Thea 
tahab anda oma panuse inimeste hinge kosutamiseks 
ja Jumala ülistamiseks. (nr 4, Arvo Lasting, 
Kogudus ja organist vajavad teineteist, lk 5)  

l Arumäe uuenduseks kirikus oli kotikorjanduse 
kaotamine, tema meelest oli see täiesti aegunud. (nr 
4, Toomas Paul, Pilk mineviku kirikule, lk 6)  

l Piibel näitab meile korduvalt raskusi ja tagasilööke 
peale suuri tõotusi ja õnnehetki, nii ülevuse kui 
hirmu hetked saavad kindlasti osaks suuri ülesandeid 
täitvate inimeste elust. (nr 1,  Tarkuse algus on 
jumala kartus,  Randar Tasmuth, lk 3)  

l Filmi valmimise üle rõõmustas ka Misjonikeskuse 
juhataja Leevi Reinaru. (nr 3, Veel on näha ustavuse 
vilja, Juhani Martikainen, lk 5)  

l Domineeris üksteisemõistmine ning rõõmus meel. 
(nr 5, Liina Raudvassar, Meie kirik täna ja homme, 
lk 1) 

l Õpetaja Rannuti juhtimisel algas 1980ndate aastate 
teisel poolel 1941. aasta sõjategevuses raskelt 
kannatanud Märjamaa Maarja kiriku põhjalik 
renoveerimine. (nr 5, Priit Rannut Märjamaa 
aukodanikuks, EK, lk 2)  

l Hageri haridusseltsi asutamisest on möödunud 100 
aastat, asutamise aastapäeva tähistati pidulikult 27. 

ja vaimuelu süveneb alles seejärel, kui need ülesanded 
on täidetud. 

 
l Siiski on hea meel, et kirik ja poliitilised ringkonnad 

viimasel ajal lähenevad.  
 
 
l Kuna tänavu otsustati protokollilised 

aastapäevaüritused korraldada nii Tallinnas kui Tartus 
ja uuele meekonnale on sellised pidustustused 
esmakordsed, paluti appi aastatepikkuste 
kogemustega Jüri Trei… 

 
 
l Pikaks ajaks jäi orelimäng katki, sest parteiorganid 

hoiatasid otse, et kui tegevus kirikus jätkub, võivad 
kaduda töö- ja elukoht… 

 
 
 
 
 
  
l Samal ajal kui Saksa DVs oli olulisi usukirjanduse 

sisseveo probleeme, osales Ida-Saksa kirikute 
rahvusvahelistes abiprojektides ja jagas viisasid 
assamblee kõigile osalistele.  

 
 
l Riik peaks igati toetama Jumala tahtele vastavat soovi 

remontida pühakoda ja hoida seda väärikas seisundis, 
sest see võimaldab tasuda tänuvõlga.  

 
 
l Thea panustab veel mitmetesse talitustesse, mis 

kosutavad inimeste hinge ja ülistavad Jumalat. 
 
  
l Arumäe kaotas kirikus tema meelest täiesti aegunud 

kotikorjanduse tava. 
 
l Piibel näitab meile korduvalt, kuidas suurtele tõotuse- 

ja õnnehetkedele järgnevad raskused ja tagasilöögid 
ning et oluliste ülesannetega inimeste elus tuleb ette 
nii ülevust kui hirmu. 

 
l Filmi üle rõõmustas ka Misjonikeskuse juhataja Leevi 

Reinaru.  
 
l Domineerisid üksmeel ja rõõm. 
 
 
l 1980. aastate teisel poolel algatas õpetaja Rannut 

1941. aasta sõjategevuses raskelt kannatanud 
Märjamaa Maarja kiriku põhjaliku remondi. 

 
 
l Hageri haridusselts asutati 100 aastat tagasi ja seda  

sündmust tähistati pidulikult 27. jaanuaril.  
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jaanuaril. (nr 5, EK, Praostkonna uudised, EK, lk 3) 
l Vanaks on jäänud ka peaaegu 160aastane 

sihverplaadiga kell, mille uuendamine vajaks 
kompleksset lähenemist.(nr 6, Rita Puidet, Paide 
kiriku restaureerimine kestab, lk 2)  

l Lõpetas Tartu ülikooli usuteaduskonna 
bakalaureuse- ning magistrikraadiga, hetkel jätkab 
õpinguid samas doktorantuuris. (nr 8, Eesti 
Vabariigi teenetemärkide saajad, lk 6) 

l Hoolimata mitmest heast kordasaatmisest jääb siiski 
mulje, et töö ristimise käsitlemisel kiriku lastetöös 
on praegu pigem ebastabiilne ja juhuslik, kasutusel 
on erinevad mõisted ja kontseptsioonid. (nr 7, Hedi 
Vilumaa, Et kõik oksad oleksid haljad, lk 7) 

l Valikut saab ju väljendada ka mittevalimise läbi, 
kandidaadi tagasilükkamise kaudu, siis ei saa teda ka 
keegi kinnitada. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju 
sinodi taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 
3)  

l Läheneva Eesti Vabariigi 90. juubeli künnisel on 
Jüri mõtteid mõlgutanud selle üle, kuidas vabariigi 
aastapäeva tähistamist rahvale lähemale tuua. (nr 8, 
Sirje Semm, Kogemustepagasiga ja uutele ideedele 
avatud, lk 6) 

l Põhimõttelisel tasandil rõhutatakse, et misjon on 
osalemine Jumala missioonis. (nr 4, Thomas 
Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus 
Euroopas, lk 3) 

l Selline valik või valimine ei oleks aga 
kirikuvalitsusele kõige mugavam. (nr 11, Jaanus 
Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: kirikuõigusega ei 
ole asjad selged, lk 3) 

l Aeg on aga kindlasti küps selleks, et teha 
ettevalmistusi nendeks otsusteks, mis tagaksid 
ellujäämise kõigile kogudustele. (nr 9, Kirikust 
edujoobes riigis, Urmas Viilmaa, lk 2) 

l Piiskoppidele heideti ette passiivsust „ekstremistide“ 
peatamisel kiriku elus. Vaimulikke kritiseeriti nende 
sekkumise pärast poliitikasse ning rünnati 
etteheidetega neid preestreid, kes söandasid lõpetada 
põrandaaluse seminari. (nr 12, Marek Roots, Leedu 
Katoliku Kiriku Kroonika tähtpäev, lk 6) 

l Mõlemad arvamusliidrid tõstsid oma kõnes esile 
kiriku kui kodanikuühenduse suurt rolli Eesti riigi 
idee teostumisel peaaegu sajand tagasi. (nr 9, 
Kirikust edujoobes riigis, Urmas Viilmaa, lk 2) 

l Mingil moel on Eesti Kirikute Nõukogu olnud ja 
olemas meie jagunenud ristirahva ühendamiseks ja 
omavaheliseks dialoogiks, ka kristlaskonna ja kogu 
ühiskonna vaheliseks dialoogiks. (nr 10, Eesti 
oikumeenia lugu, Tauno Teder, lk 3) 

l Oleme teinud ettepanekuid mitme valdkonna, mh 
hariduselu juhtimise muutmiseks nii, et väheneks 
võimalus juhtida spetsialiste poliitiliste vahenditega. 
(nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4–5) 

l Need ei ole ainsad, kuid on väga olulised 
lahendamist vajavad probleemid. (nr 13, EELK 
arengukava koostades tuleb keskenduda toimivatele 
lahendustele, Raivo Linnas, lk 4) 

l Mitme kandidaadi ülesseadmine, eriti nii nagu see 

l Peaaegu 160aastane kell vajab põhjalikku remonti.  
 
 
 
l Tartu ülikooli usuteaduskonna bakalaureuse- ning 

magistrikraadi omandamise järel jätkab hetkel 
õpinguid samas doktorantuuris.  

 
l Hoolimata mitmest kordaminekust jääb siiski mulje, 

et kiriku lasteristimise käsitlus on hetkel pigem 
ebastabiilne ja juhuslik, sest kasutatakse erinevaid 
mõisteid ja põhimõtteid. 

 
l Valikut saab ju väljendada ka valimata jättes või 

kandidaati tagasi lükates… 
 
 
 
l Läheneva Eesti Vabariigi 90. juubeli künnisel on Jüri 

mõlgutanud, kuidas vabariigi aastapäeva rahvale 
lähemale tuua.  

 
 
l Põhimõttelisel tasandil rõhutatakse, et misjon 

tähendab osaleda  Jumala missioonis.  
 
 
l Selline valik oleks kirikuvalitsusele ebamugav.  
 
 
 
l Aeg on aga kindlasti küps otsusteks, mis 

võimaldaksid kõigil kogudustel ellu jääda.  
 
 
l Piiskoppidele heideti ette, et nad ei peata kirikus 

tegutsevaid „ekstremiste”. Kritiseeriti poliitikasse 
sekkuvaid vaimulikke ning rünnati põrandaaluse 
seminari lõpetanud preestreid.  

 
 
l Mõlemad arvamusliidrid tõstsid kõnes esile kiriku kui 

kodanikuühenduse suurt rolli, teostamaks Eesti riigi 
ided peaaegu sajand tagasi.  

 
l Eesti Kirikute Nõukogu on parandanud meie 

jagunenud ristirahva, kristlaskonna ja kogu ühiskonna 
läbisaamist.  

 
 
l Oleme teinud ettepanekuid eesmärgiga vähendada 

võimalust juhtida haridusspetsialiste poliitiliste 
vahenditega.  

 
l Need ei ole ainsad väga olulised probleemid, kuid 

vajavad kindlasti lahendusi. 
 
 
l Mitu kandidaati nagu Ida-Harjus sobib hästi 

kirikuvalitsusele, kuid mitte sinodisaadikutele.  
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sündis Ida-Harjus, oli kerge kirikuvalitsusele ja 
raske sinodisaadikutele. (nr 11, Jaanus Jalakas,  Ida-
Harju sinodi taustal: kirikuõigusega ei ole asjad 
selged, lk 3) 

l On ilmne, et kirikuvalitsusel oli oma kindel eelistus 
kandidaadi osas olemas ning sellega ka teadvustatud 
risk, et soovitud isik üksi esitatuna ei pruugi läbi 
minna. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi 
taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) 

l Tema ei vaata meie välimusele, vaid vaatab meie 
südamesse. (nr 11, Aarand Roos, Kutsutud ja 
valitud, lk 3) 

l Koosolekutel ja konverentsidel erutab ja haarab 
meid enamasti ainult väike osa seal arutatust. (nr 11, 
Heino Nurk, Igavuse hurmas, lk 4)  

l Ilmekas näide selle kohta on inimese südamelöökide 
lugemine. (nr 11, Heino Nurk, Igavuse hurmas, lk 4)  

l Lai leviala on ka tegevusel, mis puudutab 
poliitilistelt parteidelt ning näiteks valitsuselt 
lähtuvatele pärimistele vastamist. (nr 11, Liina 
Raudvassar, Keskkonnapastori tööpõld on lai, lk 5) 

l Aastaks 1900 vabanes aga õpetaja koht Helme 
koguduses ja Koik kandideeris siinsele vakantsele 
kohale. (nr 11, Arvo Lasting, Georg Koigi panus 
emakeelse kirikukirjanduse edendamisel, lk 6) 

l Ilmselt on niisugune arusaam üheks peapõhjuseks, 
miks paljudel nüüdisaja inimestel ei teki vajadust 
rooga võtma asudes tänada Loojat. (nr 11, Marek 
Roots, Paastuaja toidulaud, lk 8) 

l Pärast eksiili olid juudid hakanud samaarlasi lausa 
nakatavalt roojasteks pidama. (nr 3, Janunegem 
elava vee järele, Anne Burghardt, lk 8)  

l Randar Tasmuthi ja Urmas Nõmmiku 
eksegeetikaõpiku vooruseks on tema lihtsus ja 
selgus – igast eksegeetilisest meetodist antakse siin 
lühike ja konkreetne ülevaade, millele on lisatud 
näiteid meetodi rakendamise kohta erinevatele 
piiblitekstidele. (nr 8, Jaan Lahe, Meetodi 
tarvilikkusest, lk 3) 

l Piiskop Lilleoru sõnul on siin majas omal ajal isegi 
maailmarekordeid püstitatud ja see hoone on 
paljudele tähtis just spordihoonena. (nr 8, Tiiu 
Pikkur, Nelipühilased said oma kodu, lk 8) 

l Nimelt korraldasid TÜ VKA üliõpilased Jaani 
kirikus muusikalise töötoa, kus huvilised said 
proovida oma häält ja kätt erinevate 
muusikainstrumentide peal. (nr 13, Merje Mänd, 
Kirikumuusikute erialapäevad esmakordselt Tartus, 
lk 1) 

l Liikmeskonna stabiilsus on läbi aastakümnete olnud 
iseloomulikuks ka ligi pooleteisetuhandelise 
liikmeskonnaga Eesti Metodisti Kirikule ja 
Adventistide Koguduste Eesti Liidule, neil mõlemal 
on vaieldamatult koht Eesti usuelus. (nr 13, Ringo 
Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) 

l 31. jaanuari Eesti Kiriku juhtkirja autor ei jäta 
lugejale erilist valikuvõimalust – ainult see erakond, 
kelle lubaduste hulka kuuluvad rahasummad 
ummikusse jooksnud pühakodade programmile, on 
väärt meie hääli. Eelmise nädala kirikuleht vahendab 

 
 
 
l On ilmne, et kirikuvalitsus eelistas kindlat kandidaati 

ning võttis seega riski, et soovitud isik ei lähe läbi.  
 
 
 
l Tema ei vaata meie välimust, vaid südant. 
 
 
l Koosolekutel ja konverentsidel erutab ja haarab meid 

enamasti ainult väike osa arutatust.  
 
l Ilmekas näide selle kohta on lugeda inimese 

südamelööke.  
l Lai leviala on ka võimalusel vastata poliitiliste 

parteide ning näiteks valitsuse pärimistele.  
 
 
l Aastaks 1900 vabanes aga Helme koguduse 

õpetajakoht ja Koik kandideerissellele. 
 
 
l Ilmselt just niisuguse arusaama tõttu ei teki paljudel 

nüüdisaja inimestel vajadust tänada Loojat rooga 
võtma asudes.  

 
l Eksiili järgsel ajal pidasid juudid samaarlasi lausa 

nakatavalt roojasteks.  
 
l Randar Tasmuthi ja Urmas Nõmmiku 

eksegeetikaõpiku vooruseks on lihtsus ja selgus – 
igast eksegeetikameetodist antakse lühike ja 
konkreetne ülevaade, millele lisanduvad  
rakenduslikud näiteid. 

 
 
l Piiskop Lilleoru sõnul püstitati siin isegi 

maailmarekordeid, mistõttu on maja paljudele tähtis 
just spordihoonena.  

 
l Nimelt korraldasid TÜ VKA üliõpilased Jaani kirikus 

muusikatöötoa, kus huvilised said proovida häält ja 
kätt erinevatel muusikainstrumentidel.  

 
 
 
l Liikmeskonna stabiilsus on läbi aastakümnete 

iseloomustanud ka ligi pooleteisetuhandelise 
liikmeskonnaga Eesti Metodistikirikut ja Adventistide 
Koguduste Eesti Liitu, mistõttu mõlemal on 
vaieldamatu koht meie usuelus.  

 
l 31. jaanuari Eesti Kiriku juhtkirja autor ei jäta 

lugejale erilist valikuvõimalust – meie hääli väärib 
vaid erakond, kes lubab raha ummikus 
pühakodadeprogrammile. Eelmise nädala leht 
vahendab loo kogudusest, kes liitus propagandaga ja 
korraldas koguduse poliitikute kohtumise 
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meile taas loo sellest, kuidas üks kogudus on 
astunud valimispropaganda reele ja korraldanud 
koguduse liikmetest poliitikute kohtumise 
kogudusega. (nr 9, Tauno Toompuu, Kirikuruumi 
tuulutades, lk 5) 

l Lihtsam on seada üles mitu kandidaati, neid üksteise 
vastu välja mängida ja siis see pall veeretada sinodi 
ette. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: 
kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) 

l Konsistooriumi tarkvaraspetsialist Riina Sildvee 
kinnitab, et EELK on üks väheseid Eestis 
tegutsevaid kirikuid, kes korrapärase regulaarsusega 
viib läbi aastaaruandlust. (nr 4, Liina Raudvassar, 
Käes on aruandmise aeg, lk 3) 

l Julgen siiski vaidlustada kõik need kolm hüüdlauset 
ja nende jumalikkuse ning pakkuda välja alternatiivi, 
pealegi mu meelest vägagi kristliku. (nr 9, Tauno 
Toompuu, Kirikuruumi tuulutades, lk 5) 

l Tegemist on seninägematu pretsedendiga (nr 5, 
Pühakodade  programm  ummikseisus. Mati 
Maanas, lk 2) 

l On hämmastav lugeda keskerakondlasest riigikogu 
liikme Küllo Arjaka väiteid Eesti Kirikus 
(29.11.2006), samuti Siiri Oviiri öeldut 
Keskerakonna valimisajakirjas Dirigent, mille sisuks 
on see, et kuna justiitsministeeriumis arutati 
vabaabielude ja samasooliste kooselu 
sissekirjutamist perekonnaseadusesse, siis on 
perekonna väärtustamise seisukohalt väga oluline, et 
uut perekonnaseadust ei tulnud. (nr 9, Erik Salumäe, 
Põgus tagasivaade neljale aastale, lk 3) 

l Peapiiskop kõneles oma ettekandes liturgiliste 
uuenduste vajadusest, et tuua selgelt esile meie 
kiriku kese jumalateenistuse ja altari näol, et 
aktiviseerida kogudust osalema liturgias. (nr 9, 
Margus Kirja, Sinod valis praostiks Tanel Otsa, lk 2) 

l See aga ei tähenda, et peapiiskopi poolt esitatud üks 
kandidaat tähendaks automaatselt vaid seda, et 
sinodil ei jää muud üle, kui inimene ametisse 
"kinnitada". (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi 
taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) 

l Riigikogu liikmete poolt teist korda esitatud 
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning 
haridusseaduse muudatusettepaneku seaduseelnõu 
käsitleti riigikogus 13. ja 14. veebruaril. (nr 8, Sirje 
Semm, Religiooniõpetus ei muutu kohustuslikuks, lk 
2) 

l Tunnistades oma toimimise ja kujundamise alust, 
teevad nad nähtavaks ruumi, kus Jumala Sõna ise 
meid kujundab ja kasvatab, kinnitab ja korrigeerib. 
(nr 5, Thomas Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute 
Osadus Euroopas, lk 3)  

l Põhiliseks töövahendiks on meeldetuletamine. (nr 4, 
Liina Raudvassar, Käes on aruandmise aeg, lk 4)  

l Koguduse nõukogu soovil oli uus jumalateenistuse 
kord enne lõplikku otsustust kättesaadav kõigile 
koguduseliikmetele tutvumiseks ja arvamuse 
avaldamiseks. (nr 3, Laulumäng taevasele Isale, lk 
5) 

l Järjest enam on Euroopa kirikutes tähtsustatud meie 

lihtliikemetega.  
 
 
 
l Lihtsam on esitada mitu kandidaati, neid üksteise 

vastu välja mängides ja siis palli sinodi ette 
veeretades.  

 
l Konsistooriumi tarkvaraspetsialist Riina Sildvee 

kinnitab, et EELK on väheseid Eesti kirikuid, kes 
korrapäraselt aastaaruandeid esitab. 

 
 
l Julgen siiski nende hüüdlausete jumalikkuse 

vaidlustada ja vägagi kristliku alternatiivi pakkuda. 
 
 
l Tegemist on pretsedendiga. 
 
 
l … mille sisuks on, et kuna justiitsministeerium arutas 

vabaabielu ja samasooliste kooselelu korraldavaid 
perekonnaseaduse sätteid, on tavaperekonna 
seisukohalt väga soodne, et seaduse uut varianti vastu 
ei võetud. 

 
 
 
 
  
l Peapiiskop kõneles liturgilistest uuendustest, mis 

tooksid selgesti esile  jumalateenistuse ja altari meie 
kiriku keskmena, et aktiviseerida liturgias osalevat 
kogudust.  

 
l See ei tähenda, et sinod peaks peapiiskopi esitatud 

kandidaadi "kinnitama".  
 
 
l Riigikogu liikmete teist korda esitatud põhikooli- ja 

gümnaasiumi- ning haridusseaduse muudatuste 
ettepanekute seaduseelnõu käsitleti riigikogus 13. ja 
14. veebruaril.  

 
 
 
l Tunnistades oma tegude ja kujunemise alust, teevad 

nad nähtavaks ruumi, milles Jumala Sõna ise meid 
kujundab ja kasvatab, kinnitab ja korrigeerib.  

 
 
l Põhimeetodiks on meeldetuletused.  
 
l Nõukogu soovil anti kõigile koguduseliikmetele enne 

lõplikku otsustust võimalus jumalateenistuse uue 
korraga tutvuda ja selle kohta arvamust avaldada.   

 
 
l Järjest enam tähtsustavad Euroopa kirikud 

misjonitegevust ja vajadust tedvustada ühiskonna 
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ühiskonna kristlike juurte teadvustamise vajadust ja 
ühist misjonaarset tegevust. (nr 12, Liina 
Raudvassar, Luterlikud kirikud – 60 aastat ühe 
katuse all, lk 1)  

l Aga ka nägemine kui niisugune on relatiivsem, kui 
esmapilgul paistab. (nr 1, Randar Tasmuth, Tarkuse 
algus on Jumala kartus, lk 3) 

kristlikke juuri.  
 
 

• Aga ka nägemsvõime on suhtelisem, kui 
esmapilgul paistab.  
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13. lisa. Ülipikad laused 
l 2004. aastal loodi Eesti Kirikute Nõukogu juurde noortenõukogu, mille eesmärgiks on ühendada 

liikmeskirikute noorteorganisatsioone koostööks ühiskonna vaimsel arendamisel kristlike põhimõtete alusel. 
(nr 8, Sirje Semm, Religiooniõpetus ei muutu kohustuslikuks, lk 2) – 21 sõna  

l Jaanus Kangur on Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku Tartu Püha Risti koguduse preester ja hakkab 
nõustama noortenõukogut noortetöö vallas ning pidama sidet Eesti Kirikute Nõukoguga. (nr 8, EK, Noortetöö 
konsultant on Jaanus Kangur, lk 2) – 23 sõna 

l „Aga miks Põhja-Eesti inimesed käivad Lõuna-Eestis või eesti inimesed näiteks Egiptuses,“ esitab Parmakson 
küsimusele, miks kirikuid ikkagi remontimise asemel restaureeritakse, vastuküsimuse. (nr 8, Liina Raudvassar, 
Restaureerimine pole odav töö, lk 5) – 23 sõna 

l Ehk olid meie silmad pimestatud sellest särast, mis linnatänavailt või suurtest marketitest kumas ja meeled 
mingil põhjusel tuimaks tehtud, nii et me ei jaksanud. (nr 2, Sirje Semm,  Hämarik, must maa ja raagus puud, 
lk 2) – 24 sõna  

l Sellest lähtuvalt on raske aktsepteerida püüet politiseerida kirkut ja kristlust erakonna loomise näol, mille 
eesmärgiks on rakendada kristlike elu- ja eetikastandardeid ühiskonnaelu kõigil tasandeil. (nr 8, Lennart 
Mängli, Usu ja poliitika vahekorrast, lk 4) – 24 sõna 

l Kuriteoohvrite toetamise päeva tähistatakse Kuriteoohvrite Euroopa Foorumi algatusel 1980ndatest aastatest 
eesmärgiga juhtida tähelepanu kuritegelikus konfliktis kahjustatud inimestele nin ühiskonna kohustustele ja 
vastutusele tema eest. (nr 8, EK, Foorumil kõneldakse laste väärkohtlemisest, lk 3) – 24 sõna 

l Mitmesugused faktorid – geograafilised, keelelised, ühiskondlik-poliitilised, ajaloolised, õiguslikud, 
majanduslikud jne, seega kaugeltki mitte ainult teoloogilised – tingivad loomulikult, et kirikutevaheline sõprus 
ja lähedus on erineva intensiivsusega. (nr 5, Thomas Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, 
lk 3) – 25 sõna  

l Veel ekslikum on üsna sage arvamine, nagu tuleks ka mul asuda kurjaga võitlema ning saada selles lahmimises 
kuidagi Jumala partneriks Tema riigi kehtestamises maa peal. (nr 8, Ants Paju, Sajand tagasi Palamusel, lk 10) 
– 25 sõna 

l Samas oli ta avatud suhtlema kokkutulnud EELK vaimulikega, et uurida, milline on Eesti looduskeskkonna 
olukord ning kuidas siinne kirikurahvas pöörab tähelepanu kogu inimkonda puudutavale temaatikale.  (nr 11, 
Liina Raudvassar, Keskkonnapastori tööpõld on lai, lk 5) – 25 sõna 

l See periood oli üks keerulisemaid, sest tal tuli peamiselt üksinda juhtida koguduses õigusvastaselt võõrandatud 
maade tagastamisprotsessi, mis tähendas ligi paarikümne kinnistu dokumentatsiooni ning mõõdistamise 
korraldamist. (nr 8, Aukiri palvemaja ehitajale, Tanel Ots, lk 1) – 25 sõna  

l Parmaksonil on mitu näidet, kus kogudus (arusaadavatel põhjustel) soovib esmalt minna kergemat ning 
eelarvesäästlikumat teed, ent põhjaliku nõustamise järel soostub kallima ning kvaliteetsema töötehnika kasuks. 
(nr 8, Liina Raudvassar, Restaureerimine pole odav töö, lk 5) – 25 sõna 

l Tegemist on EELK toetusfondi kampaaniaga, kus alates käesolevast kirikuaastast kingitakse igale luteri kirikus 
laulatatavale paarile kenas köites pühakiri, millest lähtuv valgus on ristirahvale suundanäitavas majaks. (nr 8, 
Esimesed Piiblid on üle antud, Liina Raudvassar, lk 1) – 26 sõna 

l Mõtteid etendusest jagavad Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu, Tallinna Kalju baptisti koguduse 
pastor ja ajakirja Teekäija toimetaja Erki Tamm ning EEKBK Liidu noortesekretär Siilas Kask. (nr 13, Astrid 
Raja, Middagi muud kui pastor kantslis lugemas, lk 5) – 26 sõna 

l Olen kindlalt seda meelt, et Johan Kõpust on vaja eriti praegu hoopis enam kõnelda, kõnelda tema mälestustest 
selles põlvkonnas, kelle õlgadele langes tegelik ettevalmistustöö omariikluse loomiseks. (nr 8, Ants Paju, 
Sajand tagasi Palamusel, lk 10) – 26 sõna 

l Tulenevalt lapsepõlve kutsumusest (saada kooliõpetajaks) oleks ta paremal meelel prooviaasta Pärnus veetnud, 
ühendades selle usuõpetaja tööga poeglaste ja tütarlaste gümnaasiumites, kuid kindralsuperintendent Th. 
Gaehlens arvas teisiti. (nr 8, Ants Paju, Sajand tagasi Palamusel, lk 10) – 26 sõna 

l Kas meie eesmärgiks on teha rikkad rikkamaks tulumaksu alandamise näol, mille läbi suurepalgaline kodanik 
võidab tuhandeid kroone ühiskonnas palga poolest vähem väärtustatud töökohal töötava inimese arvelt? (nr 8, 
Lennart Mängli, Usu ja poliitika vahekorrast, lk 4) – 26 sõna 

l Ja nõnda on erinevate kunstnikuisiksuste ühine mineku suund ka sel näitusel oluliselt märgatav, olgu see 
igatsus allika poole siis väljendunud kas realistlikus maastikuvaates või abstraktses kompositsioonis. (nr 8, 
Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8) – 26 sõna  

l Maarja-Magdaleena õpetaja Neppel, kes kunagi prooviaasta Palamusel oli läbi teinud, ütles Johan Kõpule 
kohtumisel õpetlikud sõnad: ärge oma seeniorilt õppige seda, kuidas kirikuraamatuid pidada. (nr 8, Ants Paju, 
Sajand tagasi Palamusel, lk 10) – 26 sõna 

l Praegu tehakse suur osa liikmeannetustest ülestõusmispühade ajal märtsis-aprillis ja jõuluajal detsembris, kuid 
kogudusel on vaja iga kuu maksta palka, tasuda vee, elektri jms eest. (nr 8, Liikmeannetuse maksmise kord on 
muutunud, Lehte Ilves, lk 2) – 26 sõna 

l Et seda viga parandada, otsustasid meie teoloogid Randar Tasmuth ja Urmas Nõmmik kirjutada algupärase 
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eestikeelse eksegeetikaõpiku, mis tutvustab ajaloolis-kriitilist meetodit ja annab näpunäiteid selle 
rakendamiseks praktikas. (nr 8, Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3) – 27 sõna 

l Näiteks Tallinna Nõmme linnaosa eramud, mille kordategemiseks on kahjuks tihti kasutatud moodasid 
kujundusvõtteid, näiteks suure klaasiga aknaid ning kitsast ja väga lihtsa profiiliga voodrilauda või hoopis 
plastiklauda. (nr 8, Liina Raudvassar, Restaureerimine pole odav töö, lk 5) – 27 sõna 

l Nii nagu inimene otsib looduspildis vaheldust, märkab Lõuna-Eesti kuplistikus erilist ning käib välisreisidel, et 
silmailu saada, samal kombel soovib ta, et hooned poleks üheülbalised oma välisilmelt. (nr 8, Liina 
Raudvassar, Restaureerimine pole odav töö, lk 5) – 27 sõna 

l Võhikule tundub kummastav, et puit võib näiteks plekist kauem kesta, ent Tõnu Parmakson kummutab 
eelarvamuse: „Loomulikult oleneb, kuidas kimm on valmistatud, aga julgen väita, et puit kestab plekist 
kauem.“ (nr 8, Liina Raudvassar, Restaureerimine pole odav töö, lk 5) – 28 sõna 

l Maalinäitus Ungari Instituudis on üks võimalus minna mõttes kaasa erinevate radadega, mis ometi viivad ühte 
suunda, püüdega endale lähemale ja sealtkaudu edasi Tõe poole, Allika poole, Kõiksuse poole. (nr 8, Maarja 
Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8) – 28 sõna  

l Orelifond loodi selleks, et restaureerida 19. sajandi Põhja-Eesti tuntuima oreliehitaja Gustav Normanni 1887. 
aastal ehitatud ja eestlasest orelimeistri August Terkmanni 1913. aastal moderniseeritud Jaani kirikus asuv 
orel. (nr 8, Moonika Reedik, Mul tekiks väljaspool Eestit meeletu koduigatsus, lk 7) – 28 sõna 

l Meie praeguses killustatud maailmas, kus ka kunst on muutunud paljuski juba mõisteliselt laiaivalguvaks ja 
vahel ka arusaamatuks peale tegijate endi kitsa ringi, on traditsioonilist tahvelmaali taas südantkosutav 
vaadata. (nr 8, Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8) – 28 sõna  

l 1993. aastal naasis ta Eestisse ning 1996. aastal juhtis okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riiklikku 
komisjoni, mis pani kokku nn valge raamatu, mis võtab kokku Eestile okupatsioonide tõttu tehtud kahjud. (nr 
13, Sirje Semm, 600aastase kloostri vaimulik 50 aastat preestriametis, lk 2) – 28 sõna 

l Budapesti assamblee kinnitas, et põhilised inimõigused, kaasa arvatud enesemääratlemine ning õigus elada 
rahus ja isikupuutumatuses, saavad teostuda alles siis, kui sotsiaalsed tingimused ja poliitilised struktuurid on 
korraldatud õiglaselt. (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) – 28 sõna  

l Kõigi inimeste teed, eelistused ja valikud ei ole alati teistele nii nähtavad, kui seda on inimestel, kes suudavad 
ennast väljendada oma loomingu kaudu, kutsudes teisigi sama rada märkama. (nr 8, Maarja Vannas, Leida 
hingamispaik hingele, lk 8) – 28 sõna  

l Intervjuu on Kohila koguduse pastori Viljar Lihtiga, muutustest maailmas kirjutab Tartu ülikooli 
politoloogiadoktor Alar Kilp, juutide tapmisest Eestis Piret Udikas, Eesti Kristliku Televisiooni 
dokumentaalfilmist "Teekond tundmatusse" Tauno Teder. (nr 8, Uued ajakirjad, lk 9) – 28 sõna 

l 20 aastat kirikuõpetajaks olnud, hiljem piiskopiks tõusnud Johan Kõpp ei ületa organisaatori arvates "uudiste 
künnist" et temast kõnelda kui eesti vaimuliku elu korraldajast ja hooldajast, kultuuritegevuse organiseerijast, 
aja- ja kultuuriloolasest. (nr 8, Ants Paju, Sajand tagasi Palamusel, lk 10) – 28 sõna 

l Etendus avardab inimese mõtlemist, erinevatest väärtustest ja asjadest arusaamist, sest muidu on inimesed 
omas elemendis kinni ning ei suuda tahes-tahtmata laiemalt ja üldisemalt erinevaid asju või olukordi käsitleda. 
(nr 13, Astrid Raja, Midagi muud kui pastor kantslis lugemas, lk 5) – 28 sõna  

l "Sa tahad siis minna kirikumõisa hapnema," – need olid karmid sõnad Villem Reimani suust, kuid nendest 
sõnadest võib välja lugeda kõrget hinnangut ja kahjutunnet, et Johan Kõpp loobus tööst ajakirjanikuna. (nr 8, 
Ants Paju, Sajand tagasi Palamusel, lk 10) – 28 sõna 

l Tõlkija ütleb järelsõnas, et baptistlikus traditsioonis veidi tavatu, kirjutatud palve, võib olla vabatavaks ja 
Vaimu avarusse viivaks ning palve ei pea kirjutatuga mitte lõppema, ta võib sealt alles alata. (nr 1, 
Palveraamat, EK, lk 4) – 29 sõna  

l Kui laulatatud abielu puruneb või mõne riigi Jumala ees ametivannet andnud president rängalt eksib, siis ei 
tähenda see veel, et nad algusest peale on oma tõotust silmakirjalikult võtnud. (nr 8, Tanel Ots, Issand usaldab 
meid, lk 12) – 29 sõna 

l 19. märtsil laulab kammerkoor Credo ja Tallinna Jaani koguduse kammerkoor, 16. aprillil Pärnu Eliisabeti 
koguduse tütarlastekoor Elise ja Nõmme baptistikoguduse kammerkoor, 21. mail Nõlvakute pereansambel ja 
Allika baptistikoguduse kammerkoor. (nr 8, Ainult üks küsimus, lk 2) – 29 sõna 

l Kainelt ja kriitiliselt mõtlevale inimesele annab ajaloolis-kriitiline meetod ette küll teatud raamid, mis on 
olulised meelevaldsuse vältimiseks, kuid sama annab meetodi valdamine ka vahendi iseseisvate eksegeetiliste 
otsuste tegemiseks. (nr 8, Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3) – 29 sõna 

l "Toonased hoiakud ja mõtteskeemid on küllaltki levinud ka täna,"  märkis Altnurme nentides samas, et meedia 
taastoodab oluliselt seda, kuna religioonist on enamasti juttu vaid negatiivsete või skandaalsete juhtumitega 
seoses. (nr 7, Liina Raudvassar, Religioosne maastik nagu sügisene looduspilt, lk 4) – 29 sõna 

l Esmalt algab jumalateenistuse korra uuendamine vaimulikust ja kirikumuusikust – kas ja mil määral nemad 
peavad uuendusi loomulikeks ja headeks ning on valmis ümber õppima ja aitama ka kogudusel uuendustega 
kohaneda. (nr 3, Laulumäng taevasele Isale, lk 5) – 29 sõna  

l Otsuse teeb kirikukogu, kuhu valitud saadikud esindavad konkreetseid praostkondi, kus on võimalik läbi viia 
vastavaid arutelusid, et koguduste üldine meelsus ja arvamus välja selgitada ning sellele vastavalt ka hääletada. 
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(nr 3, Laulumäng taevasele Isale, lk 5) – 29 sõna  
l Eesti valitsus otsustas kultuuriministeeriumi ettepanekul võtta teatud risk ning lubada kulutuuriministeeriumi 

hallataval Eesti Kontserdil sõlmida järgmiste aastate eelarve arvel koostööleping Jaani kogudusega Peterburis 
kirikuhoone renoveerimiseks ja haldamiseks 99 aastaks. (nr 2, Peterburi Jaani kiriku taastamine taas 
päevakorral, Liina Raudvassar, lk 2) – 29 sõna  

l Just viimastel aastatel on Frantsiskus kasutanud pühakodade katuste ja tornikiivrite kattena kimmi - õhukese 
lauajupiga pinna katmist, mida on meistrid kasutanud sajandeid ning oskusliku teostuse puhul lubab tulemusel 
säilida aastasadu. (nr 8, Liina Raudvassar, Restaureerimine pole odav töö, lk 5) – 29 sõna 

l Märtsis ja aprillis mängib Eesti Riiklik Nuku- ja Noorsooteater veel mõne korra monoetendust "Markuse 
evangeelium",mis2006. aasta jõuludel esmakordselt koostöös Eesti Piiblisletsi ja muusikaühinguga Crescendo 
Eestis lavale jõudis. (nr 15, Astrid Raja, Midagi muud kui pastor kantslis lugemas, lk 5) – 29 sõna 

l Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu kogudused paiknevad üle Eesti ning ühe iseloomuliku 
joonena võib esile tõsta sotsiaalset tundlikkust ning valmidust sõnavõttudeks ja seisukoha avaldusteks 
küsimustes, mis sageli tähelepanuta jäävad. (nr 12, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) – 30 sõna 

l Selle näiteks on 2002. aastal Vabariigi Valitsuse ja Eesti kirikute Nõukogu vahel sõlmitud ühishuvide 
protokoll, milles käsitletakse põhimõtteid ning tegevusvaldkondi, milles mõlemal osapoolel on ühised huvid 
ning milles tunnetatakse ühist vastutust. (nr 13, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) – 30 sõna 

l "Üks asi, mis mulle sellest ajast meelde on jäänud, et arutluses ja vaidluses tuleb tihti välja tõde, " ütleb Trei, 
kes suutis tunde kestva argumenteeritud arutelu tulemusena presidendi teinekord ümbergi veenda. (nr 8, Sirje 
Semm, Kogemustepagasiga ja uutele ideedele avatud, lk 6) – 30 sõna 

l Sel moel arendab eksegeetika iseseisvat ja kriitilist mõtlemist, mida me kirikuna ei peaks sektantide kombel 
põlgama ega pelgama, vaid hindama seda kui meile Jumala antud vahendit Tema ilmutuse adekvaatseks 
mõtestamiseks. (nr 8, Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3) – 30 sõna 

l Ungari Instituudis välja pandud näitus "Teekond tarkuse allikale" on ühtlasi valik 2006. a detsembris Soomes 
Espoos toimunud kultuurifoorumi "Usundid ja kultuurid vastastikku ja dialoogis" programmis Tapiola kirikus 
eksponeeritud samanimelisest näitusest. (nr 8, Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8) – 30 sõna 

l Kas meie traditsiooni on nüüd kinnistunud, et enamasti soovivad laulatust need, kes juba leeris käinud, või 
tuleb sageli ette seda, et kevade ja suve jooksul tahetakse kõik need tseremooniad korraga ära teha? (nr 11, 
Kaie Nõlvak, Valdo Reimann:  Isa ju ikka ootab, lk 5) – 30 sõna  

l Jeesus, kes ise on olnud inimene ning meie kiusatust ja kannatust kõige paremini tunneb, on just sellepärast 
andnud iseenda, et meid kõige sügavamast petmisest, äralangemisest ning viimselt surmast läbi kanda. (nr 8, 
Tanel Ots, Issand usaldab meid, lk 12) – 30 sõna  

l Kahtlejatele soovitan: analüüsigem kainelt ja erapooletult uut jumalateenistuste ja kiriklike talituste 
käsiraamatut, arutlegem sisulisi küsimusi koos ametikaaslastega ja koguduseliikmetega, toogem välja eelnõu 
head ja halvad küljed ning esitagem konkreetsed parandusettepanekud. (nr 3, Laulumäng taevasele Isale, lk 5) 
– 30 sõna  

l Randar Tasmuthi ja Urmas Nõmmiku eksegeetikaõpiku vooruseks on tema lihtsus ja selgus – igast 
eksegeetilisest meetodist antakse siin lühike ja konkreetne ülevaade, millele on lisatud näiteid meetodi 
rakendamise kohta erinevatele piiblitekstidele. (nr 8, Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3) – 30 sõna 

l Lastel, kellele Piibel seni tuttav ei ole, on võimalus sellega tutvuda kunstiringis, kus ette loetud tekstid ei jää 
lihtsalt kuuldud kirjasõnaks, vaid edastavad laste maalide kaudu Piibli sõnumit paljude vaatajateni. (nr 13, 
Merje Mänd, Jaani kirkus on avatud laste maalinäitus, lk 5) – 30 sõna 

l 1. veebruari rahvuslikust palvushommikusöögist, mis vältas poolteist tundi Washingtoni Hiltoni hotelli 
rahvusvahelises balliruumis ja millest traditsiooniliselt võttis osa ka ühendriikide president abikaasaga, jääb 
Meego Remmel kõige enam meenutama kahte kõnet. (nr 8, Liina Raudvassar, Hommikusöögilauas kohtusid 
poliitika- ja usutegelased, lk 3) – 30 sõna 

l Johan Kõpp pidi nõustuma, lootes samal ajal, et Palamusel jääb siiski rohkem vaba aega ja ta saab ennast 
pühendada usuteaduse kandidaadi  kirjale, olles siin Tartule lähemal ja vajalik kirjandus käepärast. (nr 8, Ants 
Paju, Sajand tagasi Palamusel, lk 10 ) – 30 sõna 

l Kirikuisa Augustinus räägib oma raamatus "Civitate Dei" Jumala riigist ja selle maailma riigist ja et kristlase 
ülesanne ei ole taotleda ilmalikku võimu, kuna tema heaolu ja pääste sõltub vaid esimesest. (nr 8, Lennart 
Mängli, Usu ja poliitika vahekorrast, lk 4) – 30 sõna 

l Nagu öeldud, on EKOE ise kujunemises, see on ruum, kus üheskoos jumalateenistust pühitseda, üheskoos 
elada ja tegutseda, üheskoos küsida tõe kohta ning üksteist kritiseerida, üheskoos jõuda selgusele EKOE 
tuleviku osas. (nr 5, Thomas Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) – 30 sõna  

l Peapiiskop Andres Põderi sõnul oli maailma luterlike kirikujuhtide aruteluteemadeks võitlus sotsiaalse õigluse 
nimel, demokraatia ja inimõiguste kaitse, nälja ja HIV/AIDSi leviku tõrjumine, perekonna tugevdamine, 
globaliseeruva maailma ja iseäranis Euroopa tulevik. (nr 13, Indrek Vaino, Kirik tahab olla ühendavaks jõuks, 
lk 1) – 30 sõna 

l Lõpetuseks peab tõdema, et ajal, mil kristlased kogevad raskusi kristliku sõnumi edastamisel tänapäeva 
inimesele arusaadavas ja tähendusrikkas keeles ja vormis, õõnestavad praegu traditsioonilisi kristlikke 
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(jõulu)arusaamu uued "tõed" kristlusest ja Piiblist. (nr 2, Jõulukristlus ilmalikus meedias. Alar Kilp, lk 3) – 31 
sõna 

l Jumalateenistuse korra uuendamine ja liturgilise (jumalateenistusliku) vagaduse süvendamine on üks paljudest 
kiriku ees seisvatest ülesannetest, ja ainult nende kompleksne lahendamine võib kaasa aidata kiriku 
liikmeskonna kasvule ja kiriku vaimse elu uuenemisele. (nr 3, Laulumäng taevasele Isale, lk 5) – 31 sõna  

l Ka siin väljendub LK tugevus: kirikud, tunnustades oma ühe ja ainsa lättena evangeeliumi Jeesusest Kristusest, 
ütlevad ühtlasi selgesti välja, kelle poole nad oma elus – väljakutsetes ja konfliktides, õnnestumistes ja 
tagasilöökides – pöörduvad. (nr 5, Thomas Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) – 31 
sõna  

l Harri Õunapuu roll on selle juures olnud oluline, nagu ka teiste projektide juures, milleks on eelmisel aastal 
valminud kiriku sisetööde projekt ning selle aasta riigi eelarvest kogudusele remonttöödeks eraldatud 5 
miljonit krooni. (nr 8, Sirje Semm, Kirik tänas teenete eest, lk 7) – 31 sõna  

l Johan Kõpp meenutab, et tema ei kavatsenud lugeda seesuguseid töid prooviaasta ülesannete hulka ja vastas 
praosti küsimusele, kas ta armastab puid lõhkuda, otsekoheselt: "Võib-olla, kui mul ükskord oma puud on." (nr 
8, Ants Paju, Sajand tagasi Palamusel, lk 10) – 31 sõna 

l Nii võikski väita, et sotsiaalse toimetulekuraskusega inimene tarvitab mõnuainet selleks, et saavutada 
homoöstaažitase, et tunda end vähegi normaalsemalt, aga edukas ja jõukas inimene tarvitab eelmainitut selleks, 
et end veelgi paremini tunda. (nr 13, Igor Miller, Hea ja halva tasakaalust, lk 2) – 31 sõna 

l EKD dokumentides öeldakse, et erakond juhindub Piiblist, erakonna "eesmärgiks on kristlike elu- ja 
eetikastandardite rakendamine ühiskonnaelu kõigil tasanditel" ning erakond lähtub Jumala sõnast oma 
tegevuse planeerimisel ning ühiskonnas ja poliitikas toimuva hindamisel. (nr 4, Alar Kilp, Kristlikud 
demokraadid riigikogu valimistel, lk 3) – 32 sõna 

l Mart Saarso, kes Eesti avalikkusele on tuttav kui ümber maailma seilanud purjeka Lennuk kapten, kinnitas 
Eesti Kirikule, et soov alustada oma abielu kirikliku laulatusega pole poos, vaid tuleneb paari sügavamast 
kristlikust põhimõttest. (nr 8, Esimesed Piiblid on üle antud, Liina Raudvassar, lk 1) – 32 sõna 

l Ametlik avaldus "Lõuna-Aafrika: konfessionaalne terviklikkus" deklareeris, et rassiline eraldumine kirikus 
koos Lõuna-Aafrika apartheidiga loob status confessionis olukorra, mis on kirikuile põhjuseks lükata oma 
usule toetudes valikult ja ühemõtteliselt tagasi apartheid. (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) – 32 
sõna  

l Õpitud teadmisi hakkas ta kasutama korp! Ugalas, mille kirjatoimetajana käis ta 1930. aastal Soomes alla 
kirjutamas Eesti ja Soome üliõpilasorganisatsioonide sõpruslepingule ja viibis Kultarannas president Lauri 
Kristian Relanderi (ametis 1925-1931) vastuvõtul. (nr 13, Rita Puidet, Põldude ja hingede aednik Juhan Jõgi, 
lk 6) – 32 sõna 

l Baptistide koguduste liidu väljaande selle aasta esimese numbri jutluse autor on liidu president Joosep Tammo 
ja ta kinnitab kogudusi käima ka alanud uuel aastal koos Jumalaga, siis voolab aasta piima ja mett. (nr 8, Uued 
ajakirjad, lk 9) – 32 sõna 

l Arvestades, et EELKs on 164 kogudust, 220 vaimulikku, 12 praosti või praosti kohusetäitjat, lisaks teised 
aruandekohustuslikud ametnikud, pole raske aimata kogu töö mahtu, mille tulemuseks on lõppraport, mille 
peapiiskop esitab kevadisel kirikukogul. (nr 4, Liina Raudvassar, Käes on aruandmise aeg, lk 4) – 32 sõna  

l Et Tartu linnapea viitas Reformierakonna plaanile "suunata pühakodade korrashoiuks" iga-aastaselt suurem 
summa kui on "luteri kiriku praegune aastaeelarve", võib lisaks headele soovidele tema mõtteid seostada 
parteipoliitilise kampaaniaga märtsi alguses toimuvateks riigikogu valimisteks. (nr 2, Jõulukristlus ilmalikus 
meedias. Alar Kilp, lk 3) – 33 sõna 

l "Kuna ma olen isapoolset liini pidi tugevalt seotud kirikuga, ei ole pühakojas toimuv mulle võõras, " selgitab 
Raplas sündnud Saarso, lisades,  et nad said oma Tartu kodust esimest "mahakuulutamist" ka ise Raplasse 
kuulama minna. (nr 8, Esimesed Piiblid on üle antud, Liina Raudvassar, lk 1) – 33 sõna 

l Juhatuse esimees Kalev Luts, kes igapäevatöös on spordiobjekte haldava sihtasutuse juhataja, on rõõmus, et 
enam kui 300liikmeline kogudus ei pea läbi ajama hooldajaõpetajaga, ja lubas, et kogudus teeb õpetaja heaks 
kõik, mida saab. (nr 3, Sirje Semm, Pikk tee koju, lk 1) – 33 sõna 

l Staalsett ei näinud struktuurireformis üksnes tööriista tihedamaks koostööks väiksemate kultustega, vaid ka 
liikumist põhjapoolkera kirikute juurest väiksemate ja vaesemate lõunapoolkera kirikute poole, liikumist 
varakate, ordineeritute ja meeste poolt vähem varakate, ordineerimata ja naiste poole. (nr 13, Peeter Kaldur, 
Luterlik Maailmaliit, lk 3) – 33 sõna  

l "Ent sellega kaasneb alati ehituse eluea lühenemine," väidab ta, tuues näiteks lihtsa plekinaela, mida Eestis on 
võimalik saada kolmes hinnaklassis ning on vist siinkohal üleliigne mainida, et Frantsiskus kasutab kallimaid, 
Rootsis toodetud kvaliteetnaelu. (nr 8, Liina Raudvassar, Restaureerimine pole odav töö, lk 5) – 33 sõna 

l Koolituse käigus said osalejad ennetustööks ja nõustamiseks vajalikke teadmisi: tehti läbi HIV 
kogukonnapõhine ennetustöö meetod "Stepping Stones", jagati teadmisi HIV olemuse, levikuviiside, 
epidemioloogilise olukorra kohta Eestis ja maailmas, samuti uimasti- ja alkoholisõltuvuse kohta. (nr 13 Eva-
Liisa Luhamets ja Anne Burghardt, EELK esimene HIV ennetustöö ja nõustamisalane koolitus, lk 2) – 33 sõna 

l Kindlasti varjutas assambleed tõsiasi, et 50 inimest 13 riigist, eranditult Aasiast ja Aafrikast, ei saanud Kanada 
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viisat osa võtmaks assambleest, ning hulk delegaate ei saanud USA viisat osalemaks assambleejärgsel 
koguduste külastamise programmis. (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) – 33 sõna  

l Tallinnas sündinud (09.11.1946) ja seal muusikakooli ning koorijuhtimise erialal konservatooriumi lõpetanud, 
23  aastat Eesti Televisioonis vanemtoimetajana ning Eesti Raadio arvutuskeskuses muusikakodeerijana 
töötanud Anne Peäske elu on viimased 15 aastat olnud seotud Kadrinaga. (nr 8, Eesti Vabariigi teenetemärkide 
saajad, lk 6) – 34 sõna 

l On täiesti loomulik, et kui ei oleks olnud viiekümneaastast okupatsiooni, okastraadiga läbitepitud ajaloolõiku, 
siis saaksime täna rääkida ristiusust, mis tagab moraalse konsensuse, olles tolerantne ja mõistev ka 
teiseusuliste suhtes, nagu seda on näiteks Taani. (nr 3, Avo Üprus, Eetikast poliitikas, liberaalsuse piirangutest 
ning religiooniõpetusest, lk 4) – 34 sõna 

l Jeesus ei kaldu kumbagi äärmusse: Ta ei ütle, nagu oleks samaarlanna usk samaväärne juutide usuga, kuid ei 
väldi ka tõe teadja ja kandjana teda kui vääral teel käijat, talle vaimuliku kõrkusega ülevalt alla vaadates. (nr 3, 
Janunegem elava vee järele, Anne Burghardt, lk 8) – 34 sõna   

l Samuti aitas luua ja hoidis positiivset fooni konverentsi juhatuse liikmete professionaalsus teotseda heade 
juhtidena: ühise meeskonnana olid nad igal pool kohal, lahendasid probleemid juba eos ning ei pannud paljuks 
lüüa kaasa erinevate "fraktsioonide koosolekutel". (nr 5, Liina Raudvassar, Meie kirik täna ja homme, lk 1) – 
34 sõna 

l Siiski on mul hea meel, et viimasel ajal on toimunud kiriku ja poliitiliste ringkondade lähenemine, mille üheks 
väljenduseks on olnud kaks kristlike väärtuste teemalist konverentsi, need on toonud kokku kirikuinimesi ja 
poliitikuid arutlema elu põhiväärtuste üle. (nr 8, Moonika Reedik, Mul tekiks väljaspool Eestit meeletu 
koduigatsus, lk 7) – 34 sõna  

l Kuna tänavu otsustati protokollilised aastapäevaüritused korraldada nii Tallinnas kui Tartus ja uue meekonna 
jaoks on vabariigi aastapäeva pidustuste ettevalmistused esmakordsed, paluti appi nõustama aastatepikkuste 
kogemustega Jüri Trei, Eesti Vabariigi tseremooniameister  –  nagu teda mõnikord nimetatakse. (nr 8, Sirje 
Semm, Kogemustepagasiga ja uutele ideedele avatud, lk 6) – 34 sõna 

l Kui juba 1930. aastatel räägiti baptistidest kui kõige kiiremini kasvavast uskkonnast Eestis, siis tuleb märkida, 
et luterlaste ja õigeusklike järel moodustavad baptistid suuruselt kolmanda uskkonna tänases Eestis, olles 
säilitanud oma liikmeskonna arvukuse läbi aastakümnete. (nr 13, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 
6) – 34 sõna 

l Läheneva Eesti Vabariigi 90. juubeli künnisel on Jüri mõtteid mõlgutanud selle üle, kuidas vabariigi 
aastapäeva tähistamist rahvale lähemale tuua, et see oleks kõigi pidupäev; et maavanemad, linnapead ja 
vallavanemad saaksid olla koos oma rahvaga. (nr 8, Sirje Semm, Kogemustepagasiga ja uutele ideedele 
avatud, lk 6) – 34 sõna 

l Kui üha enam oleme harjunud, et kiriku või tema inventari kordategemiseks loodud projekte rahastatakse 
«kuskilt» saadud raha eest, siis Viljandi Paulus pakub siin rõõmustava näite – tegemist on vabatahtlike 
annetustega, millega on hakatud renoveerima kahte lühtrit. (nr 2, Ühe lühtri asemel kaks korda, Liina 
Raudvassar, lk 2) – 35 sõna 

l Roomakatoliku kiriku rolli ei ole Ringvee sõnul lihtne üheselt mõõta: nii ajalooliselt kui ka tänases 
ühiskondlikus kontekstis on kirik ühendanud välismaalasi; teisalt on see alates 1970ndatest oma koha võitnud 
Eesti kultuurielus, kuna liikmeskonnas on mainekaid kultuuritegelasi. (nr 7, Liina Raudvassar, Religioosne 
maastik nagu sügisene looduspilt, lk 4) – 35 sõna 

l Samas loodan, et järgmisel aastal kavandatava järjekordse Laiuse kuningliku lumelahingu eel peatuvad hetkeks 
"vaenutsevad pooled" mälestusseisakuks ja pühendavad selle hetke ka Johan Kõpule, Eesti Asutava Kogu 
liikmetele, kes 80 aastat tagasi valiti Tartu ülikooli rektoriks. (nr 8, Ants Paju, Sajand tagasi Palamusel, lk 10) 
– 35 sõna 

l Valimistulemuste ja seniste koalitsiooni moodustamise traditsioonide põhjal võib arvata, et valitsuskoalitsiooni 
moodustavad Reformierakond, IRL ja Sotsiaaldemokraadid, mis meenutab 1999. aasta riigikogu valimiste järel 
moodustatud valitsust, ainsa erinevusena on Isamaaliidust vahepeal saanud IRL ning Mõõdukatest 
Sotsiaaldemokraadid. (nr 10, Alar Kilp, Riigikogu valimised võitis Reformierakond, lk 3) – 35 sõna  

l  Kerkib küsimus, miks ikkagi protestantismi ajastul võib trükikalendritest leida nii rohkel arvul katoliku 
pühakute tähtpäevi, sealhulgas selliseid, mida rahvakalender pole nähtavasti kunagi omaks võtnud, pealegi kui 
kõigile pühakuks kuulutatud isikutele nagunii ridu ei jätku. (nr 10, Mall Hiiemäe, Trükikalendrite ajaloost, lk 
6) – 35 sõna  

l Seal jätkusid aastapäevaüritused ajalookonverentsiga, kus Eesti haridusoludest 20. saj alguses rääkis Mare 
Tamm, seltsi asutamisest Olev Streff, taastamisest selle esimees Virve Õunapuu, tänasest haridusmaastikust 
prof Ülo Vooglaid ja meie hariduselust Euroopa haridusruumis haridusminister Mailis Reps. (nr 5, EK, 
Praostkonna uudised, EK, lk 3) – 35 sõna 

l Vatikani esindajana tervitas Luterlikku Maailmaliitu kardinal Walter Kasper, kes tõi oma kõnes positiivsena 
esile Euroopa ühtsuses sisalduvat kultuurilist ja konfessionaalset paljusust ning avaldas arvamust, et Euroopa 
ei saa olla tsentraliseeritud riik, vaid peab kujunema kodanikukeskseks ühenduseks. (nr 13, Indrek Vaino, 
Kirik tahab olla ühendavaks jõuks, lk 1) – 35 sõna 
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l Klassikaliste usupuhastusega seotud kirikute, s.t luterlike ja reformeeritute ning nende ühinemisel tekkinud 
unieeritud kirikute kõrval on ka mõni kirik, mis olles tänaseks laadilt lähedane reformeeritud kirikutele, näeb 
end seotuna reformatsiooni-eelsete valdeslaste ja böömi vendade liikumistega. (nr 3, Evangeelsete Kirikute 
Osadus Euroopas. Thomas Andreas Põder, lk 3) – 36 sõna 

l Vahepeal oli Olaf jõudnud alustada Pärnus kooliteed ja ühe aasta kohalikus muusikakoolis ka 
klaverimänguõpetust saada, mis vaimulikutööd taasalustanud isale hea motiivi andis poissi 1957. aasta suvisel 
koolivaheajal endale Puhja kirikusse jumalateenistuste pidamisel orelimängu asjus appi kutsuda. (nr 12, Algur 
Kaerma, Ei hirmu ega võimu, vaid armu ja tasadusega, lk 5) – 36 sõna   

l "Kogu loodul, mis on suur Jumala kingitus, on ka teoloogiline tähendus,» kinnitab Põhja-Elbe 
keskkonnapastor dr Thomas Schaack, kes osales jaanuaris vaimulike konverentsil Valgerannas, et 
propageerida vaimulikku vastutust looduskaitses ja uurida, kuidas EELKs suhtutakse keskkonna temaatikasse. 
(nr 11, Liina Raudvassar, Keskkonnapastori tööpõld on lai, lk 5) – 36 sõna 

l Usuelus ja usuühendustes on tavaliselt eesmärgiks, et huvi ja tahe oleks kooskõlas Jumala tahte ja huviga, kuid 
inimestest ja ühendustest väljapoole paistab ka soov allutada omahuvi Jumala tahtele enamasti välja kui ühte 
liiki omahuvi teist liiki omahuvide seas. (nr 13, Alar Kilp, Fundamentalisti omahuvist, lk 3) – 36 sõna 

l Kuna tal olid teaduslikud huvid, siis loomulikult proovis ta neid võimaluse piires rahuldada ja sel alal edasi 
töötada, sellepärast oligi vaja tunda mitmelaadilist kirjandust, küsimata praosti käest, kas tema arvates on mõni 
teos positiivne või negatiivne. (nr 8, Ants Paju, Sajand tagasi Palamusel, lk 10) – 36 sõna 

l Selgelt möödunud aegade ideoloogiat kandva kultuuriministeeriumi esindajad juhtnõukogus on deklareerinud, 
et riikliku programmi arendamine ei kuulu nende ministeeriumi prioriteetide hulka ning see on ka peamiseks 
põhjuseks, miks kolmel viimasel aastal ei ole programmi rahastamiseks mõeldud vahendid kasvanud. (nr 5, 
Pühakodade  programm  ummikseisus. Mati Maanas, lk 2) – 37 sõna  

l Näiteks roomakatoliku kirik Eestis, kes 2002. a andis oma liikmete arvuks 4000; 2003. a aruandes näitas 
aktiivsete liikmete arvuks 3500, märkides juurde rahvaloenduse tulemusel kogu liikmeskonna arvuks 5745 
ning sealt alates ongi liikmeskonna aluseks võtnud rahvaloenduse tulemuse. (nr 7, Liina Raudvassar, 
Religioosne maastik nagu sügisene looduspilt, lk 4) – 37 sõna 

l Johan Kõpu mälestustes on toodud ka otsustaja  väited: maakoguduse vana ja vilunud õpetaja juhatusel võib 
ennast paremini sisse töötada koguduse ellu; praost Sielmann vana ja haiglasena vajab tungivalt abi; mina 
(otsustaja) olen praost Sielmannile oma sõna andnud. (nr 8, Ants Paju, Sajand tagasi Palamusel, lk 10) – 37 
sõna 

l Praost on ju ameti poolest kirikuvalitsuse käepikendus, seega peaks valitsusel olema selge ja ühene nägemus 
oma kandidaadist, eelnevalt peaks tehtud olema eeltöö, läbi räägitud võimalike kandidaatidega ning siis 
langetatud oma selge ja ühene otsus, kes sinodile esitatakse. (nr 9, Margus Kirja, Sinod valis praostiks Tanel 
Otsa, lk 2) – 37 sõna  

l Nii või teisiti otsustatakse homo- ja paljud muud asjad Eesti jaoks ära kuskil mujal ja globaalselt nagu ka 
majanduse suuremad tõusud ja mõõnad, sest selline on kord moodne aeg, lugegem seni hoopis rahulikult 
moodsat legopiiblit aadressil... (nr 8, Paavo Matsin, Moodsa ajad!, lk 3) – 37 sõna 

l Budapestis suspendeeriti liikmeskonnast kaks Lõuna-Aafrika valget kirikut (Evangeelne Luterlik Kirik Lõuna-
Aafrikas - Kapimaa kirik ning Saksa Evangeelne Luterli Kirik Edela-Aafrikas Namiibias), kes jätkasid 
apartheidi poliitika toetamist ning ei suutnud lõpetada eneses jagunemis vastavalt rassilistele põhimõtetele. (nr 
13, Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) – 37 sõna 

l  Alles 1991, pärast pikka protsessi, millesse kuulus pastoraalne juhtimine, visitatsioonid, kohtumõistmine, 
millega kaasnesid olulised muudatused mõlema kiriku elus, lõpetas LML nõukogu antud suspensiooni. (nr 13, 
Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) – 37 sõna 

l Kuna kolimine ühelt objektilt teisele on kallis, üritab ta Järva-Peetrisse tagasi mina sügise teisel poolel, et 
lõpetada väike jupp möödunud aasta tööst ja "püüda leevendada tänast piinlikku ja totrat olukorda" ja hakata 
edasi restaureerima ja konserveerima kandekonstruktsiooni. (nr 7, Ebanormaalne olukord Järva-Peetri kirikus, 
Rita Puidet, lk 3) – 38 sõna  

l On loomulik, et vaimulik kui oma koguduse jumalateenistusliku elu juht ja liturg ning vastava valdkonna 
ekspert lähtub aruteludes ja hääletamisel mitte ainult enda privaatarvamusest ja maitse-eelistustest, vaid oma 
koguduse vaimulikust teenimisest, palveosaduse süvendamisest ja liturgilise elu rikastamisest. (nr 3, 
Laulumäng taevasele Isale, lk 5) – 38 sõna 

l Teiseks peaks Rootsi sõjameeste kõrval austama ka halli vammuse kandjaid, maamehi, kes küll olid sunnitud 
alandlikult kummardama valitsejaid, härrasid ja prouasid, aga kes oma südame salakambris on olnud ustavad 
ja hoolikalt talletanud vaba inimese enesest lugupidamise ja uhkuse. (nr 8, Ants Paju, Sajand tagasi Palamusel, 
lk 10) – 38 sõna 

l Mõtlesin, kas tõesti jääb Rein Ruutsoole õigus, kui ta kirjutas Lundis 1953. aastal ilmuma hakanud Johan 
Kõpu 4köitelise "Mälestuste radadel" sissejuhatuses, et paradoksaalsel kombel ongi Kõpu olulisus olnud 
põhjuseks, miks tema mälestus on sõjajärgsete põlvkondade ajaloomälust välja tõrjutud. (nr 8, Ants Paju, 
Sajand tagasi Palamusel, lk 10) – 38 sõna  

l Aprillis tagasi kirikusse jõudnud, saab valgusti spetsiaalse tõstemehhanismi, mis võimaldab lühtrit hoolduseks 
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kerge vaevaga põrandani alla lasta, ent tavaolukorras hakkab lühter paiknema kolm meetrit kõrgemal endise 
kõrgusega võrreldes. (nr 2, Ühe lühtri asemel kaks korda, Liina Raudvassar, lk 2) – 38 sõna  

l Ja kui me mõtleme sellele, et Luther rõhutab üldist preesterlust eeskätt seoses meeleparanduse sakramendiga, 
siis on mõistatav, mille vastu see õpetus oli suunatud – vaimulike võimule ilmikute üle, kuna tolle võimu 
teostamise instrumendiks oli meeleparanduse sakramendi juurde kuuluv kohustuslik piht. (nr 7, Jaan Lahe, 
Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, lk 6) – 39 sõna 

l Mõelgem sellele, miks on meie sotsiaalsüsteem nii nõrk, et igal aastal katkeb meie üldhariduskoolis 1000 lapse 
haridustee ja kas eesti mehed ja naised tõesti ei taha lapsi või on ühiskond siiski niivõrd ebaturvaline ja laste 
sündi ning kasvatamist vähe toetav? (nr 8, Lennart Mängli, Usu ja poliitika vahekorrast, lk 4) – 39 sõna 

l Kuna me ei suuda haarata kogu meile suunatud informatsiooni tulva, siis tuleb meil teha paratamatult 
infoallikate ja autoriteetide valikuid ja panna kokku oma intelligentsusest sõltuv võimalikult terve ja meeldiv 
maailma kuvand ja hoida seda siis mingil moel keskkonna muutustest justkui kõrgemal. (nr 12, Muutumatult 
muutlik kevad, Taavi Laanpere, lk 2) – 39 sõna 

l Pikaks ajaks jäi orelimäng katki, kuna parteiorganite otsesed hoiatused töö- ja elukoha kaotamise 
võimalikkusest kirikliku tegevuse jätkumise korral seadsid noorel pereisal paratamatult esiplaanile kohustuse 
hoolitseda lähimate eest, kuid teisalt andsid tasase lootuse parema aja saabumiseks ehk kunagi hiljem. (nr 12, 
Algur Kaerma, Ei hirmu ega võimu, vaid armu ja tasadusega, lk 5) – 39 sõna  

l Üks meie ohvitseridest alalises Eesti Vabariigi sõjalises esinduses NATO juures kurtis hiljuti tema enda ja 
NATO käekäigu järele pärimise peale, et kogu elu on üks permanentne transformatsioon, mis on tõepoolest 
NATO arenguplaanides kujunenud muutumatuks märksõnaks juba pea paarikümnel viimasel aastal. (nr 12, 
Muutumatult muutlik kevad, Taavi Laanpere, lk 2) – 39 sõna  

l Küllap võeti sealjuures head eeskuju Paul Gerhardtist endast, kes oma kantorite Johann Krügeri ja Johann 
Ebelingiga koos ilusaimad koraalid kirikulaulude varamusse andis – kes siis ei tea populaarseid koraale "Nüüd 
hingvad inimesed", "Mis vaevab sinu südant" või "Oh Jeesus, sinu valu". (nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi 
algusest, Jaan Lahe, lk 6) – 39 sõna 

l Andku Issand meile jõudu püsida  homoöstaažitasandil, et me ei otsiks raskustes lahendusi valedest allikatest, 
ja kui meil elus hästi läheb ning me millestki puudust ei tunne, suudaksime jääda alalhoidlikuks ega annaks 
maad meeleliste naudingute võluvatele, kuid samas petlikele pakkumistele. (nr 13, Igor Miller, Hea ja halva 
tasakaalust, lk 2) – 39 sõna 

l EKOEga analoogsed kirikuteosadused Ameerika Ühendriikides ("Üksmeele vormel", 1997) ning Lähis- ja 
Kesk-Idas ("Ammani deklaratsioon", 2006), aga ka uus faas Luterliku Maailmaliidu ja Reformeeritud 
Maailmaliidu vahelistes kõnelustes, mille taustaks on EKOE "mudel", näitavad, et see lootus ei ole olnud 
alusetu. (nr 4, Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) – 40 sõna  

l Hiljuti võis näha ühelt Eesti telekanalilt Rootsi lastefilmi, kus Da Vinci koodi sarnases seikluses aarete ja 
saladuste jahil (väga vanamoodne!) pandi järsku moodsat stiili sisse, kui üks umbes 13 aastane avastas, et ta on 
vist homo ja suudles teist poissi. (nr 8, Paavo Matsin, Moodsa ajad!, lk 3 ) – 40 sõna 

l "Et koguduste aruandlus on kaheosaline, A-osa kätkeb koguduse sisulist tegevust ja B-osa annab ülevaate 
majandusnäitajatest, siis reeglina saadetakse algul ära esimene osa ning teine viibib," räägib Sildvee arvamust 
avaldades, et eks statistilise aruande koostamine olegi raskem ja oleneb koguduse suurusest. (nr 4, Liina 
Raudvassar, Käes on aruandmise aeg, lk 4) – 40 sõna  

l Kui selle maastiku silmatorkavamad osad on suuremad usulised ühendused, kes on end sellistena 
registreerinud ka juriidiliste isikutena, siis väikemaid ja hoopis teistsuguseid nähtusi võib kohata erinevate 
samaani-, reiki- või näiteks astroloogiakursustena, aga samuti vaimuilma hämartsoonis, mida täidavad 
erinevad ravitsejad, ennustajad, selgeltnägijad. (nr 10, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) – 40 
sõna 

l Haameri sõnul on skaudiliikumine sajandi jooksul olnud suure tähtsusega sadadele miljonitele noortele, andes 
neile võimaluse tegutsedes õppida, aidanud valmistuda elus hästi toime tulema, õpetanud nägema teist inimest 
enda kõrval ja kogu loodut enda ümber, õpetanud abivalmidust, pakkunud unustamatuid elamusi. (nr 12, Merje 
Mänd, 100 aastat ühiskondlikku panust, lk 2) – 40 sõna 

l Ja kui inimesega ka juhtub, et ta paari päeva jooksul olukorra järsku täielikult ümber hindab ning oma viimase 
otsuse langetab vaid «südametunnistusest lähtuvalt», siis poleks olnud ju patt loota, et südametunnistus 
telefonitoru oleks võtnud ja mindki suurtest muutustest teavitanud. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi 
taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) – 40 sõna 

l Kuigi Saksa DVga oli olulisi probleeme religioosse kirjanduse sisseveo osas, Ida-Saksa osalemises 
rahvusvahelistes kirikutevahelise abistamise projektides ja viisade jagamises kõigile assambleel osalejatele, oli 
niivõrd oluline tugevdada Saksa DV luterlike kirikute osalust rahvusvahelises oikumeenilises liikumises, et 
nimetatud probleemid lükkusid tahaplaanile. (nr 12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3) – 40 sõna 

l Oma sõnavõtus ütles Usuteaduse Instituudi rektor professor Randar Tasmuth, et äsjailmunud eksegeetikaõpik 
jätkab Usuteaduse Instituudi seniseid akadeemilisi traditsioone  –  on ju Usuteaduse Instituudis läbi aegade 
pandud rõhku Piiblile kui kristluse baastekstile ning seepärast on ka varasemad instituudi õppejõud koostanud 
piibliainete õpikuid. (nr 8, Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3) – 40 sõna 



 139 

l Et tegemist on seega olemuslikult jumalateenistusliku osadusega, sai mitmeti nähtavaks ja kogetavaks ka 6. 
täiskogul Budapestis: täiskogu alustanud ja lõpetanud armulauajumalateenistustel, igapäevastel palvustel, 
pühapäeval toimunud kogudusekülastustes, kus täiskogul osalejad jagunesid väikesteks rühmadeks, et 
pühitseda jumalateenistusi kohalike luterlaste, reformeeritute ja metodistide kogudustes. (nr 3, Evangeelsete 
Kirikute Osadus Euroopas. Thomas Andreas Põder, lk 3) – 41 sõna 

l Kirikud seda ei karda - nad on veendunud, et Piibel on Jumala sõna, st Tema eriline ilmutus omadele, kuid 
samas tunnistavad nad, et Jumala sõna on antud meile inimese sõna vahendusel, st läbi inimliku keele, 
maailmapildi ja mõttestruktuuride, mis on ajalooliselt tingitud. (nr 8, Jaan Lahe, Meetodi tavilikkusest, lk 3) – 
41 sõna  

l On ehk aeg igal vaimulikul ja laste- ning noortetöö tegijal, leerikooli läbiviijal endalt küsida, kas see, kuidas 
olen senini teinud oma tööd, on efektiivne või teen ma lihtsalt asju nii, nagu neid ikka on tehtud, taipamata, et 
ajad ja inimesed on muutunud. (nr 10, Eestimaa muutub, Jaan Tamsalu, lk 2) – 41 sõna 

l Kuigi vastuvõtva kirikuga ei olnud olulisi probleeme, valitses Brasiilias sõjaväeline diktatuur, samuti toimusid 
1968. a Euroopas jõulised üliõpilasrahutused ning luterlikud kirikud ja kirikute juhid väljendasid protesti 
assamblee korraldamisele Brasiilias ka seetõttu, et seal oli vahistatud vaimulikke ja piiratud riiki sissesõit. (nr 
12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3) – 41 sõna  

l Ka valijad tegid otsuse lähtudes vähem või rohkem omahuvist ja sellega vastavuses olevast parteilisest huvist, 
mistõttu paljud IRL valijad ilmselt ootavadki samamoodi nagu Reformierakonna valijad võivad loota, et Anspi 
Laarile järele ei anna. (nr 13, Alar Kilp, Fundamentalisti omahuvist, lk 3) – 41 sõna 

l Jumalateenistuste ja kiriklike talituste käsiraamatu (agenda) esimese osa (teenistusteraamatu) eelnõu, mis 
sisaldab jumalateenistuste ja päevapalvuste kordasid, jumalateenistuste osi, mis vahelduvad vastavalt 
kirikuaastale (proprium) ning kirikuaasta pühade (jõulud, tuhkapäev, palmipuudepüha, Suur nädal ja 
surnuaiapüha) jumalateenistuste kordasid, on praegu viimistlemisel piiskopliku nõukogu liturgiakomisjonis. 
(nr 2, EK, Laulumäng taevasele isale, lk 5) – 41 sõna 

l 2006. aasta lõpus oli riigikogus hääletusel põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi 
haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis oleks muutnud religiooniõpetuse gümnaasiumis kõigile 
kohustuslikuks ning põhikoolis kohustuslikuks juhul, kui seda soovib koolis vähemalt 5 õpilast, kuid lükati 
Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul algatatud hääletusel tagasi. (nr 3, Alar Kilp, Religiooni õppimine ilma 
religiooniõpetuseta, lk 5) – 41 sõna 

l Sotsiaalse surve tõttu kirjutatakse Jaegeri väitel arengukavasse kindlasti sisse helged unistused, sh vaimulike 
elatustaseme kiire tõus, mis on küll vajalikud ja huvitavad, aga nende õnnestumise eeldusi ja võimaldavaid teid 
ette ei nähta ehk sisulisi töökindlaid reaalseid lahendusi ei pakuta. (nr 13, EELK arengukava koostades tuleb 
keskenduda toimivatele lahendustele, Raivo Linnas, lk 4) – 41 sõna  

l Tänapäeva katoliku kirik ei ole paljuski enam see kirik, mida Luther kritiseeris, kuid mingil kombel on nähted 
ja tendentsid, mille vastu Luther välja astus, olnud kirikus olemas kogu aeg ja mulle tundub, et mõni neist on 
iseloomulik ka meie kirikule praegusel hetkel. (nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) – 
41 sõna 

l Aga ka välislähetuse ajal kutsuti Trei tihti enne vabariigi aastapäeva ja võidupüha mõneks päevaks koju, et ta 
vaataks ürituste programmi üle ja viskaks pilgu peale ka saalidele ning viibiks peaproovidel, sest selles töös 
pead teadma tuhandeid pisiasju ning aitavad ainult kogemused.  (nr 8, Sirje Semm, Kogemustepagasiga ja 
uutele ideedele avatud, lk 6) – 41 sõna 

l Kuna pühakoda omab esmaselt tähendust väärika kohana, kus Jumalat teenida, kus "palve on kootud 
müüridesse", siis on pühakoja hoidmine väärikas seisundis ja reeglina ka nende restaureerimine Jumala tahtele 
vastav tegevus, sellisena ka riigi poolt tänuvõla tasumine Jumalale ja vajab igati toetamist. (nr 9, Vaimulike 
osalus valimisvõitluses, lk 4) – 41sõna 

l "Laste silmade ja südamete läbi saavad need sügavama tähenduse, jättes värvilisi jälgi ning muutes elavaks nii 
Piibli sõnumi, tegelased kui aja, milles need tegelased elasid," sõnab Koppel ning lisab: "Loodame, et see 
kohtumine on külastajale meeldivaks üllatuseks ja mõlemale poolele vaimselt rikastav." (nr 13, Merje Mänd, 
Jaani kirkus on avatud laste maalinäitus, lk 5) – 42  sõna 

l Kuigi paljud tahaksid, ei saa me seda aega lihtsalt oma mälust kustutada, sest siis oleksime ebaausad enese 
suhtes ja kaotaksime midagi oma identiteedist, nii nagu inimene ei tohi mälust kustutada ebameeldivaid seiku 
oma eluloost ega neid ilustada, sest siis pole tema enesepilt enam tõene. (nr 11, Urmas Petti, Sajand isade ja 
poegade nägemuses, lk 4) - 42 sõna  

l Juhendis rõhutatakse ka, et meid mõjutab naaberkirikute teoloogia ja praktika: sel sajandil on üle maailma 
toimunud ja toimumas jumalateenistuse uuendusprotsess (Vatikani II kirikukogu, luterlike kirikute 
agendauuendused Saksamaal, Skandinaavias, Ameerikas ja mujal) ning selle eel ja koos sellega on käinud 
põhjalik liturgiaalane uuendustöö. (nr 2, Laulumäng taevasele isale, EK, lk 5) – 42 sõna 

l Allakirjutanu jaoks oli see kolmas kord tähistada Venemaal hukkunud eestlaste haudu: 2005. a kevadel 
õnnistasin eestlaste surnuaia Kingissepas, kuhu on sõja lõpus maetud hulgaliselt eesti sõdureid; sama aasta 
suvel õnnistasin meie rühma püstitatud mälestusristi Jenissei kallastel ja palvetasin olemasolevate 
mälestusmärkide juures Norilskis ja Dudinkas. (nr 10, Peeter Kaldur, Kaugel eestlaste haudadel, lk 4) – 42 
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sõna 
l Ehk olekski edasine kulgenud nii-öelda kombekat rada mööda, kui otsinguaastais Olafi klaveriõpetajaks poleks 

sattunud Eesti üks paremaid pianiste ja laulja Georg Otsa klaverisaatja Eugen Kelder, kes noormehele 
ettepaneku tegi paberid sisse anda hoopis Tallinna Konservatooriumisse ja teda kuni stuudiumi lõpuni ei oleks 
juhendanud. (nr 12, Algur Kaerma, Ei hirmu ega võimu, vaid armu ja tasadusega, lk 5) – 43 sõna  

l Paraku tuleb tõdeda, et ühel hetkel võib nii jõukas kui vaene jõuda sarnasesse olukorda - mõlemad on oma elu 
täiesti laostanud, suhted lähedastega on purunenud, vara on maha mängitud vms, seisund on pidevalt alla  
homoöstaažitaseme ning isegi mõnuaine ei suuda enam tuua inimest normaalseisundisse. (nr 13, Igor Miller, 
Hea ja halva tasakaalust, lk 2) – 43 sõna 

l „Vähe on leidunud EELK üldsuse keskel märkimist see, et Enno Tanilas on alates aastast 1992 ühteaegu 
rajanud uuesti Karula koguduse kohas, kus kirik polnud kolmkümmend aastat tegutsenud, ning ehitanud oma 
kogudusega esimese uue luterliku kiriku taasiseseisvunud Eestis," nendivad Valga praostkonna vaimulikud 
oma pöördumises. (nr 6, Liina Raudvassar, Olla oma ametis ustav lõpuni, lk 5) – 43 sõna 

l Sellel perioodil elavnes kirikute ja koguduste tegevus (mh laste- ja noortetöö), senini varjatult, n-ö põranda all 
tegutsenud usutraditsioonid alustasid avalikku tegevust (islami kogukond, jehoovatunnistajad), samuti saabus 
mitu uut usutraditsiooni (mormoonid, erinevad karismaatilised kristlased, bahaistid, transtsendentaalse 
meditatsiooni teostajad jt) ja organiseerusid seni hajusalt eksisteerinud usurühmad (maausulised, budistid). (nr 
10, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) – 43 sõna 

l Pärast kuuldud ausaid vastuseid süvenes veendumus, et arengukava töörühmal on tegemata veel kõige 
olulisem ehk näidata eeldused lahendamaks probleeme; hinnata oodatavate tulemuste saavutamiseks vajalike 
ressursside vajadus, nende olemasolu ja saadavus; näha ette võimalike lahenduste alternatiivid ja vältimatult 
vajalikud muudatused EELK organisatsioonis, töökorralduses ja rahastamises. (nr 13, EELK arengukava 
koostades tuleb keskenduda toimivatele lahendustele, Raivo Linnas, lk 4) – 43 sõna 

l Ringvee ettekanne analüüsis Eesti religioosset olukorda viimaste aastakümnete lõikes, kasutades allikatena 
2000. aasta rahvaloendust, kohtute registrit, Eestis läbiviidud religioonitemaatikat puudutavaid uuringuid ning 
erinevate religioossete ühenduste regulaarseid arvaruandeid, kusjuures lektori hinnangul annab parima ülevaate 
Eesti elanike usulistest veendumustest ning usurühmitustesse kuulumisest just viimane üleriigiline 
rahvaloendus. (nr 7, Liina Raudvassar, Religioosne maastik nagu sügisene looduspilt, lk 3) – 44 sõna 

l Jumala Poeg, kes on inimesena sündides saanud meiega täielikult üheks, ilmutab seda ühtekuuluvust end 
ristida lastes, ja tõepoolest kihlab meid nõnda enesele – täielikuks saab see ühendus siis, kui Ta läheb lõpuni, 
võttes enda peale kõik meie kannatused ja Jumalast hüljatuse ning surres meie eest. (nr 2, Enn Auksmann, 
Kristuses on Jumal kogu inimkonna enesele kihlanud, lk 1) – 44 sõna 

l Hoolimata negatiivsest meediakuvandist on meil tänaseks üle 4000 jehoovatunnistaja ning ligikaudu poolsada 
kogudust, mis teeb neist suuruselt viienda uskkonna tänases Eestis, osutades, et negatiivsel meediakuvandil 
ning valdavalt negatiivsel eelarvamusel usuliikumise suhtes on suhteliselt tagasihoidlik tähendus usuliikumise 
kasvule ning inimeste isiklikke usulisi valikuid puudutavatele otsustele. (nr 13, Ringo Ringvee, Eesti 
religioosne maastik, lk 6) – 44 sõna 

l Pärast kuuldud ausaid vastuseid süvenes veendumus, et arengukava töörühmal on tegemata veel kõige 
olulisem ehk näidata eeldused lahendamaks probleeme; hinnata oodatavate tulemuste saavutamiseks vajalike 
ressursside vajadus, nende olemasolu ja saadavus; näha ette võimalike lahenduste alternatiivid ja vältimatult 
vajalikud muudatused EELK organisatsioonis, töökorralduses ja rahastamises. (nr 13, Ringo Ringvee, Eesti 
usulisest maastikust, lk 5) – 44 sõna 

l Kui öelda, et miski ei meeldi mulle sellepärast, et see on uus või seda pole varem olnud, siis on see väide kas 
irratsionaalne või esindab niisugust teoloogilist arusaama, mille kohaselt jumalateenistuse kord on ajas ja 
ruumis muutumatu – sellega ei saa aga luterlik teoloog nõustuda. (nr 3, Laulumäng taevasele Isale, lk 5) – 44 
sõna  

l Jah, meil ei ole just kuigi palju inimesi, kelle kaudu me seda olla saame, kuid mõni on siiski ja me võime end 
lohutada teadmisega, et kõik tõeliselt väärtuslik eksisteeribki siin maailmas vaid tänu vähestele – massidel 
puudub loovus ja vaimsus ja on puudunud läbi aegade. (nr 3, Jaan Lahe, Eestlane olla on uhke ja hää, lk 6) – 
44 sõna 

l Vaimuliku ameti vajalikkust täiel määral jaatades lükkab Luther tagasi käsitluse ilmikute kohal kõrguvast 
kiriklikust hierarhiast, rõhutades (ja seda eriti oma teoses "Saksa kristlikule aadlile"), et vaimulikkonnal ei ole 
mingit õigust nõuda endale kuulekust ilmikutelt, sest vaimulikud ei seisa üle ilmikute – ilmalik seisus on 
Lutheri käsitluses samamoodi Jumala seatud kui vaimulik seisus, kuid neil pole alluvusvahekorda. (nr 7, Jaan 
Lahe, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, lk 6) – 44 sõna  

l Küsimusele, kas välismissioonil võib juhtuda midagi, mis mõjub rängalt inimese psüühikale, vastab 
vanemkaplan: "Jah, missioonipiirkonnas juhtub asju, mida inimese psüühika ei taha vastu võtta – sellest tekib 
psüühilise trauma järgne stressireaktsioon, millest omakorda võib edasi välja kujuneda stressihäire 
(kõrgendatud valmisolek reageerimaks ohtudele), unetuse probleemid, ärrituvus jms." (nr 3, Sõjaväelane on 
harjunud distsipliiniga, Liina Raudvassar, lk 2) – 45 sõna  

l Kui tuua paralleel korvpallimänguga, mida enamus «korvpallisõpradest» ise ei mängi, vaid saavad osa 
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peamiselt pealtvaatamise teel, siis selles mõttes võib Pauli artiklist inspireerituna öelda, et spordi tähendust, 
olemust ("essentsi") ja mõtet suudavad terviklikult ja tegelikult mõista, vaid need, kellele sport on eluviis ja 
ehk ka elufilosoofia. (nr 2, Jõulukristlus ilmalikus meedias. Alar Kilp, lk 3) – 46 sõna 

l Need printsiibid on ajas muutunud, kuid tänapäeval tugineb Lääne- Euroopa suurte kirikute piiblitõlgendus nn 
ajaloolis-kriitilisele meetodile, mis lähtub eeldusest, et piiblitekst on tekkinud ja muutunud ajas ning seepärast 
tuleb teda ka mõista ja tõlgendada ajalooliste ja filoloogiliste meetodite abil, nagu seda on teksti-, allika- ja 
redaktsioonikriitika. (nr 8, Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3) – 46 sõna 

l Eratunnid organist professor Hugo Lepnurme juures Tallinnas ja kutse kontsertmeistri kohale Ants Söödi 
dirigeerimisklassis sütitasid küll pealinna naasmise tarmu, kuid kohapealne pingeline töö muusikakoolis ja 
parteiorganite «valvas silm» noormehe iseäraliku huvi suhtes orelimängu vastu ning tegelik praktiseerimine 
Järva-Peetri kirikus, seadsid unistuste asemele igapäevaelu valvsa realiteedi. (nr 12, Algur Kaerma, Ei hirmu 
ega võimu, vaid armu ja tasadusega, lk 59 – 46 sõna 

l Preesterluse tekkimine on kiriku ajaloos lahutamatult seotud ka armulaua mõistmise muutumisega: preesterlus 
tekib siis, kui armulauda hakatakse tõlgendama ohvrina (esialgu koguduse tänu- ja kiituseohvrina, seejärel 
lepitusohvrina ehk Kristuse ohvrisurma kordamisena, mis on vastuolus Heebrea kirja õpetusega Kristuse ohvri 
ainukordsusest ja lõplikkusest (vt Hb 10:1 jj.).  (nr 7, Jaan Lahe, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, lk 6) – 
46 sõna  

l 1994. aastal Viinis toimunud 4. täiskogu juhtmõttega "Kasvav osadus tunnistamises ja teenimises – 
reformatoorsed kirikud Euroopas", oli lisaks juba nimetatud dokumendile "Jeesuse Kristuse kirik" EELK jaoks 
iseäranis mälestusväärne ka asjaolu tõttu, et EELKd esindanud, äsja peapiiskopiks saanud Jaan Kiivit valiti 
kirikuteosaduse etteotsa, s.t üheks presiidiumi liikmeks. (nr 3, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas. 
Thomas Andreas Põder, lk 3) – 46 sõna 

l Konverents, mille korraldajateks olid Eesti Soome Instituut ja Eesti Instituut, oli kantud mitmes mõttes 
globaalsest, rahvaste- ja kultuuridevahelisi piire ületavast vaimsusest – konverentsi ettekannete pidajad olid 
erinevatest rahvustest, kuid ka teemad, mida ettekannetes puudutati, käsitlesid erinevaid kultuure ja nende 
baastekste: Vana ja Uut Testamenti, Koraani ning budistlikke tekste.  (nr 6, Jaan Lahe, Saagem 
maailmakodanikeks, lk 3) – 47 sõna 

l Kristlus tundub liiga lihtlabasena, kus postmodernistlik mõistus tõrgub ja süda jätab ebamugavustundest paar 
takti vahele – ja ometi on Piibel maailma loetavaim raamat ning kristlus kõige suurem religioon, kuigi kristlust 
on väga raske religiooni alla lahterdada, sest tegu pole printsiipide ja filosoofiaga, vaid isikuga, kelleks on 
Jeesus Kristus. (nr 4, Ramo Pener, Kardetakse seda, mida ei teata, lk 4) – 47 sõna 

l On hämmastav lugeda keskerakondlasest riigikogu liikme Küllo Arjaka väiteid Eesti Kirikus (29.11.2006), 
samuti Siiri Oviiri öeldut Keskerakonna valimisajakirjas Dirigent, mille sisuks on see, et kuna 
justiitsministeeriumis arutati vabaabielude ja samasooliste kooselu sissekirjutamist perekonnaseadusesse, siis 
on perekonna väärtustamise seisukohalt väga oluline, et uut perekonnaseadust ei tulnud. (nr 9, Põgus 
tagasivaade neljale aastale, lk 3) – 47 sõna  

l Oma 1539. a ilmunud teoses "Kontsiilidest ja kirikutest" nimetab ta seda koguni üheks kiriku tunnuseks, kuid 
juba ühes oma kirjas 1518. a rõhutab ta, et paavst ei seisa oma meelevalla poolest patte andeks anda kõrgemal 
teistest vaimulikest, sest see meelevald ei ole antud üksnes Peetrusele, vaid kogu kirikule. (nr 6, Jaan Lahe, 
Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, lk 6) – 48 sõna 

l Kuna näitus on ilus tervik, kus üks pilt toetab teist, siis ei tahaks ühtegi kunstnikku eraldi välja tuua, nimetan 
vaid osavõtjaid, kes oma loominguga ammu tuntud: Jüri Arrak, Jaan Elken, Eva Jänes, Kristiina Kaasik, 
Nikolai Kormašov, Lola Liivat, Olav Maran, Leili Muuga, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Tiiu Pallo-Vaik. (nr 
8, Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8) – 48 sõna   

l Armulaua seadmise palve ülesehituse eeskujuks on kirikuisade ajastul kujunenud vanakiriklikud 
armulauapalved, mida  Martin Luther omal ajal redutseeris, püüdes vältida võimalikke vihjeid missaohvrile 
(hiliskeskaegne arusaam Kristuse ohvri veretust kordumisest missal), aga  mida tänapäeval paljudes luterlikes 
kirikutes taas kasutatakse niisuguses sõnastuses, mis ei lähe vastuollu luterlike arusaamadega 
jumalateenistusest ja pühast õhtusöömaajast. (nr 2, EK, Laulumäng taevasele isale, lk 5) – 49 sõna 

l Hoolimata luterliku kiriku esindajate soovist tagada Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule avalik-õigusliku 
institutsiooni staatus ja kehtestada usuliste ühenduste mitmetasandiline õiguslik regulatsioon, kus pikema 
ajaloo ja suurema liikmeskonnaga kirikutel olnuks suuremad õigused võrreldes ülejäänutega, jäi see kavatsus 
teostumata ning kõikidele kirikute ja koguduste registrisse kantud usulistele ühendustele laienesid ühesugused 
õigused ja kohustused. (r 10, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) – 49 sõna  

l  Rahul said olla ka konverentsi juhatuse liikmed Marko Tiitus, assessor dr Ove Sander, Jaan Tammsalu, mag 
Vallo Ehasalu ja mag Katrin-Helena Melder: teatud riskiga võetud otsus koguneda varasemate aastate kahe 
päeva asemel kolmeks päevaks õigustas ennast igati, sest oli aega nii konstruktiivseteks mõttetalguteks, 
palveosaduseks kui lihtsalt omavaheliseks suhtlemiseks. (nr 5, Liina Raudvassar, Meie kirik täna ja homme, lk 
1) – 49 sõna 

l Nüüd tundub mullegi, et olukorda hinnati ja nõu peeti, võib-olla isegi päris pikalt, kuid minu teadmata ja minu 
seljataga. Usun, et kõik oleks võinud olla palju lihtsam ja ka sinodisaadikutele kergem, kui poleks lähtutud 
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vaid surnud kirjatähest ja kellegi südametunnistusest, kui mulle lihtsalt oleks julgetud rahulikult (aga 
ebademokraatlikult) öelda: Jalakas, puhka nüüd rahus. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: 
kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) – 50 sõna 

l "Teie ei saa minu eest vastutada, mina ei või ega taha loobuda oma vabadusest teadusliku kirjanduse 
kasutamisel, nõnda on siis kõige parem, et mina sellest oma järelduse teen ja juba täna siit lahkun," võttis 
Johan Kõpp mõttevahetuse kokku ja lahkus toast, paludes enne veel praostilt hobust, et õhtusele rongile jõuda. 
(nr 8, Ants Paju, Sajand tagasi Palamusel, lk 10) – 50 sõna 

l Piiskopi ülesanded on seega põhiliselt samad kui tavalisel kirikuõpetajal ja Luther näitab Uuele Testamendile 
ja varasele kirikuloole tuginedes, et algselt kasutati "vanema" (kr presbyteros; keeleliselt tuleneb sellest sõnast 
ka preestri nimetus, mis ei ole aga kreekakeelse ametinimetuse presbyteros tõlkevastena adekvaatne) ja 
"ülevaataja" (kr episkopos) ehk ülevaataja nimetusi ühe ja sama ametikandja kohta. (nr 9, Uue reformatoorse 
mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) – 51 sõna  

l Teoses "Kiriku Paabeli vangipõlvest" heidab Luther otsustavalt kõrvale pihi sakramentaalse tähenduse ning 
"Suures katekismuses" lükkab tagasi pihi kohustuslikkuse, öeldes: "Pihist me oleme alati õpetanud, et see peab 
olema vaba. Seetõttu oleme kõrvaldanud paavsti türannia, nii et me nüüd oleme lahti kõigist tema sundusest 
ning vabastatud talumatust ikkest ja koormast, mis sellega on kristlaskonnale peale pandud." (nr 7, Jaan Lahe, 
Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, lk 6) – 53 sõna  

l Liturgiline komisjon vaatab läbi kogudustest saabunud parandusettepanekud (käsiraamatu I osa eelnõu kohta 
oodatakse neid 1. juuniks ning II osa kohta 1. septembriks) ning esitab korrigeeritud eelnõu piiskoplikule 
nõukogule, kes võtab seisukoha ning positiivse otsuse korral annab dokumendi Vaimulike Konverentsi 2008. 
aasta istungi päevakorda, heakskiidu korral on pädev selle vastu võtma samal aastal kogunev kirikukogu. (nr 5, 
Liina Raudvassar, Meie kirik täna ja homme, lk 1) – 54 sõna  

l Kuna registreerunuid suvereisile oli tõesti kolm korda enam, siis oleme kaalunud anda teistelegi võimaluse 
Lapimaale sõita ja oleme appi palunud reisibüroo ning korraldame veel teisegi suvereisi, mis saab teoks 23. 
juulist 28. juulini veidi erineval marsruudil: Tartu-Tallinn-Helsingi-Tampere-Seinajoki-Kokkola-Oulu-
Rovaniemi-Sodankyla-Inari-Pielpajärvi-Karasjoki-Nordkapp-Oulu-Jyväskylä-Helsingi-Tallinn-Tartu. (nr 9, 
Informatsioon Eesti Kiriku suvereisist, Teie Eesti Kirik, lk 1) – 54 sõna 

l Orelimängu ja jumalateenistust armastav Olaf Lääne võis nüüd halvimategi unenägude kiuste julgelt mängida 
ning laulukollektiive juhatada, otsekui kartmatult ülle tõmmata Joosepi kirju kuue, ja nagu Joosep toona 
Egiptuse peaministrina andestuse suurt väge imetles, tõdeda ka ise keskea kuldset ajapiiri kätte saanuna isa 
Jaani elutõdemust ümber sõnastades: ei hirmu ega võimu, vaid armu ja tasadusega. (nr 12, Algur Kaerma, Ei 
hirmu ega võimu, vaid armu ja tasadusega, lk 5) – 54 sõna 

l Kirik pidi inimest taolise kahesuguse meelevalla kaudu juhatama tema õndsusteel, kusjuures eriti pidi preestri 
ametimeelevalla kahetine iseloom tulema ilmsiks meeleparanduse sakramendis (mille üks osa on piht), mida 
preester on võimeline toimetama tänu oma meelevallale sakramente hallata, kuid samas rakendab ta selles 
sakramendis ka oma "jurisdiktsiooni meelevalda", olles vaimulik kohtumõistja, kes mõistab inimese patust 
vabaks. (nr 5, Jaan Lahe, Mõningaid aspekte Martin Lutheri käsitlusest vaimuliku ameti kohta ja selle tähendusest 
kirikule, lk 6) – 55 sõna 

l Taas kord korvpalliga paralleeli tuues võiks ka siinkirjutaja öelda, et inimesed käivad korvpalli vaatamas 
selleks, et "püsti-pingile" režiimis kaloreid kulutada, häälepaelu treenida ja karjuda (töö juures ja pere keskel 
nii kõva häält ju teha ei saa!), avaliku elu tegelastega koos telekaamera ette jääda või et avaliku elu tegelasi 
kohustab korvpalli vaatamas käima nende positsioon. (nr 2, Jõulukristlus ilmalikus meedias. Alar Kilp, lk 3) – 
55 sõna 

l Niisiis, deklareeritud üksmeel selles, millel kirik rajaneb ning selgesõnaliselt väljendatud veendumus allutada 
ja orienteerida kiriku kuju sellele alusele ja kriteeriumile, on teinud võimalikuks kirikuteosaduse, milles 
osalemist peavad asjakohaseks ka need kirikud, kes kuuluvad samaaegselt Porvoo osaduskonda, kus valitseb 
üksmeel ka selles suhtes, milline on konkreetsemalt kiriku asjakohane kuju, s.t rõõmusõnumi sõnas ja 
sakramendis teenimise ameti suhtes. (nr 5, Thomas Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 
3) – 57 sõna  

l Olen tundnud oma rahvuse pärast rohkem häbi kui uhkust, kuid kuulates professor Kasemaa vaimustavat 
ettekannet ning mõeldes meie suurmeestele Masingule ja Võõbusele, tundsin, et ka meil on põhjust olla uhked 
– oleme meiegi andnud oma panuse maailmakultuuri ja kui me ei suuda olla suur rahvaarvult ega jõult, on 
meile jäänud ikkagi Jakob Hurda nimetatud teine võimalus – olla suur vaimult. (nr 3, Jaan Lahe, Eestlane olla 
on uhke ja hää, lk 6) – 57 sõna 

l Teoloog Toomas Paul ("Religiooni essents", Eesti Päevaleht, 23.12.2006) ei kirjutanud ehk nii radikaalselt, 
otsekoheselt ja kõnekeeles ("essents", "kollektiivse kogemuse kontinuiteet", "pühaduse semiootiline 
tervikraamistus" jms) kui Kiisler, kuid sisuliselt rääkis ka Paul sellest, et kirikus toimuv on tervikuna 
mõistetav, teadvustatav ja tähendusrikas vaid usklikule, kelle jaoks religioon on "eluviis, kus mõistmine, 
uskumine ja ustavus põimuvad ühes aktis". (nr 2, Jõulukristlus ilmalikus meedias. Alar Kilp, lk 3) – 58 sõna 

l Kõigis neis liikumistes võib näha küll Lutheri reformitaotlustele sarnaseid jooni, kuid julgen väita, et Lutheri 
kriitika omaaegse kiriku aadressil oli võrreldes varasemate reformliikumistega palju radikaalsem ning et selle 
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kriitika tulemusena ei sündinud  mitte ainult uus, evangeelne kirik, vaid midagi hoopis enamat – sündis uus 
reformatoorne mõtteviis, mis vaatleb lõpmatu ja lõpliku ehk Jumala ja inimese suhet teisiti kui varasem 
teoloogia. (nr 5, Jaan Lahe, Mõningaid aspekte Martin Lutheri käsitlusest vaimuliku ameti kohta ja selle 
tähendusest kirikule, lk 6) – 59 sõna  

l Käesoleva artikli autor on südamest tänulik dr Toomas Paulile, tänu kellele tal sai võimalikuks konverentsil 
osaleda, Soome Instituudi direktorile Jaana Vasamale ja Läti Suursaatkonna kultuuriatašeele Eesti Vabariigis, 
Guntars Godinsile ning oma kolleegidele, Soome ja Läti teadlastele, kellega tal oli võimalus neil kahel päeval 
ühise sõbraliku perena koos olla ning vahetada mõtteid meie tsivilisatsiooni baastekstide tõlkimise ja 
tõlgendamise võlu ja valu üle. (nr 6, Jaan Lahe, Saagem maailmakodanikeks, lk 3) – 61 sõna  

l Käesoleva artikli autor on südamest tänulik dr Toomas Paulile, tänu kellele tal sai võimalikuks konverentsil 
osaleda, Soome Instituudi direktorile Jaana Vasamale ja Läti Suursaatkonna kultuuriatašeele Eesti Vabariigis, 
Guntars Godinsile ning oma kolleegidele, Soome ja Läti teadlastele, kellega tal oli võimalus neil kahel päeval 
ühise sõbraliku perena koos olla ning vahetada mõtteid meie tsivilisatsiooni baastekstide tõlkimise ja 
tõlgendamise võlu ja valu üle. (nr 6, Jaan Lahe, Saagem maailmakodanikeks, lk 3) – 61 sõna 

l Olulised olid järgmised tegurid: ärevus, kuna oluline hulk delegaate oli loobunud osalemast; soov väljendada 
solidaarsust nende kiriklike gruppidega, kes võitlesid sõjaväelise diktatuuri, majandusliku ebaõigluse ja 
inimõiguste rikkumise vastu; hirm, et poliitilised ülesanded võivad liialt domineerida ja varjutada päevakorra 
sisulisi punkte ja tuua delegaatide hulgas kaasa võõrandumist üksteisest või isegi lõhesid; kaalutlused kiriku 
rolli osas kiriku õiguste ja põhiliste inimõiguste pideva rikkumise suhtes. (nr 12, Luterlik Maailmaliit, Peeter 
Kaldur, lk 3) – 62 sõna  

l Minu hinnangul on EELKs praegu peamisteks probleemideks mõju ja autoriteedi tagasihoidlikkus ühiskonnas; 
vaimulike ja ilmikute vähene misjonitegevus; vaimulike keskendumine kirikusisestele, mitte ühiskondlikele 
probleemidele; karismaatiliste ja vitaalsete vaimulike, kes tahavad, suudavad, viitsivad ja oskavad 
infoühiskonnas masse liigutada, suunata ja kaasata, vähesus; puudub karismaatiliste ja vitaalsete vaimulike 
järelkasv; vaimulikud ei pea oluliseks tegeleda koguduseliikmete hingehoiuga, kasvatada ja kaasata neid kiriku 
ellu ning igapäevasesse misjonitöösse. (nr 13, EELK arengukava koostades tuleb keskenduda toimivatele 
lahendustele, Raivo Linnas, lk 4) – 62 sõna  

l Järgnevate aastate jooksul Eesti usuline maastik stabiliseerus – osa, varasemal perioodil populaarsust kogunud 
kirikuid ja usuliikumisi kaotas oma järgijate hulka (nende hulka kuuluvad üheaegselt nii erinevad ühendused 
nagu EELK kui ka transtsendentaalne meditatsioon), teised usulised liikumised, mis olid 1980ndate lõpul ja 
1990ndate alguses tuntud näiteks uuelaadse karismaatilisusega, argistusid ning lõimusid loomulikuks osaks 
Eesti uuest usulisest maastikust (nt Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, Elu Sõna). (nr 10, Ringo Ringvee, Eesti 
religioosne maastik, lk 6) – 64 sõna 

l "Paljudel noortel on raske aru saada, et nende mõttemallid, eluviis, kunst, ühiskonnakord ja muu ei ole 
õigemad kui teiste inimeste ja kaugete kultuuride omad, kui ei olda õpitud kõige põhilisematki 
maailmatervikust, olgu see India hinduistlike kuningriikide ajalugu, Amazonase muusika, Vana-Aafrika 
tsivilisatsioonid, tänapäeva Hiina ühiskond, Vana-Põhja-Ameerika lääneosa eripärased majanduskorrad või ka 
soome-ugri suulised pärimused," kirjeldab Laur Kiik oma eesmärke Õpetajate Lehes (09.03.07). (nr 12, 
Toomas Jürgenstein, Meie ja maailm, lk 3) – 68 sõna 

l Ühte üldtunnustatud periodiseeringut ei ole, kuid siiski on kõik Lutheri uurijad üksmeelsed selles, et tinglikult 
võib Lutheri vaated vaimuliku ameti kohta jagada kahte perioodi: esiteks aastad 1517–1520, mil Luther alustas 
oma kirikukriitikat ja kujundas välja õpetuse kõikide kristlaste üldisest preesterlusest, ning seejärel periood, 
mille algus on dateeritud kas aastasse 1524 või 1525, mil Luther sõnastas poleemikas reformatsiooni radikaalse 
tiivaga (nn usumäratsejatega ehk usuindlejatega) oma käsitluse vaimulikust ametist. (nr 5, Jaan Lahe, 
Mõningaid aspekte Martin Lutheri käsitlusest vaimuliku ameti kohta ja selle tähendusest kirikule, lk 6) – 69 sõna  

l Eestis on kasutusel 1991. välja antud "Kiriku laulu- ja palveraamat" ning 1997. aastal ilmunud Piibel, liturgias 
kehtib aga ametlikult 1902. aasta agenda (enamikes kogudustes kasutatavat eksiilkiriku 1951 välja antud nn 
Stockholmi agendat ja selle kordustrükke, mis kujutavad endast agenda 1902. aasta redaktsiooni, ei ole Eesti 
kirikus kunagi ametlikult kehtestatud). Kuivõrd liturgias sisaldub palju piiblitsitaate ja nendel põhinevaid 
liturgilisi vormeleid, aga ka kirikulaulude katkeid, siis on loomulik nende redigeerimine ja ühtlustamine 
vastavalt uutele piiblitõlgetele ja koraaliraamatutele. (nr 2, EK, Laulumäng taevasele isale, lk 5) – 76 sõna  
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14. lisa. Sõnad see, seda, selle ülearu 
l Võime end ju lohutada sellega, et samas on ka Eesti rahvaarv tublisti vähenenud ja väheneb veelgi. (nr 6, Kuno 

Pajula, Kiri tulevikust, lk 2 
l Eks igat inimest rõõmustab see, kui ta tunnustuse leiab. (nr 6, Liina Raudvassar, Olla oma ametis ustav lõpuni, 

lk 5) 
l Kogu Eesti kristlaskonnale oleks kaotuseks see, kui väärtuslikud hääled läheks teistele erakondadele lihtsalt 

kartuse pärast, et kristlased sisse ei saa. (nr 8, Peeter Võsu, Vajame kristlaste toetust, lk 4) 
l Valiku tegemisel võiks mõelda sellele, kuidas Jeesus elas, õpetas ja oma ligimestest hoolis. (nr 8, Lennart 

Mängli, Usu ja poliitika vahekorrast, lk 4) 
l Külla aga on iga kristlane kutsutud ja seatud selleks, et vähendada maapealse riigi sarnasust põrgule, kus 

valitsevad kaos ja piinad. (nr 8, Lennart Mängli, Usu ja poliitika vahekorrast, lk 4) 
l Läheneva Eesti Vabariigi 90. juubeli künnisel on Jüri mõtteid mõlgutanud selle üle, kuidas vabariigi 

aastapäeva tähistamist rahvale lähemale tuua, et see oleks kõigi pidupäev; et maavanemad, linnapead ja 
vallavanemad saaksid olla koos oma rahvaga. (nr 8, Sirje Semm, Kogemustepagasiga ja uutele ideedele 
avatud, lk 6) 

l EKOEga analoogsed kirikuteosadused Ameerika Ühendriikides ("Üksmeele vormel", 1997) ning Lähis- ja 
Kesk-Idas ("Ammani deklaratsioon», 2006), aga ka uus faas Luterliku Maailmaliidu ja Reformeeritud 
Maailmaliidu vahelistes kõnelustes, mille taustaks on EKOE "mudel", näitavad, et see lootus ei ole olnud 
alusetu. (nr 5, Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 

l Põhimõttelisel tasandil rõhutatakse, et misjon on osalemine Jumala missioonis ning seda, et mure evangeelse 
hääle kuuldavuse pärast Euroopas tuleb mõista esmajoones murena evangeeliumi kuuldavuse pärast Euroopas. 
(nr 4, Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 

l Küsimuse muudab raskeks see, et Lutheri erinevatest teostest võib leida selle kohta väga erinevaid väljendusi. 
(nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l Eesti on paljugi seda, mis mind siin kinni hoiab, kas või näiteks puhas loodus. (nr 8, Monika Reedik, Mul 
tekiks väljaspool Eestit meeletu koduigatsus, lk 7) 

l 31. jaanuari Eesti Kiriku juhtkirja autor ei jäta lugejale erilist valikuvõimalust – ainult see erakond, kelle 
lubaduste hulka kuuluvad rahasummad ummikusse jooksnud pühakodade programmile, on väärt meie hääli. 
Eelmise nädala kirikuleht vahendab meile taas loo sellest, kuidas üks kogudus on astunud valimispropaganda 
reele ja korraldanud koguduse liikmetest poliitikute kohtumise kogudusega. (nr 9, Tauno Toompuu, 
Kirikuruumi tuulutades, lk 5) 

l Sotsiaal- ja majandusraskustes virelev inimene läheb aga viinapudeli kallale selleks, et saavutada 
homoöstaažile ligilähedane seisund. Nii võikski väita, et sotsiaalse toimetulekuraskusega inimene tarvitab 
mõnuainet selleks, et saavutada homoöstaažitase, et tunda end vähegi normaalsemalt, aga edukas ja jõukas 
inimene tarvitab eelmainitut selleks, et end veelgi paremini tunda. (nr 13, Igor Miller, Hea ja halva tasakaalust, 
lk 2)  

l Seda lauset hakkasid paljud tõlgendama peaministri soovina muuta religiooniõpetus koolides kohustuslikuks 
õppeaineks, mistõttu arutelu meedias keskenduski paljuski vaidlusele aine kohustuslikkuse või vabatahtlikkuse 
üle, mitte aga selle üle, mida peaminister tegelikult oma ettekandes ütles. (nr 9, Põgus tagasivaade neljale 
aastale, lk 3) 

l Ometi võib paastu pidamine olla vahel lausa vajalik selleks, et end võõrutada millestki, millest oleme 
sõltuvusse sattumas. (nr 2, Paastumine on alandlikkuse väljendus, Anne Burghardt, lk 8) 

l EKOE ise on näide sellest, kuidas üksmeel tsentraalses ei pea tähendama tasalülitamist ja uniformsust. (nr 5, 
Thomas Andreas Põder, Ev)angeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 

l On hämmastav lugeda keskerakondlasest riigikogu liikme Küllo Arjaka väiteid Eesti Kirikus (29.11.2006), 
samuti Siiri Oviiri öeldut Keskerakonna valimisajakirjas Dirigent, mille sisuks on see, et kuna 
justiitsministeeriumis arutati vabaabielude ja samasooliste kooselu sissekirjutamist perekonnaseadusesse, siis 
on perekonna väärtustamise seisukohalt väga oluline, et uut perekonnaseadust ei tulnud. (nr 9, Erik Salumäe, 
Põgus tagasivaade neljale aastale, lk 3) 

l Selline valik või valimine ei oleks aga kirikuvalitsusele kõige mugavam. Lihtsam on seada üles mitu 
kandidaati, neid üksteise vastu välja mängida ja siis see pall veeretada sinodi ette. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-
Harju sinodi taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) 

l On tõsiasi, et EKOEs on erinevaid seisukohti selles suhtes, milline EKOE peaks olema ning kus suunas tuleks 
liikuda. on erinevaid seisukohti, milline peaks olema (nr 5, Thomas Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute 
Osadus Euroopas, lk 3) 

l Tean, et teoloogiliselt on piisavalt häid tõestusi sellele, et me ei tohiks hoida lapsi armulauast eemal. (nr 9, 
Eesti Kirik küsib, lk 1) 

l Teame, mis toimub, kui süda lööb, nagu tahaks see rinnust välja karata. (nr 11, Heino Nurk, Igavuse hurmas, lk 
4) 

l Ootan konverentsilt seda, et iga tulija saaks seal välja öelda oma head või ka murelikud mõtted ja küsimusi... 
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(nr 9, Eesti Kirik küsib, lk 1) 
l Üheks omanäoliseks katseks seda teha, on noore Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo tudengi Laur Kiigi loodud 

kohtumiste sari "Ilmaviis", kus õppeõhtutel Eesti eri paikades selgitatakse ja kirjeldatakse maailmas levinud 
elutunnetusi. (nr 12, Toomas Jürgenstein, Meie ja maailm, lk 3) 

l Tähelepanu väärib EKNK aktiivsus oma sõnumi kuulutamisel ning selleks vahendite leidmisel – olgu siis 
selleks raadiotöö (Raadio 7 rajamine) või sotsiaalne rehabilitatsioon (Lootuse küla). (nr 12, Ringo Ringvee, 
Eesti religioosne maastik, lk 6) 

l Kirik on olnud ja tahab jätkuvalt olla selleks innustavaks ja ühendavaks jõuks, mille kaudu armastuse 
evangeelium inimeste elutegelikkuses nähtavaks saab. (nr 13, Indrek Vaino, Kirik tahab olla ühendavaks jõuks, 
lk 1) 

l Ometi on palju räägitud sellest, kuidas inimesed, kellel on n-ö kõik olemas, on ometi õnnetud. (nr 13, Igor 
Miller, Hea ja halva tasakaalust, lk 2) 

l Veel üheks näiteks sellest, kuidas EKOE saab EELK jaoks kogetavaks, on suhe Kurhessen-Waldecki 
Evangeelse Kirikuga, kes on üks kolmest EELK partnerkirikust. (nr 5, Thomas Andreas Põder, Evangeelsete 
Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) 

l EELK toetusfondi juhataja Jaan Tammsalu kinnitab, et fond püüab teha kõik selleks, et luteri kirik oleks tegus 
ja Eesti elu edendav. (nr 8, Esimesed Piiblid on üle antud, Liina Raudvassar, lk 1) 

l Meie ühiskond ja selle otsustajad vajavad enda kõrvale selge pilguga kristlasi rohkem kui kunagi varem. (nr 9, 
Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4-5) 

l Perioodi iseloomustas asjaolu, et sõja tagajärjed olid enamasti ületatud, transpordivahendid olid jõudnud uuele 
tasemele ning sellega oli maakera mistahes punkti jõudmine muutunud oluliselt kergemaks. (nr 12, Luterlik 
Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3) 

l Aeg on aga kindlasti küps selleks, et teha ettevalmistusi nendeks otsusteks, mis tagaksid ellujäämise kõigile 
kogudustele. (nr 9, Kirikust edujoobes riigis, Urmas Viilmaa, lk 2) 

l Julgen siiski vaidlustada kõik need kolm hüüdlauset ja nende jumalikkuse ning pakkuda välja alternatiivi, 
pealegi mu meelest vägagi kristliku. (nr 9, Tauno Toompuu, Kirikuruumi tuulutades, lk 5) 

l On igati legaalne ja põhiseaduspärane keelduda valimispropagandast ja selles osalemisest ükskõik millisel 
moel. (nr 9, Tauno Toompuu, Kirikuruumi tuulutades, lk 5) 

l See aga ei tähenda, et peapiiskopi poolt esitatud üks kandidaat tähendaks automaatselt vaid seda, et sinodil ei 
jää muud üle, kui inimene ametisse "kinnitada". (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: kirikuõigusega 
ei ole asjad selged, lk 3) 

l Suuruselt teisel kohal oleva konfessiooni, õigeusklike puhul märkis esineja oluliseks fakti, et selle traditsiooni 
järgijad jagunevad kahte kirikusse (Eesti Apostlik Õigeusu Kirik ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik), 
kelle omavahelised suhted on jahedad. (nr 7, Liina Raudvassar, Religioosne maastik nagu sügisene looduspilt, 
lk 4) 

l Piiskoppidele heideti ette passiivsust "ekstremistide" peatamisel kiriku elus. Vaimulikke kritiseeriti nende 
sekkumise pärast poliitikasse ning rünnati etteheidetega neid preestreid, kes söandasid lõpetada põrandaaluse 
seminari. (nr 12, Marek Roots, Leedu Katoliku Kiriku Kroonika tähtpäev, lk 6) 

l Peatöövõtja oli meie koguduse liige, kes endale sentigi kasumit ei võtnud ja ehitas seda maja kui jumalariigi 
jaoks. Ilma heade kaastöölisteta sellist maja ei oleks ehitanud. (nr 8, Tiiu Pikkur, Nelipühilased said oma kodu, 
lk 8) 

l Kogu Eesti kristlaskonnale oleks kaotuseks see, kui väärtuslikud hääled läheks teistele erakondadele lihtsalt 
kartuse pärast, et kristlased sisse ei saa. (nr 8, Peeter Võsu, Vajame kristlaste toetust, lk 4) 

l Piiskop Lilleoru sõnul on siin majas omal ajal isegi maailmarekordeid püstitatud ja see hoone on paljudele 
tähtis just spordihoonena. (nr 8, Tiiu Pikkur, Nelipühilased said oma kodu, lk 8) 
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15. lisa. Sõnad oma, enda ülearu 
l Kuna näitus on ilus tervik, kus üks pilt toetab teist, siis ei tahaks ühtegi kunstnikku eraldi välja tuua, nimetan 

vaid osavõtjaid, kes oma loominguga ammu tuntud: Jüri Arrak, Jaan Elken, Eva Jänes, Kristiina Kaasik, 
Nikolai Kormašov, Lola Liivat, Olav Maran, Leili Muuga, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Tiiu Pallo-Vaik. (nr 
8, Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8) 

l Meie praeguses killustatud maailmas, kus ka kunst on muutunud paljuski juba mõisteliselt laiaivalguvaks ja 
vahel ka arusaamatuks peale tegijate endi kitsa ringi, on traditsioonilist tahvelmaali taas südantkosutav 
vaadata. (nr 8, Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8) 

l Inimene võib teravaid elamusi otsides oma elu maha mängida ning ennast surnuks juua või tööga tappa. (nr 11, 
Heino Nurk, Igavuse hurmas, lk 4) 

l Palju on neid lapsevanemaid, kes oma lapse kohe pärast sündi lasevad ristida, nagu see meil enne Vene võimu 
tulekut kombeks oli? (nr 11, Kaie Nõlvak, Valdo Reimann:  Isa ju ikka ootab, lk 5) 

l Peasaal on varustatud tänapäevase tehnikaga nii, et igasugusel tasemel konverentse ja kontserte saaks 
korraldada. Saali akustika loomisel olid abiks oma ala spetsilistid. (nr 8, Tiiu Pikkur, Nelipühilased said oma 
kodu, lk 8) 

l Sedasama rõhutab ka Philipp Melanchton oma traktaadis "Paavsti võimust ja primaadist" ja luterlikus 
teoloogias on olnud selline arusaam valdav. (nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l Peapiiskop kõneles oma ettekandes liturgiliste uuenduste vajadusest, et tuua selgelt esile meie kiriku kese 
jumalateenistuse ja altari näol, et aktiviseerida kogudust osalema liturgias. (nr 9, Margus Kirja, Sinod valis 
praostiks Tanel Otsa, lk 2) 

l Inimene ei suuda ja oska enam kohaneda ega kujundada oma suhtumist teda ümbritsevasse, mis omakorda 
tekitab stressi ja tekitab vastureaktsioonina maailma suhtes pigem vaenuliku ja agressiivse hoiaku. (nr 12, 
Taavi Laanpere, Muutumatult muutlik kevad, lk 2) 

l Kolmapäeval, 31. jaanuaril kell 12 avatakse Ungari Instituudi galeriis Eesti maalikunstnike näitus "Teekond 
tarkuse allikale", millel osalevad oma maalidega Jüri Arrak, Jaan Elken, Eva Jänes, Kristiina Kaasik, Nikolai 
Kormašov, Lola Liivat, Olav Maran, Uno Roosvalt, Tiiu Pallo-Vaik jt. (nr 5, Eesti maalikunstnikud Ungari 
Instituudi galeriis, lk 7) 

l Mulle meenub emeriitõpetaja Peep Audova tähelepanek oma noorusajast, mil ta astus esimesi kordi iseseisvalt 
koguduse ette. (nr 9, Marek Roots, Kes sa oled, Jeesus?, lk 8) 

l Mõlemad arvamusliidrid tõstsid oma kõnes esile kiriku kui kodanikuühenduse suurt rolli Eesti riigi idee 
teostumisel peaaegu sajand tagasi. (nr 9, Kirikust edujoobes riigis, Urmas Viilmaa, lk 2) 

l Oma romaanis loob Nikos Kazantzakis, tuntud "Alexis Sorbase" autor, pildi inimesest, kes jagab kõiki muresid 
ja hädasid, keda piinavad kahtlused ja kiusatused nagu iga inimene. (nr 5, Nikos Kazantzakis.  Viimne 
kiusatus, lk 7) 

l Siiski ei ole vaimulikel ja ilmikutel võimalik eirata Kristuse käsku oma jüngritele... (nr 13, EELK arengukava 
koostades tuleb keskenduda toimivatele lahendustele, Raivo Linnas, lk 4)  

l 2. juunil on Tartusse kavandatud mitmeid üritusi. Hommikul alustatakse Treffneri juurest rongkäiguga, kus 
osalevad ka üliõpilasorganisatsioonid oma lippudega. (nr 11, Tiiu Pikkur, Eesti vaba rahvakirik saab 
90aastaseks, lk 1) 

l Sellest soovist on ka kantud idee kinkida kõigile, kes oma abielu laulatavad luteri kirikus, Piibel. (nr 8, 
Esimesed Piiblid üle antud, Liina Raudvassar, lk 1) 

l Ikoonid sünnivad üksteisest ja kannavad endas sama vaimu. (nr 10, Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed 
ikoonide juurde, lk 5) 

l Riigikogulasest Peeteli koguduse õp Avo Üprus alustas oma sõnavõttu tunnistusega... (nr 7, Liina Raudvassar, 
Religioosne maastik nagu sügisene looduspilt, lk 4) 

l Oma sõnavõtus vaimulike konverentsil tõin välja eelnõu kvaliteeti, staatust ja usaldatavust iseloomustavad 
aspektid. (nr 6, Kirikukäsiraamat lõpusirgel, Andres Põder, lk 3) 

l 17. veebruaril 1227 vallutasid ristisõdijad Eesti saared ja meie rahvas kaotas oma vabaduse. (nr 7, Mati Märtin, 
Veebruar 1927, lk 5) 

l Tollases kirikus oli nimelt käibel arusaam, et kolmeastmeline hierarhia, mis hõlmab endasse diakoni, preestri 
ja piiskopiameti, on Kristuse enda seatud. (nr 9, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, Jaan Lahe, lk 6) 

l Valimiste "võitjate" hulka võiks pidada ka Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, kes parandas oma esindatust 
riigikogus nelja liikme võrra ning mis kogus üle 20 000 hääle rohkem kui 2003. aastal. (nr 10, Alar Kilp, 
Riigikogu valimised võitis Reformierakond, lk 3) 

l Peatöövõtja oli meie koguduse liige, kes endale sentigi kasumit ei võtnud ja ehitas seda maja kui jumalariigi 
jaoks. (nr 8, Tiiu Pikkur, Nelipühilased said oma kodu, lk 8) 

l Tule, ühine eesti, komi, udmurdi, mari, handi, mordva, karjala, vepsa, soome ja ungari kristlastega, et üksteist 
julgustada oma vaimulikus elus ning jagada ühist visiooni ja igatsust viia sõnumit Kristusest meie 
hõimurahvastele! (nr 11, konverentsireklaam lk 7) 
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16. lisa. Liigsõnalisuse varia 
 

l Metodisti kiriku puhul tuleb eraldi välja tuua Teoloogilist Seminari, mis valmistab ette vaimulikke ja koguduse 
töötegijaid... (nr 12, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) 

l Tule, ühine eesti, komi, udmurdi, mari, handi, mordva, karjala, vepsa, soome ja ungari kristlastega, et üksteist 
julgustada oma vaimulikus elus ning jagada ühist visiooni ja igatsust viia sõnumit Kristusest meie 
hõimurahvastele! (nr 11, konverentsireklaam lk 7) 

l Hupel tegi kaastööd mitmele ajakirjale ning ta avaldas ise terve rea raamatuid. (nr 9, Kristjan Luhamets, 270 
aastat pastor Hupeli sünnist, lk 2) 

l Samas kipub nappima erinevatest alternatiividest ühiskonnaelu korraldamiseks. (nr 9, Tauno Teder, 
Valimisärevus, lk 3) 

l Oleme teinud ettepanekuid mitme valdkonna, mh hariduselu juhtimise muutmiseks nii, et väheneks võimalus 
juhtida spetsialiste poliitiliste vahenditega. (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4-5) 

l Need ei ole ainsad, kuid on väga olulised lahendamist vajavad probleemid. (nr 13, EELK arengukava 
koostades tuleb keskenduda toimivatele lahendustele, Raivo Linnas, lk 4) 

l Mitme kandidaadi ülesseadmine, eriti nii nagu see sündis Ida-Harjus, oli kerge kirikuvalitsusele ja raske 
sinodisaadikutele. (nr 11, Jaanus Jalakas,  Ida-Harju sinodi taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) 

l On ilmne, et kirikuvalitsusel oli oma kindel eelistus kandidaadi osas olemas ning sellega ka teadvustatud risk, 
et soovitud isik üksi esitatuna ei pruugi läbi minna. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: 
kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) 

l Tema ei vaata meie välimusele, vaid vaatab meie südamesse. (nr 11, Aarand Roos, Kutsutud ja valitud, lk 3) 
l Koosolekutel ja konverentsidel erutab ja haarab meid enamasti ainult väike osa seal arutatust. (nr 11, Heino 

Nurk, Igavuse hurmas, lk 4)  
l Ilmekas näide selle kohta on inimese südamelöökide lugemine. (nr 11, Heino Nurk, Igavuse hurmas, lk 4)  
l Lai leviala on ka tegevusel, mis puudutab poliitilistelt parteidelt ning näiteks valitsuselt lähtuvatele pärimistele 

vastamist. (nr 11, Liina Raudvassar, Keskkonnapastori tööpõld on lai, lk 5) 
l Näiteks, milline küttesüsteem oleks keskkonnasõbralikum ning aitaks samas kogudusel kulusid kokku hoida. 

(nr 11, Liina Raudvassar, Keskkonnapastori tööpõld on lai, lk 5) 
l Aastaks 1900 vabanes aga õpetaja koht Helme koguduses ja Koik kandideeris siinsele vakantsele kohale. (nr 

11, Arvo Lasting, Georg Koigi panus emakeelse kirikukirjanduse edendamisel, lk 6) 
l Ilmselt on niisugune arusaam üheks peapõhjuseks, miks paljudel nüüdisaja inimestel ei teki vajadust rooga 

võtma asudes tänada Loojat. (nr 11, Marek Roots, Paastuaja toidulaud, lk 8) 
l Pärast eksiili olid juudid hakanud samaarlasi lausa nakatavalt roojasteks pidama. (nr 3, Janunegem elava vee 

järele, Anne Burghardt, lk 8)  
l Randar Tasmuthi ja Urmas Nõmmiku eksegeetikaõpiku vooruseks on tema lihtsus ja selgus - igast 

eksegeetilisest meetodist antakse siin lühike ja konkreetne ülevaade, millele on lisatud näiteid meetodi 
rakendamise kohta erinevatele piiblitekstidele. (nr 8, Jaan Lahe, Meetodi tarvilikkusest, lk 3) 

l Piiskop Lilleoru sõnul on siin majas omal ajal isegi maailmarekordeid püstitatud ja see hoone on paljudele 
tähtis just spordihoonena. (nr 8, Tiiu Pikkur, Nelipühilased said oma kodu, lk 8) 

l Nimelt korraldasid TÜ VKA üliõpilased Jaani kirikus muusikalise töötoa, kus huvilised said proovida oma 
häält ja kätt erinevate muusikainstrumentide peal. (nr 13, Merje Mänd, Kirikumuusikute erialapäevad 
esmakordselt Tartus, lk 1) 

l Kõige olulisem LMLi jaoks on mõiste osaduskond (communio/gemeinschaft) sissetoomine, mis avab uue 
lehekülje LML edasises arengus. (nr 13, Peeter Kaldur, Luterlik Maailmaliit, lk 3) 

l Liikmeskonna stabiilsus on läbi aastakümnete olnud iseloomulikuks ka ligi pooleteisetuhandelise 
liikmeskonnaga Eesti Metodisti Kirikule ja Adventistide Koguduste Eesti Liidule, neil mõlemal on 
vaieldamatult koht Eesti usuelus. (nr 13, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) 

l Läheneva Eesti Vabariigi 90. juubeli künnisel on Jüri mõtteid mõlgutanud selle üle, kuidas vabariigi 
aastapäeva tähistamist rahvale lähemale tuua, et see oleks kõigi pidupäev; et maavanemad, linnapead ja 
vallavanemad saaksid olla koos oma rahvaga. (nr 8, Sirje Semm, Kogemustepagasiga ja uutele ideedele 
avatud, lk 6) 

l 31. jaanuari Eesti Kiriku juhtkirja autor ei jäta lugejale erilist valikuvõimalust – ainult see erakond, kelle 
lubaduste hulka kuuluvad rahasummad ummikusse jooksnud pühakodade programmile, on väärt meie hääli. 
Eelmise nädala kirikuleht vahendab meile taas loo sellest, kuidas üks kogudus on astunud valimispropaganda 
reele ja korraldanud koguduse liikmetest poliitikute kohtumise kogudusega. (nr 9, Tauno Toompuu, 
Kirikuruumi tuulutades, lk 5) 

l Selline valik või valimine ei oleks aga kirikuvalitsusele kõige mugavam. Lihtsam on seada üles mitu 
kandidaati, neid üksteise vastu välja mängida ja siis see pall veeretada sinodi ette. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-
Harju sinodi taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) 

l Konsistooriumi tarkvaraspetsialist Riina Sildvee kinnitab, et EELK on üks väheseid Eestis tegutsevaid 
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kirikuid, kes korrapärase regulaarsusega viib läbi aastaaruandlust. (nr 4, Liina Raudvassar, Käes on aruandmise 
aeg, lk 3) 

l Julgen siiski vaidlustada kõik need kolm hüüdlauset ja nende jumalikkuse ning pakkuda välja alternatiivi, 
pealegi mu meelest vägagi kristliku. (nr 9, Tauno Toompuu, Kirikuruumi tuulutades, lk 5) 

l Tegemist on seninägematu pretsedendiga (nr 5, Pühakodade  programm  ummikseisus. Mati Maanas, lk 2) 
l On hämmastav lugeda keskerakondlasest riigikogu liikme Küllo Arjaka väiteid Eesti Kirikus (29.11.2006), 

samuti Siiri Oviiri öeldut Keskerakonna valimisajakirjas Dirigent, mille sisuks on see, et kuna 
justiitsministeeriumis arutati vabaabielude ja samasooliste kooselu sissekirjutamist perekonnaseadusesse, siis 
on perekonna väärtustamise seisukohalt väga oluline, et uut perekonnaseadust ei tulnud. (nr 9, Erik Salumäe, 
Põgus tagasivaade neljale aastale, lk 3) 

l Peapiiskop kõneles oma ettekandes liturgiliste uuenduste vajadusest, et tuua selgelt esile meie kiriku kese 
jumalateenistuse ja altari näol, et aktiviseerida kogudust osalema liturgias. (nr 9, Margus Kirja, Sinod valis 
praostiks Tanel Otsa, lk 2) 

l See aga ei tähenda, et peapiiskopi poolt esitatud üks kandidaat tähendaks automaatselt vaid seda, et sinodil ei 
jää muud üle, kui inimene ametisse "kinnitada". (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: kirikuõigusega 
ei ole asjad selged, lk 3) 

l Riigikogu liikmete poolt teist korda esitatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning haridusseaduse 
muudatusettepaneku seaduseelnõu käsitleti riigikogus 13. ja 14. veebruaril. (nr 8, Sirje Semm, 
Religiooniõpetus ei muutu kohustuslikuks, lk 2) 

l Mingil moel on Eesti Kirikute Nõukogu olnud ja olemas meie jagunenud ristirahva ühendamiseks ja 
omavaheliseks dialoogiks, ka kristlaskonna ja kogu ühiskonna vaheliseks dialoogiks. (nr 10, Eesti oikumeenia 
lugu, Tauno Teder, lk 3) 
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17. lisa. Isikulised asesõnad 
 

l Hupel tegi kaastööd mitmele ajakirjale ning ta avaldas ise terve rea raamatuid. (nr 9, Kristjan Luhamets, 270 
aastat pastor Hupeli sünnist, lk 2) 

l Lai leviala on ka tegevusel, mis puudutab poliitilistelt parteidelt ning näiteks valitsuselt lähtuvatele pärimistele 
vastamist. (nr 11, Liina Raudvassar, Keskkonnapastori tööpõld on lai, lk 5) 

l Kuivõrd suures Helme koguduses oli jutlustamist ja kõnede pidamist palju, siis nõudis nende ettevalmistamine 
õpetajalt palju energiat ja aega. (nr 11, Arvo Lasting, Georg Koigi panus emakeelse kirikukirjanduse 
edendamisel, lk 6) 

l Randar Tasmuthi ja Urmas Nõmmiku eksegeetikaõpiku vooruseks on tema lihtsus ja selgus. (nr 8, Jaan Lahe, 
Meetodi tarvilikkusest, lk 3) 

l Meie praeguses killustatud maailmas, kus ka kunst on muutunud paljuski juba mõisteliselt laiaivalguvaks ja 
vahel ka arusaamatuks peale tegijate endi kitsa ringi, on traditsioonilist tahvelmaali taas südantkosutav 
vaadata. (nr 8, Maarja Vannas, Leida hingamispaik hingele, lk 8) 

l Peapiiskop kõneles oma ettekandes liturgiliste uuenduste vajadusest, et tuua selgelt esile meie kiriku kese 
jumalateenistuse ja altari näol, et aktiviseerida kogudust osalema liturgias. (nr 9, Margus Kirja, Sinod valis 
praostiks Tanel Otsa, lk 2) 

l Inimene ei suuda ja oska enam kohaneda ega kujundada oma suhtumist teda ümbritsevasse, mis omakorda 
tekitab stressi ja tekitab vastureaktsioonina maailma suhtes pigem vaenuliku ja agressiivse hoiaku. (nr 12, 
Taavi Laanpere, Muutumatult muutlik kevad, lk 2) 

l Mulle meenub emeriitõpetaja Peep Audova tähelepanek oma noorusajast, mil ta astus esimesi kordi iseseisvalt 
koguduse ette. (nr 9, Marek Roots, Kes sa oled, Jeesus?, lk 8) 

l Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsi poolt välja töötatud õppeprogrammi on Eesti oludele 
kohandatult meie erinevates kogudustes läbi viidud juba 12 aastat. (nr 10, Piret Riim, Kristuse täisea mõõtu 
mööda, lk 4) 

l Mingil moel on Eesti Kirikute Nõukogu olnud ja olemas meie jagunenud ristirahva ühendamiseks ja 
omavaheliseks dialoogiks, ka kristlaskonna ja kogu ühiskonna vaheliseks dialoogiks. (nr 10, Eesti oikumeenia 
lugu, Tauno Teder, lk 3) 
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18. lisa. Lausepiirid 
l 8.–11. märtsini kestnud visiidi ajal külastati Narvat, Tallinna ja Pärnut, sõlmiti kahe kiriku vaheline hea tahte 

leping. (nr 11, Tiiu Pikkur, Eestit külastas Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi, lk 1) → 2 lauset 
l 1968. aastal Narva Aleksandri kirikus leeritatud Aarre Kuukauppi on Eestit varemgi külastanud,  seekordse 

visiidi eesmärk oli kohtuda Eestis elavate ja EELKsse kuuluvate ingerlastega. (nr 11, Tiiu Pikkur, Eestit 
külastas Ingelri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi, lk 1) → 2 lauset 

l "Vald lisas omalt poolt kogudusele sama summa, nii saingi auto ostetud," on Anna-Liisa Vaher siiralt tänulik 
Tarvastu vallale. (nr 4,  Semm, Kohtumine aasta tähtsamal, lk 1) → 2 lauset 

l Kas Sinul kui vaimulikul on küllaldaselt suhtlemist ja kontakte ning sõpru teiste vaimulike hulgas ja kas te 
võtate midagi ühiselt ette või on Vaimulike Konverents põhiliseks kokkusaamiskohaks?  (nr 4, Eesti Kirik 
küsib, lk 1) → 2 lauset  

l Saame kokku ka Martin Lutheri Ühingus, seal on nii akadeemilisi kohtumisi, aga ka hingehoidlikke 
vestlusringe. (nr 4, Eesti Kirik küsib, lk 1) → 2 lauset 

l Koguduses kipub olema palju tööd, koguduslike erinevuste tõttu on vaimulikel erinevad probleemid. (nr 4, 
Eesti Kirik küsib, lk 1) → 2 lauset 

l Los Angelese koguduse esimehe Heino Nurmbergi sõnul sõlmiti taoline vahetus õpetaja Pallo eestvõttel ja 
kogudus saatis praost Mäeverele ametlikult küllakutse, millega kinnitab, et vastutab külalise heaolu ja 
ülalpidamise eest. (nr 4, Õpetajad vahetavad kogudusi, lk 2) → 2 lauset 

l Kontserdiga koguti 21 000 krooni, lisaks on arvele laekunud umbes samas summas sponsorannetusi, ütles 
Eesti Kirikule klubi president Ain Kuut. (nr 4, Praostkonna uudised, lk 2) → 2 lauset 

l Laekunud rahaga tasutakse erakoolis õppivad laste õppemaks, osa summast läheb eraõpetajatele palga 
tasumiseks. (nr 4, Praostkonna uudised, lk 2) → 2 lauset 

l See tekst on hetkel kättesaadav EKOE koduleheküljel saksa, prantsuse ja inglise keeles, peatselt valmib ka 
eestikeelne tõlge. (nr 4, Thomas Andreas Põder,  Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) → 2 lauset 

l Aastaga on laste arv kasvanud, tublit hoogu on juurde saanud laste kultuuriline kasvatus: pea igal õhtul 
tegutseb majas mõni huviring. (nr 4, Praostkonna uudised, lk 2) → 2 lauset 

l Seda võib vaid tutvustada, valikuvabadus jääb alati inimesele endale. (nr 4, Ramo Pener. Kardetakse seda, 
mida ei teata, lk 4) → 2 lauset 

l Jumalateenistusi on Helme kihelkonnas palju, lisanduvad veel mitmesugused talitused, kus Thea tahab anda 
oma panuse inimeste hinge kosutamiseks ja Jumala ülistamiseks. (nr 4, Arvo Lasting, Kogudus ja organist 
vajavad teineteist, lk 5) → 2 lauset  

l Mõnel hetkel  soovib rahvas lihtsalt hetkeks mõtiskleda muusika saatel, et keskenduda pidulikule sündmusele 
ja palvele, siis me ei vajagi sõnu. (nr 4, Arvo Lasting, Kogudus ja organist vajavad teineteist, lk 5) → 2 lauset 

l Poeemi on muusika, tantsude ja ajakohaste kostüümidega lavale seadnud Liina Orlova, Birgittat kehastas 
Carmen Tabor, tema abikaasat Ulf Gudmarssoni Margus Tabor ning kuninganna Biancat Külli Teetamm. (nr 4, 
Mari Paenurm, Brigitta peegeldused, lk 5) → 2 lauset   

l Raamatus vaheldub ajalooline ülevaade tundeküllase poeemiga, teose lõppu on Ruth Rajamaa lisanud ülevaate 
püha Birgitta elust ning Kristi Burman vaatleb Birgitta kujutamist kunstis läbi aegade. (nr 4, Mari Paenurm, 
Brigitta peegeldused, lk 5) → 2 lauset 

l Arumäe uuenduseks kirikus oli kotikorjanduse kaotamine, tema meelest oli see täiesti aegunud. (nr 4, Toomas 
Paul, Pilk mineviku kirikule, lk 6) → 2 lauset 

l Näituse avab 29. jaanuaril kell 17 Iisraeli suursaadik, avamisel osalevad Eesti riigi ning mitme välisriigi 
saatkondade esindajad. (nr 4, Riina Kaukver, Juutide mälestuseks, lk 7) 

l Õpetaja Jaan Tammsalu ütles, et võtmed on ehitajatele juba üle antud, esialgu on kantseleil kiriku keldris veel 
oma nurgakene, kuid varsti kaob seegi. (nr 1, Tiia Pikkur, Tallinna Jaani kogudus kolib Niguliste kirikusse, lk 
1) → 2 lauset 

l Teine nõue puudutab igaüht: jumalateenistusele ei tohi üleriietes minna ehk nagu ütleb õpetaja naljatades, on 
see üks kogudus Eestis, kus daamid saavad oma tualette näidata. (nr 1, Tiia Pikkur, Tallinna Jaani kogudus 
kolib Niguliste kirikusse, lk 1) → 2 lauset 

l Ent kasutada saab ka Jaani koguduse maja saali Lastekodu tänavas, seal hakatakse eelkõige kooriproove 
tegema. (nr 1, Tiia Pikkur, Tallinna Jaani kogudus kolib Niguliste kirikusse, lk 1) → 2 lauset 

l Niisiis – pühapäeviti algusega kell 10 on jumalateenistused Nigulistes, kõik teised toimingud on Rootsi-Mihkli 
kirikus.  (nr 1, Tiia Pikkur, Tallinna Jaani kogudus kolib Niguliste kirikusse, lk 1) → 2 lauset 

l Oled nagu osaline milleski olulises, jõuluootuskontsertide puhul on tegemist kahekordse rahuloluga (nr 1, 
Lauluga koguti toetust Hanila kiriku heaks, Rita Puidet, lk 1) → 2 lauset 

l Jõuluteenistuse viisid läbi kaitseväe peakaplan major Taavi Laanepere, vanemkaplan leitnant Gustav Kutsar, 
sidepataljoni kaplan nooremleitnant Ott Aro, jutluse pidas tagapataljoni kaplan leitnant Merike Kütt. (nr 1, 
Tallinna garnisoni jõuluteenistus, Tiiu Pikkur, lk 2) → 2 lauset 

l Osa võttis ligi kolmkümmend õpilast kuueteistkümnest erinevast koolist, parimad kuulutati välja 6. detsembril. 
(nr 1, Toomas Jürgenstein, Esseevõistlus religioonist ja teadusest 2006, lk 2) → 2 lauset 
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l Laulusalmis küpsetab päkapikk küll maitsvaid saiu, kuid seegi pole kingiks, ta tahab omaküpsetatud saiade 
eest saada kolm pai. (nr 1, Tuuliki Jürjo, Eesti jõuluaja jõululauludest, lk 4) → 2 lauset 

l Toomkiriku aknaid on järk-järgult uuendatud, sel aastal said korda altariruumi aknad. (nr 1, Tiiu Pikkur, 
Uskumatu efekt toomkiriku tagaseinas, lk 5) → 2 lauset 

l Tallinna Toomkirik on rajatud 13. sajandi algul puukirikuna, 1240ndatel sai valmis kivikirik, mida on aja 
jooksul juurdeehitustega laiendatud, mis on maha põlenud ja jälle üles ehitatud ning 18. sajandist tänapäevani 
säilinud. (nr 1, Tiiu Pikkur, Uskumatu efekt Toomkiriku tagaseinas, lk 5) → 2 lauset 

l Piibel näitab meile korduvalt raskusi ja tagasilööke peale suuri tõotusi ja õnnehetki, nii ülevuse kui hirmu 
hetked saavad kindlasti osaks suuri ülesandeid täitvate inimeste elust. (nr 1,  Tarkuse algus on jumala kartus,  
Randar Tasmuth, lk 3) → 2 lauset 

l Filmi valmimise üle rõõmustas ka Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru, öeldes, et film näitab Eesti 
misjonitegevuse tänast päeva, ta avaldas lootust, et mõne aja pärast võiks misjonäre olla rohkem. (nr ne. (nr 3, 
Veel on näha ustavuse vilja, Juhani Martikainen, lk 5) → 2 lauset 

l 220 EELK vaimulikust leidis aega, võimalust ja tahtmist konverentsile tulla 130 jumalasulast, kõik ei saanud 
kohale jääda küll kolmeks päevaks, aga umbes 110 ordineeritut esindas kirikut algusest lõpuni. (nr 5, Liina 
Raudvassar, Meie kirik täna ja homme, lk 1) → 2 lauset 

l Erinevalt mõnest varasemast aastast ei olnud sel konverentsil kuulda sõnakrõbedust, domineeris 
üksteisemõistmine ning rõõmus meel. (nr 5, Liina Raudvassar, Meie kirik täna ja homme, lk 1) → 2 lauset 

l Neid töid ja ka teisi saab kindlasti edaspidi kasutada pastoraalseminaris, see on värske informatsioon 
erinevatest Eesti kohtadest. (nr 5, Tiiu Pikkur, Usuteaduse Instituudis kaitsti lõputöid, lk 1) → 2 lauset 

l Olen rahul ja tänulik, võin tegeleda oma armastatud eriala psühholoogiaga, milles minu jaoks on kaks suurt 
teemat: religioon ja suhtlemine. (nr 5, Tõnu Lehtsaar on Tartu ülikooli rektori kohusetäitja, Sirje Semm, lk 2) 
→ 2 lauset 

l Õpetaja Rannuti juhtimisel algas 1980ndate aastate teisel poolel 1941. aasta sõjategevuses raskelt kannatanud 
Märjamaa Maarja kiriku põhjalik renoveerimine, taastati ja taasavati  Vabadussõja monument. (nr 5, Priit 
Rannut Märjamaa aukodanikuks, EK, lk 2) → 2 lauset 

l Hageri Haridusseltsi asutamisest on möödunud 100 aastat, asutamise aastapäeva tähistati pidulikult 27. 
jaanuaril. (nr 5, EK, Praostkonna uudised, EK, lk 3) → 2 lauset 

l Nagu öeldud, on EKOE ise kujunemises, see on ruum, kus üheskoos jumalateenistust pühitseda, üheskoos 
elada ja tegutseda, üheskoos küsida tõe kohta ning üksteist kritiseerida, üheskoos jõuda selgusele EKOE 
tuleviku osas. (nr 5, Thomas Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) → 2 lauset 

l Küll aga selles, et Leuenbergi Konkordia asetab rõhu kiriku algusele ja alusele – evangeeliumile Jeesusest 
Kristusest – ning üksnes markeerib põhijoontes võimaluste ruumi kiriku kujuks ja kujundamiseks, Porvoo 
ühisavaldus artikuleerib aga lähemalt, kuidas osalevad kirikud näevad alusele vastavat kuju. (nr 5, Thomas 
Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) → 2 lauset 

l Üle poole elanikkonnast on alla 15aastased, laste hulgas on palju orbusid, sest vanemad on surnud aidsi. nr 5, 
Palmilehed pea kohal ja remontivajav katus. Heli Reichardt, lk 5) → 2 lauset 

l Vaesus on tekitanud riigis tohutu korruptsiooni, eriti politseis ja muudes riigistruktuurides, noorte naiste hulgas 
on väga levinud elatusallikaks prostitutsioon, mis omakorda aitab kaasa aidsi levikule. (nr 5, Palmilehed pea 
kohal ja remontivajav katus. Heli Reichardt, lk 5) → 2 lauset 

l Mika on usinalt õppinud saksa ja türgi keelt, möödunud sügisel ordineeriti ta Soomes Lapua kirikus õpetajaks. 
(nr 5, Rita Puidet, Kivise põllu kündja, lk 5) → 2 lauset 

l Euroopa kultuur on olnud tolerantne, iive on väike, Saksamaal vaid 1,5–1,6%, samas tõuseb pidevalt türklaste 
arv, nii näeb ta antud situatsioonis moslemites ohtu eurooplastele. (nr 5, Rita Puidet, Kivise põllu kündja, lk 5) 
→ 2 lauset 

l Kirik pidi inimest taolise kahesuguse meelevalla kaudu juhatama tema õndsusteel, kusjuures eriti pidi preestri 
ametimeelevalla kahetine iseloom tulema ilmsiks meeleparanduse sakramendis (mille üks osa on piht), mida 
preester on võimeline toimetama tänu oma meelevallale sakramente hallata, kuid samas rakendab ta selles 
sakramendis ka oma "jurisdiktsiooni meelevalda", olles vaimulik kohtumõistja, kes mõistab inimese patust 
vabaks. (nr 5, Jaan Lahe, Mõningaid aspekte Martin Lutheri käsitlusest vaimuliku ameti kohta ja selle tähendusest 
kirikule, lk 6) → 2 lauset 

l Ka nende inimestega, kes meie kirikus praegu töötavad, võib Issand palju ära teha, palugem ja usaldagem 
Issandat, siis ei jää õnnistus tulemata – kirikul on tulevik! (nr 6, Kuno Pajula, Kiri tulevikust, lk 2) → 2 lauset 

l 1990ndate aastate lõpul alanud kiriku vitraažakende korrastamine on jõudnud lõppjärku, sel aastal võetakse 
maha ja läheb töösse veel viimane aken. (nr 6, Rita Puidet, Jaan Lahe pälvis tunnustuse, lk 2) → 2 lauset 

l Sel aastal restaureeritakse veel viimane aken, väidetavalt tuleb pool raha muinsuskaitseameti kaudu riigilt ja 
pool linnalt. (nr 6, Rita Puidet, Jaan Lahe pälvis tunnustuse, lk 2) → 2 lauset 

l Vanaks on jäänud ka peaaegu 160aastane sihverplaadiga kell, mille uuendamine vajaks kompleksset 
lähenemist, võib-olla mõne projektiga selleks raha küsida, on Kaerma endale küsimuse püstitanud. (nr 6, Rita 
Puidet, Paide kiriku restaureerimine kestab, lk 2) → 2 lauset 

l Piiskoplik nõukogu hindab nii parandusettepanekuid kui ka kogu eelnõu ja positiivse otsuse korral palub võtta 
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tervikteksti vaimulike konverentsi 2008. a jaanuarikuu istungi päevakorda. (nr 6, Kirikukäsiraamat lõpusirgel, 
Andres Põder, lk 3) 

l See töö on olnud järjepidev, arvestatud on eelmiste komisjonide materjale ja arenguid teistes luterlikes 
kirikutes. (nr 6, Kirikukäsiraamat lõpusirgel, Andres Põder, lk 3) 

l Enam hakatakse rõhutama Euroopa kultuuri, ka kirikul on siin oma ülesanne. (nr 5, Rita Puidet, Kivise põllu 
kündja, lk 5) → 2 lauset 

l Euroopa tolerantsus ja usuleigus mõjutab ka moslemeid, osa türklaste jaoks ei tähenda usk enam midagi, nende 
jaoks on usk ainult rahvuslik traditsioon. (nr 5, Rita Puidet, Kivise põllu kündja, lk 5) → 2 lauset 

l Koraani loeb Mika soome või saksa keeles, selle tundmine annab talle lähtekoha vestlusteks.  (nr 5, Rita 
Puidet, Kivise põllu kündja, lk 5) → 2 lauset 

l Välja on antud proovivihikuid, avaldatud tekste internetis, kasutatud katsekogudusi,  eelnõu osi on mitmel 
korral käsitlenud ja positiivselt hinnanud Õpetajate Konverents kui kiriku senine kõrgeim õpetusorgan. (nr 6, 
Kirikukäsiraamat lõpusirgel, Andres Põder, lk 3) → 2 lauset  

l Kirikumuusika Liidust on võimalik saada oreli hooldamise õpetuse, kus kirjas, kuidas väiksemaid 
reguleerimistöid teha, kuid ise ei tohi küll orelit remontima hakata. (nr 6, Tiiu Pikkur, Orel ja inimene käivad 
käsikäes, lk 4) → 2 lauset 

l Kogudusel polnud selleks raha, abi lootsime küsida Eesti Kultuurkapitalilt. (nr 6, Tiiu Pikkur, Orel ja inimene 
käivad käsikäes,  lk 4) → 2 lauset 

l Toomas Mäeväljal aga soovitaksin käia meie organiste kuulamas teenistustel ja osa saama nende sageli väga 
suurepärastest  kontsertidest, siis ehk avaneb ka mittemuusikust oreliehitaja-eksperdi silmaring ning Eesti 
Orelisõprade Ühing kingib eksperdile omalt poolt peatselt ilmuva 320leheküljelise raamatu Eesti 
orelikultuurist. (nr 6, Tiiu Pikkur, Inimene ja orel käivad käsikäes, lk 4) → 2 lauset 

l Enno Tanilas on loonud koguduse, alustades null liikmete arvuga, tänaseks on üle 10% Karula valla elanikest 
koguduse liikmemaksu maksjad. (nr 6, Valga praostkond esitas aasta vaimuliku kandidaadiks Karula koguduse 
diakon Enno Tanilase, lk 5) → 2 lauset 

l On märkimisväärne, et Annika Laats on seda kõike jaksanud teha, kasvatades abikaasaga kolme last, viimane 
lastest sündis 2005. a. (nr 6, Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi esitas aasta vaimuliku aunimetuse 
kandidaadiks Lääne-Harju praostkond, lk 5) → 2 lauset 

l Kokkuvõttes näeme, et laste erilist asendit/tähtsust ning väikelaste ristimist on peetud oluliseks juba väga kaua, 
sel on alus Jeesuse enda sõnade ja tegevuse näol. (nr 6, Et kõik oksad oleksid haljad, HEDI VILUMAA, lk 6) → 2 
lauset 

l Koolitus maksab 150 krooni, osalejad saavad kaasa materjalid. (nr 6, Õppepäev kogudusekooli Kasvuaeg 
läbiviijaile, lk 7) → 2 lauset 

l Peep Audova panus vaimulikuna on olnud suurem kui lihtsalt õpetajal, ta on töötanud Usuteaduse Instituudis 
süstemaatilise teoloogia õppejõuna, olnud konsistooriumi assessor ja Valga praost. (nr 7, Peep Audova sai 
vapimärgi, Liina Raudvassar, lk 1) → 2 lauset 

l Audova oli 8 aastat (1993–2001) Valga linnavolikogu liige, eelmisel aastal valiti ta Valga aukodanikuks. (nr 7, 
Peep Audova sai vapimärgi, Liina Raudvassar, lk 1) → 2 lauset 

l Muidugi võib küsida, et kas kirik meie maal pole mitte pisut vanem, möödub ju luterlusegi tulekust Eesti 
aladele juba pea pool aastatuhandet. (nr 7, Ove Sander, Meie oma kiriku sünnipäev, lk 2) → 2 lauset 

l Möödunud aastal eraldati katuse rekonstrueerimiseks pühakodade riiklikust programmist 800 000 krooni, 
toona hinnati kogu vajaminevaks summaks 2 miljonit. (nr 7, Rita Puidet, Ebanormaalne olukord Järva-Peetri 
kirikus, lk 3) → 2 lauset 

l Maavanema sõnul on ta asjade käigust saanud täpsemat informatsiooni, peadirektor Uustalu on maavanema 
kinnitusel "lubanud arvestada 2007. aasta investeeringute jaotamisel katuse renoveerimise rahaliste 
vajadustega" (nr 7, Rita Puidet, Ebanormaalne olukord Järva-Peetri kirikus, lk 3) → 2 lauset 

l Noortekodus on kavandatud ruumid 32 lapsele, hoonesse tulevad arvuti- ja kunstiklassid, ruumid sportimiseks 
ning töökojad. (nr 7, Sirje Semm, Kogudus ei saa asuda maja ehitama, lk 3) → 2 lauset 

l Kirik hävis sõjas 1944, kuid nõukogude võim takistas selle taastamist. 1966. aastal võeti kasutusele see osa 
kirikust, kus toimuvad ka praegu jumalateenistused, ülejäänud ruumid jagati muuseumide vahel. (nr 7, Kristjan 
Luhamets, Tartu Pauluse kirik valmistub ehitustöödeks, lk 3) → 2 lauset   

l Eesti Filmiajakirjanike Ühing (EFÜ) andis aasta alguses välja 2006. aasta eesti parima filmi auhinna, Neitsi 
Maali kuju sai režissöör Veiko Õunpuu mängufilm "Tühirand" kui "napi stiiliga tundlik film, mille 
maneristlikud poosid just rõhutavad siirust. (nr 7, Paavo Matsin, Tühjast rannast, lk 3 → 2 lauset 

l Katoliiklusega sama paralleeli kasutas Ringvee ka budismist kõneldes: mitme tuntud ühiskonnategelase järgi 
on liikumine populaarne, näiteks on budoloog Linnart Mäll tõstnud teema paljudele huviorbiiti. (nr 7, Liina 
Raudvassar, Religioosne maastik nagu sügisene looduspilt, nr 4) → 2 lauset 

l Juubelikontserdi kava kokkuseadja oli tuntud trompetimängija Priit Aimla, solistidena astusid üles Priit 
Volmer Estoniast, õed Gerli ja Gerda Kärtmann, Taavi Reimets ja Pärnu-Jaagupi muusikakooli õpilased. (nr 7, 
Tõnu Rein, Tänukiri tublile muusikajuhile, lk 5) → 2 lauset 

l Kvaliteedisoovituste töörühma soovitusel peavad kirstud ja urnid olema valmistatud keskkonnasõbralikust, 
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lagunevast ja põlevast materjalist, soovitustes on kirjas ka nende valmistamisel kasutatud ained, näiteks lakid, 
liimid ja värvid. (nr 7, Marge Hõbe, Tuleviku Soome kirik kasutab üha enam internetivõrku, lk 5) → 2 lauset 

l Veel astuvad üles ajaloolane Indrek Jürjo, Kairit Kaur Tartu ülikoolist ja Liivi Aarma Tallinna ülikoolist ning 
Jõgeva maavanem Aivar Kokk, päeva juhatab Ants Paju. (nr 7, Põltsamaa pastor Hupel 270, lk 7) → 2 lauset  

l Nägijaks osutub füüsiliselt pime, talle on vaja üksnes kuulutada. (nr 7, Tanel Ots, Messialik ajastu on kätte 
jõudnud, lk 8) → 2 lauset 

l See on Luuka rõõmusõnumi järgi esimene kord, kus Jeesus avalikkuse ees Messiaks tunnistatakse, korduvalt 
Taaveti Pojaks nimetamine ei saanud midagi muud tähendada. (nr 7, Tanel Ots, Messialik ajastu on kätte 
jõudnud, lk 8) → 2 lauset 

l Abikaasa Eneri Taul on arhitekt, peres on poeg ja kaks tütart, kes kõik elavad Kanadas. (nr 10, Tiiu Pikkur, 
E.E.L.K. uus peapiiskop on Andres Taul, lk 1) → 2 lauset 

l Peakorraldaja Raimo Kivistik järgib aatelist joont viia head muusikat väikestesse külakirikutesse tasuta, 
festivaliraamatu müügist saadud rahaga toetatakse kohalikku kogudust. (nr 10, EK, Rapla Redeli pälvis Raimo 
Kivistik, lk 1) → 2 lauset 

l Tallinna praostkonda kuulub kümme kogudust, kõigi esindajad rääkisid oma koguduse rõõmudest ja muredest. 
(nr 10, Tallinna praostkonnal uued juhid, Tiiu Pikkur, lk 2) → 2 lauset 

l Samas lisab ta, et ükski välissponsor ei saa lõputult finantseerida, "väärkoheldud lapsed on tõsine sotsiaalne 
probleem, millega peaks eelkõige tegelema oma riik". (nr 10, Merje Mänd, Rootsi printsess Tartus 
heategevusvisiidil,  lk 2) → 2 lauset 

l 4. märtsil toimunud Riigikogu valimised võitis Reformierakond, eelmiste valimistega võrreldes suurendas ta 
esindatust riigikogus 12 koha võrra. (nr 10, Alar Kilp, Riigikogu valimised võitis Reformierakond, lk 3) → 2 
lauset 

l Õpetaja Hollogi rõõmustab ennekõike, et vanad hooned säilitatakse, visioon nende edasisest otstarbest 
terendab alles kauguses, aga kindlasti aitavad korras hooned kaasa külaelu edendamisele. (nr 10, Rita Puidet, 
Vanade hoonete tulevik on Issanda käes, lk 3) → 2 lauset 

l Selles külas polnud veel kunagi viibinud ühtegi Eesti gruppi, seega kanti hukkunud eestlased Jumala ette 
esmakordselt. (nr 10, Peeter Kaldur, Kaugel eestlaste haudadel, lk 4) → 2 lauset   

l Samas võis aga pahatahtlikku suhtumist märgata ainult ühe ajakirjaniku juures, pigem oodati objektiivset 
informatsiooni Eestis toimuva kohta, mida ka andsime. (nr 10, Peeter Kaldur, Kaugel eestlaste haudadel, lk 4) 
→ 2 lauset  

l Pühapiltide maalijad ei saagi aga teisiti, kui peavad olema tuttavad ortodoksi kiriku traditsiooniga, nad peavad 
teadma, mida nad teevad ja olema selleks ette valmistatud. (nr 10, Monika Reedik, Sirje Säär juhatab teed 
ikoonide juurde, lk 5) → 2 lauset 

l Samal ajal jätkus uute vaimsusõpetuste ja -praktikate saabumine Eestisse, osa neist moodustab tänaseks 
mitmetahulise nn alternatiivse vaimsuskeskkonna, omalaadse vahetsooni sekulaarse ühiskonna ja religioossete 
institutsioonide vahel (nt erinevad jooga-kursused, samaanilaagrid jt). (nr 10, Ringo Ringvee, Eesti religioosne 
maastik, lk 6) → 2 lauset 

l Järgnevate aastate jooksul Eesti usuline maastik stabiliseerus – osa, varasemal perioodil populaarsust kogunud 
kirikuid ja usuliikumisi kaotas oma järgijate hulka (nende hulka kuuluvad üheaegselt nii erinevad ühendused 
nagu EELK kui ka transtsendentaalne meditatsioon), teised usulised liikumised, mis olid 1980ndate lõpul ja 
1990ndate alguses tuntud näiteks uuelaadse karismaatilisusega, argistusid ning lõimusid loomulikuks osaks 
Eesti uuest usulisest maastikust (nt Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, Elu Sõna). (nr 10, Ringo Ringvee, Eesti 
religioosne maastik, lk 6) → 2 lauset 

l Ühelt poolt annab ülevaatele nn ametlikust religioossest olukorrast allikmaterjali kohtute registriosakondades 
registreeritud usulised ühendused, teiselt poolt on ülevaatlikumaks allikmaterjaliks Eesti elanikkonna usuliste 
veendumuste kohta aastal 2000 läbi viidud rahvaloendus. (nr 10, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 
6) → 2 lauset 

l Nimetused tulid trükikalendrites kasutusele märksa hiljem, eesti keeles on need sisuldasa neutraalsed: neli 
neist – esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja neljapäev märgivad järjestust, reede ja laupäev on laenulised, 
pühapäev vihjab Piibli sätetele. (nr 10, Mall Hiiemäe, Trükikalendrite ajaloost, lk 6) → 2 lauset 

l Muistsetel roomlastel lähtub loend planeetide nimedest: Saturn, Jupiter, Marss, Veenus jne, pühapäev on 
Päikese päev; germaanlastel on neljapäeva ning reede nimekujude lähteks jumalused Donar ja Freija. (nr 10, 
Mall Hiiemäe, Trükikalendrite ajaloost, lk 6) → 2 lauset 

l Võimaluste mitmekesisusest tunnistati kaheteistkümnes töötoas, teemadeks misjon eri piirkondades ja 
olukordades, erinevaid meetodeid ja kanaleid kasutades, erinevate teoloogiliste rõhuasetustega koguduste 
koostööna. (nr 12, Piret Riim, Misjon sugulaste keskel, lk 1) → 2 lauset 

l Usuteaduse Instituudis kaitstud magistritöö "Leeritöö EELKs aastatel 1988 kuni 2000 ja rakenduslikud 
soovitused leeritööks" juhendaja oli praktilise usuteaduse professor, Tartu ülikooli rektori kohusetäitja dr Tõnu 
Lehtsaar, oponendid olid magistrid  Tiit Pädam ja Kaido Soom. (nr 12, Tiiu Pikkur, Uurimus leeritööst annab 
ka praktilist nõu, lk 2) → 2 lauset 

l LML oli kasvanud, alates eelmisest assambleest ühines sellega 21 uut liikmeskirikut, ja mis meile kõige 
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olulisem, assambleel vastu võetud 11 uuest liikmest oli kaks tollasest NLiidust: EELK ja Läti ELK. (nr 12, 
Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3) → 2 lauset 

l Kuigi vastuvõtva kirikuga ei olnud olulisi probleeme, valitses Brasiilias sõjaväeline diktatuur, samuti toimusid 
1968. a Euroopas jõulised üliõpilasrahutused. (nr 12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3) → 2 lauset 

l Pikaks ajaks jäi orelimäng katki, kuna parteiorganite otsesed hoiatused töö- ja elukoha kaotamise 
võimalikkusest kirikliku tegevuse jätkumise korral seadsid noorel pereisal paratamatult esiplaanile kohustuse 
hoolitseda lähimate eest, kuid teisalt andsid tasase lootuse parema aja saabumiseks ehk kunagi hiljem. (nr 12, 
Algur Kaerma, Ei hirmu ega võimu, vaid armu ja tasadusega, lk 5) → 2 lauset 

l Liikmeskonna stabiilsus on läbi aastakümnete olnud iseloomuslikuks ka ligi poolteisetuhandelise 
liikmeskonnaga Eesti Metodisti Kirikule ja Adventistide Koguduste Eesti Liidule, neil mõlemal on 
vaieldamatult oma koht Eesti usuelus. (nr 12, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) → 2 lauset 

l Sidemeid Eesti luterliku kirikuga peab Edmund Ratz headeks ja töisteks, neid kaht iseseisvat kirikut seob 
kõigepealt kuulumine Luterlikku Maailmaliitu. (nr 9, Tiiu Pikkur, Kahe kiriku jätkuv koostöö, lk 1) → 2 lauset 

l Praosti valimistel ei osalenud peapiiskop ja praost, ülejäänud 25 saadikut andis oma hääle ning tulemused 
jagunesid järgmiselt... (nr 9, Margus Kirja, Sinod valis praostiks Tanel Otsa, lk 2) → 2 lauset 

l Kambja koguduse õpetaja Kristjan Luhamets kõneles Jumala sõnast kui igipõlisest väärtusest, mida Hupel 
pastorina oli kutsutud kuulutama ning ajaloolane Indrek Jürjo rääkis Hupelist kui Liivimaa valgustuse 
ideaaltüübist. (nr 9, Kristjan Luhamets, 270 aastat pastor Hupeli sünnist, lk 2) → 2 lauset 

l Ta on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna bakalaureusekraadiga ning kaitsnud magistrikraadi 
politoloogias, jätkab õpinguid politoloogia doktoriõppes. (nr 9, Liina Raudvassar, Baptisti kogudusel uus 
pastor, lk 2) → 2 lauset 

l Loosung ei kaitse ega kahjusta mitte kellegi huvisid, sel saab olla ainult pragmaatiline eesmärk. (nr 9, 
Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 4) → 2 lauset 

l Isiklikult arvan, et see ei peaks olema kiriku erihuvi, sellisena jääb talle paratamatult külge konfessionaalse 
usuõpetuse kahtlus, mis omakorda tekitab iseeneslikku vastasseisu. (nr 9, Vaimulike osalus valimisvõitluses, lk 
4) → 2 lauset 

l 1952. a alguseks ületas kinnipeetavate arv Intas juba 34 000 inimese piiri, enamik vangidest oli sunnitud 
töötama rasketes tingimustes söekaevandustes. (nr 9, Fotonäitus KGB Kongide muuseumis, lk 7) → 2 lauset 

l Aruanne juhib tähelepanu sellele, et Eesti kiire majandusareng on ühiskonnas kaasa toonud kasvava 
ebavõrdsuse, liiga vähe on pööratud tähelepanu inim- ja sotsiaalsele kapitalile. (nr 13, Merje Mänd, 
Inimarengu aruanne tõstab Eesti 40. kohale,  lk 3) → 2 lauset 

l 8.–11. märtsini kestnud visiidi ajal külastati Narvat, Tallinna ja Pärnut, sõlmiti kahe kiriku vaheline hea tahte 
leping. (nr 11, Eestit külastas Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi, TIIU PIKKUR, lk 1) → 2 lauset 

l 1968. aastal Narva Aleksandri kirikus leeritatud Aarre Kuukauppi on Eestit varemgi külastanud,  seekordse 
visiidi eesmärk oli kohtuda Eestis elavate ja EELKsse kuuluvate ingerlastega. (nr 11, Eestit külastas Ingeri 
kiriku piiskop Aarre Kuukauppi, Tiiu Pikkur, lk 1) → 2 lauset 

l Peapiiskopi otsusel antakse neile preestri ordinatsioon, konkreetselt koguduselt vastava kutse laekumisel 
"laulatatakse" nad selle koguduse täieõiguslikuks õpetajaks. (nr 11, Liina Raudvassar, Diakonitest kasvasid 
õpetajad, lk 1) → 2 lauset 

l EELK uue põhikirja ja seadustiku järgi toimusid korralised valimised esimest korda just Ida-Harjus ning 
kirikuõigusega ei ole asjad nii selged midagi ja õppida on veel paljutki. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi 
taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) → 2 lauset 

l Enne sinodit justkui küsimusi polnud, aga nüüd on neid palju, ometi ei ole nagu millegi üle ega ka kellegagi 
enam arutada. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) → 2 
lauset 

l Peaksime palvetama selle eest, et kirikuvalitsusel oleks otsustusvõimet ja vastutustunnet ning just 
kirikuvalitsus peaks olema ka peapiiskopile toeks vastutuse võtmisel ja kandmisel. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-
Harju sinodi taustal: kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3)→ 2 lauset  

l Seitsme koguduse koorist koosnev Coro Consonante tähistas jaanuari lõpus viiendat sünnipäeva, pidulikku 
õhtut juhtis Mart Sander. (nr 11, Coro Consonante tähistas 5. aastapäeva, Astrid Raja, lk 4) → 2 lauset 

l Nimelt toimub esimest korda sel suvel Lüübekis päev "Bread ja Fish" (leib ja vein), kus räägitakse Läänemere 
kaitsest ja säästlikust arengust ning kiriku osast selles, samuti toimub Piiblist tuttava "viie tuhande mehe 
toitmine". (nr 11, Liina Raudvassar, Keskkonnapastori tööpõld on lai, lk 5) → 2 lauset 

l Toimetiste seeria algas 1985. aastal Kristiina Krossi koostatud heebrea keele õpikuga, sinna kuuluvad näiteks 
ka prof Elmar Salumaa koostatud filosoofia ajaloo ülevaated. (nr 2, Randar Tasmuth, Eksegeetiline käsiraamat 
Usuteaduse Instituudilt, lk 4) → 2 lauset 

l Vahepeal peeti lõunapausi, harva pääseti töölaua tagant õue väikesele jalutuskäigule. (nr 11, Arvo Lasting, 
Georg Koigi panus emakeelse kirikukirjanduse edendamisel, lk 6) → 2 lauset 

l Tänapäeval on asi ammu muutunud – teemat teatakse meist paremini ja alates 1970. aastatest seda ka 
praktiseeritakse, seadusteni jõuti alates 1980. aastatest erinevates maakirikutes erinevatel aegadel. (nr 11, Tiiu 
Pikkur, Täpsustus, lk 7) → 2 lauset 
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l Kirikus asub näiteks üks Eesti vanemaid reformatsioonijärgseid altareid (1591) ja kantsleid (1604), siin on ka 
Eesti vanim säilinud orel (aastast 1805). (nr 8, EK, Trükikoda annetab kirikule, lk 2) → 2 lauset 

l Eesti Vabariigi XI riigikogu valimised on 4. märtsil, hääletamine toimub valimisjaoskondades kella 9.00-
20.00. (nr 8, Valimised, eelvalimised ja e-valimised, EK, lk 4) → 2 lauset 

l Traditsiooniliselt on Rootsi ja Norra aladel kasutatud mändi, Soomes haaba ja Eestis kasutatud kõiki variante, 
ent viimasel ajal on meil toormaterjaliks haaba valitud. (nr 8, Liina Raudvassar, Restaureerimine pole odav 
töö, lk 5) → 2 lauset 

l 14. juunil 1979 ordineeriti Priit Rannut õpetajaks, ta on lühikest aega teeninud Viru-Nigula ja 20 aastat 
Märjamaa kogudust ning hooldanud Nissi kogudust. (nr 8, Eesti Vabariigi teenetemärkide saajad, lk 6) → 2 
lauset 

l Lõpetas Tartu ülikooli usuteaduskonna bakalaureuse- ning magistrikraadiga, hetkel jätkab õpinguid samas 
doktorantuuris. (nr 8, Eesti Vabariigi teenetemärkide saajad, lk 6) → 2 lauset 

l Siiski on mul hea meel, et viimasel ajal on toimunud kiriku ja poliitiliste ringkondade lähenemine, mille üheks 
väljenduseks on olnud kaks kristlike väärtuste teemalist konverentsi, need on toonud kokku kirikuinimesi ja 
poliitikuid arutlema elu põhiväärtuste üle. (nr 8, Moonika Reedik, Mul tekiks väljaspool Eestit meeletu 
koduigatsus, lk 7) → 2 lauset 

l Koguduse õpetaja Mihkel Kuke sõnul oli ta juba järgmistel koguduse nõukogu valimistel nõus kadideerima ja 
sai suure häältehulgaga nõukokku, hiljem valiti ta ka juhatusse. (nr 8, Sirje Semm, Kirik tänas teenete eest, lk 
7) → 2 lauset 

l Mere, kes oli Kõpu saabumiseks truualamlikult kogudust teeninud 30 aastat, oli vana ja terviseprobleemidega, 
eriti vaevas teda süda. (nr 8, Ants Paju, Sajand tagasi Palamusel, lk 10) → 2 lauset 

l Lundis tähistati Luterliku Maailmaliidu (LML) 60. aastapäeva, ühtaegu toimus ka luterlike kirikute juhtide 
konsultatsioon ja LMLi nõukogu koosolek. (nr 13, Indrek Vaino, Kirik tahab olla ühendavaks jõuks, lk 1) 

l Päevakeskuse juures töötavad huviringid, kus arendatakse nii laste käelist tegevust kui sotsiaalseid oskusi, 
samas pakutakse ka sooja toitu. (nr 13, Merje Mänd, Tartu päevakeskused said omavahel tuttavaks, lk 2) → 2 
lauset 

l Kohtumine leidis aset sõbralikus keskkonnas, esmalt tutvustas Laste- ja Noorsootöö Ühendus oma missiooni, 
visiooni ja arengukava, siis tutvustasid võõrustajad EEKBL Laste- ja Noorsootöö Keksusest oma tegemisi. (nr 
13, Mari-Ann Oviir, Kohtusid baptisti ja luteri kiriku noortetöö tegijad, lk 2) → 2 lauset 

l Hoolimata mitmest heast kordasaatmisest jääb siiski mulje, et töö ristimise käsitlemisel kiriku lastetöös on 
praegu pigem ebastabiilne ja juhuslik, kasutusel on erinevad mõisted ja kontseptsioonid. (nr 7, Hedi Vilumaa, 
Et kõik oksad oleksid haljad, lk 7) → 2 lauset 

l Nominente võõrkeelest eesti keelde tõlkimisel oli 5, rahalise preemia ja mälestuseseme pälvis teoloogiadoktor 
Kalle Kasemaa uuskreeka keelest tõlgitud Nikos Kavvadiase romaani "Vahikord" eest. (nr 13, Sirje Semm, 
Preemiaga pärjati meremeeste romaan, lk 5) → 2 lauset 

l Liikmeskonna stabiilsus on läbi aastakümnete olnud iseloomulikuks ka ligi pooleteisetuhendelise 
liikmeskonnaga Eesti Metodisti Kirikule ja Adventistide Koguduste Eesti Liidule, neil mõlemal on 
vaieldamatult koht Eesti usuelus. (nr 13, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6) → 2 lauset 

l Puudub ühtsus juhtimistasandite vahel ning erinevatesse seltskondadesse kuuluvate vaimulike seas; kohati 
käituvad kiriku juhid nagu poliitikud rahvaga, eelistades mingeid kildkondlikke ning tihti ka isiklikke huve; 
materialistlik ellusuhtumine ja ülemvõimu ilmnemine EELK siseelus. (nr 13, EELK arengukava koostades 
tuleb keskenduda toimivatele lahendustele, Raivo Linnas, lk 4) → 3 lauset  

l Kahekordne kõrgharidus, lõpetanud Tartu ülikooli 1956 arstina ning Usuteaduse Insituudi 1992; omab 
akadeemilist doktorikraadi, vaimulikuks ordineeriti1 988. aastal. (nr 8, Eesti Vabariigi teenetemärkide saajad, 
lk 6) → 3 lauset 

l Kokkutuleku avab justiitsminister Rein Lang, sõna võtavad Jaano Rässa, Lauri Beekman, Üllar Nõlv, Kaja 
Ainsalu, Ülle Kalvik, Tiina Mägi jt, moderaator on Avo Üprus. (nr 8, EK, Foorumil kõneldakse laste 
väärkohtlemisest, lk 2) → 3 lauset  

l 8. juulil 1941 olid kommunistid mõrvanud õpetaja Vooremaa, mõni päev hiljem, 12. juunil pommitasid Vene 
väed Tartut, ühest mürsust süttis ka Maarja kirik. (nr 11, Rita Puidet, 100 aastat tagasi sündis Oskar Kodres, lk 
6) → 3 lauset 

l Minuealiste teadvusesse jõudis tema nimi kõigepealt Ameerika XX sajandi klassika eestindajana, piisab Ernst 
Hemingway, William Faulkneri või Saul Bellow nimetamisest, iseseisvusajal üha enam ka esseistina, kes 
harjumatult tasakaalukal ning intelligentsel moel võtab sõna poliitilistel ja ühiskondlikel teemadel. (nr 11, 
Urmas Petti, Sajand isade ja poegade nägemuses, lk 4) → 3 lauset 

l Aga seda sinoditelt eeldada oleks kuidagi kohatu, valikut saab ju väljendada ka mittevalimise läbi, kandidaadi 
tagasilükkamise kaudu, siis ei saa teda ka keegi kinnitada. (nr 11, Jaanus Jalakas, Ida-Harju sinodi taustal: 
kirikuõigusega ei ole asjad selged, lk 3) → 3 lauset 

l Haritud mehena valdas Masing mitut võõrkeelt, saksa keele eeskujul juurutas eesti keelde võõrsõnu, mitmed 
neist on kasutusel tänapäevani (näiteks adjutant, minister, planeet, protsent, armee jne). (nr 11, Liina 
Raudvassar, Pastor Masing ja õ-täht, lk 2) → 3 lauset 
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19. lisa. Sobimatute sõnade varia 
 
l Põhiliseks töövahendiks on meeldetuletamine. (nr 4, Liina Raudvassar, Käes on aruandmise aeg, lk 4) - 

Meeldetuletamine on töömeetod, vahend on pastakas, paber, arvuti vms. → Põhiliseks töömeetodiks on 
meeldetuletuste saatmine.  

l Pilootkursused (eesti ja vene keeles) Tallinnas, Tartus ja Võrus on osutunud väga edukaks ning näidanud selle 
materjali kohasust Eesti kristlaskonna vajadustele. (nr 1, JÜNGRI piiblikursuse presentatsioon ja juhendajate 
koolitus, lk 7)  → {pilootkursus} → proovikursused 

l nr 2, Ühe lühtri asemel kaks korda, Liina Raudvassar, lk 2  → Ühe asemel korrastame kaks lühtrit. 
l Eksegeetiline käsiraamat Usuteaduse Instituudilt. (nr 2, Randar Tasmuth, lk 4)  mitte milline? vaid mis 

käsiraamat? → eksegeetikakäsiraamat 
l Mistõttu ei ole täna võimalik täie kindlusega öelda, milline saab olema teenistusteraamatu lõplik kuju. (nr 2, 

Laulumäng taevasele isale, lk 5)  → teenistusraamatu sisu 
l Koguduse nõukogu soovil oli uus jumalateenistuse kord enne lõplikku otsustust kättesaadav kõigile 

koguduseliikmetele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. (nr 3, Laulumäng taevasele Isale, lk 5) →  
kinnitamist 

l Nagu öeldud, on EKOE ise kujunemises... (nr 5, Thomas Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus 
Euroopas, lk 3) → kujunemisjärgus 

l Kuigi Rootsi ja Soome luterlik kirik on algusest peale osalenud elavalt EKOE töös (nt vaatlejatena 
õpetuskõnelustel ja täiskogudel, aga ka EKOE tõhusate finantseerijatena), ei ole nad seni LKd alla kirjutanud. 
(nr 5, Thomas Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) → allkirjastanud 

l Risti koguduses on tegus töö väikelaste ja nende emadega ning läbi mitmete laagrite ning väljasõitude 
integreeritakse teismelisi kogudusetöösse. (nr 6, Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi esitas aasta vaimuliku 
aunimetuse kandidaadiks Lääne-Harju praostkond, lk 5) → lõimitakse 

l Diakon Kirja töö on tehtud nii, et koguduseliikmed saavad kaasa aidata – töid tehakse üheskoos. (nr 6, Ida-
Harju praostkond tõstis endi keskelt esile ning esitas aasta vaimuliku tiitli kandidaadiks Jõelähtme Püha Neitsi 
Maarja koguduse diakoni Margus Kirja, lk 5) → korraldatud 

l Järgnesid kaks aastakümmet  õnnistatud kiriku ülesehitustööd. (nr 7, Ove Sander, Meie oma kiriku sünnipäev, 
lk 2) → õnnistatud ülesehitustöö  

l Õnneks jäi ta nähtuga rahule: liitekoht on tuiskupidav. (nr 7, Ebanormaalne olukord Järva-Peetri kirikus, EK, 
lk 3) → vettpidav 

l Järjest enam on Euroopa kirikutes tähtsustatud meie ühiskonna kristlike juurte teadvustamise vajadust ja ühist 
misjonaarset tegevust. (nr 12, Liina Raudvassar, Luterlikud kirikud – 60 aastat ühe katuse all, lk 1) →  
misjonitegevust 

l Nii usub ka Henrik Visnapuu oma 1919. aasta lehekuul kirja pandud luuletuses "Kolmas kiri inglile". (nr 12, 
Muutumatult muutlik kevad, Taavi Laanpere, lk 2) → Ingile 

l Võib-olla omas see assamblee rohkem mõju LML arengule kui ükski varasem või hilisemgi, ja seda kindlasti 
mitte ainult skandaalse toimumise, vaid ka sisu tõttu. (nr 12, Luterlik Maailmaliit, Peeter Kaldur, lk 3) → 
mõjutama 

l Suurimaks nelipühilikku traditsiooni esindavaks kirikuks on 1991. aastal rajatud Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, 
mis koondab 29 kogudust üle Eesti. (nr 12, Ringo Ringvee, Eesti religioosne maastik, lk 6)  → 
nelipühitraditsiooni 

l Riigikogu valimiste puhul on küsimus selles, kuivõrd väljailmunud kandidaate teatakse-tuntakse ja missuguse 
mõõdupuuga neid hinnatakse. (nr 11, Aarand Roos, Kutsutud ja valitud, lk 3) → mõõdetakse 

l Georg Koigi jutlused olid väga sügavasisulised, kuid ta ei olnud kuigi sütitav. (nr 11, Arvo Lasting, Georg 
Koigi panus emakeelse kirikukirjanduse edendamisel, lk 6) → sügavad 

l Küllo Arjaks Keskerakonnast ütles, et kui riigikogu hakkab sekkuma õppekavadesse, lisama sinna täiendusi, 
siis me avame tee, mis tulevikus võib viia õppekavadesse tuntavaid muudatusi ja tuntavaid segadusi". (nr 8, 
Sirje Semm, Religiooniõpetus ei muutu kohustuslikuks, lk 2) → tekitada 

l Jõukas inimene, kelle sotsiaalne toimetulek on rohkem kui tagatud, võib tõenäoliselt võimaldada endale 
küllaltki tasakaalustatud ja pingevaba elu. (nr 13, Igor Miller, Hea ja halva tasakaalust, lk 2)  → pingeta 

l Aga ka nägemine kui niisugune on relatiivsem, kui esmapilgul paistab. (nr 1, Randar Tasmuth, Tarkuse algus 
on Jumala kartus, lk 3)  → suhtelisem kui esialgu paistab 
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20. lisa. kus → milles 
l Nt võisime kuulda Vikerraadiost "Kirikuelu" saadet (eetris 18.02.2007), kus oli juttu ühe EELK koguduse 

kodulehest, kus üleval riigikokku kandideerijate nimed, enesetutvustused ja pildid, juures ka koguduse õpetaja 
positiivne hinnang mõlema kandidaadi kohta. (nr 9, Tauno Toompuu, Kirikuruumi tuulutades, lk  → 
milles/millel 

l 1939. a Eesti Kirik nr 26 (29. juuni) avaldas esilehel pseudonüümi Hingehoidja all artikli "Ristitud – ja 
siis...?", kus tuuakse esile laste pääste küsimus kiriku ja koguduse ülesandena. (nr 6, Et kõik oksad oleksid 
haljad, Hedi Vilumaa, lk 6) → milles  

l Üheks olulisemaks nende seast oli Johan Kõpu ettekanne "Kiriku ja riigi vahekorrast", kus ta muu hulgas ütles. 
(nr 7, Ove Sander, Meie oma kiriku sünnipäev, lk 2) → milles  

l Minule jäi kõige nõrgem mulje ministrikandidaatide esinemisest, kus vestlusjuhil õnnestus jätta mulje, et kogu 
hariduspoliitika on vaid raha jagamine. (nr 3, lk 2)  → milles 

l Sestap olid ka konverentsi sisulisteks kõrghetkedeks päevakorrapunktid, kus võeti teemaks just arengukava ja 
liturgilised uuendused. (nr 5, Liina Raudvassar, Meie kirik täna ja homme, lk 1) → milles  

l Usuteaduse Instituut korraldab EELK vaimulikele ja koguduse töötegijatele järjekordse täiendkoolituse, kus 
tutvustatakse usu põhiküsimusi... (nr 5, lk 7) → milles  

l 1. märtsil toimub EELK Konsistooriumi ja Laste- ja Noorsootöö Ühenduse eestvõttel ning Soome kolleegide 
toetusel Tallinnas Nõmme Rahu kirikus konverents, kus käsitletakse laste armulaua temaatikat. (nr 6, Mari 
Paenurm, Konverents laste armulauast, lk 2) → milles  

l Kirikumuusika Liidust on võimalik saada oreli hooldamise õpetuse, kus kirjas, kuidas väiksemaid 
reguleerimistöid teha... (nr 6, Tiiu Pikkur, Orel ja inimene käivad käsikäes, lk 4) → milles   

l On tõsiasi, et EKOEs on erinevaid seisukohti selles suhtes, milline EKOE peaks olema ning kus suunas tuleks 
liikuda. (nr 5, Thomas Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, lk 3) → milles  

l Tunnistades oma toimimise ja kujundamise alust, teevad nad nähtavaks ruumi, kus Jumala Sõna ise meid 
kujundab ja kasvatab, kinnitab ja korrigeerib. (nr 5, Thomas Andreas Põder, Evangeelsete Kirikute Osadus 
Euroopas, lk 3) → milles  

l Küllap avaldas sellele mõju ka Vana Testament, kus on juttu preestritest ja preesterlusest, sest kirik mõistis 
ennast "uue Iisraelina". (nr 7, Jaan Lahe, Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, lk 6) → milles 
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1. tabel. Näidete üldhulk 
 
liik hulk % 

õigekeelsus  373 25 

sõnastus 1098 75 

Kokku: 1471 100 

 
 
 
2. tabel. Õigekeelsusvead 
 
liik Hulk % 

kokku-lahkukirjutamine 109 29 

kirjavahemärgid 90 24 

käändsõnavormid 67 18 

algustäheortograafia 66 18 

verbivormid 41 11 

Kokku: 373 100 

 
 
 
 
3. tabel. Vigased verbivormid 
 
liik Hulk % 

mitmuse asemel ainsus 14 34 

olevik 14 34 

minevik 13 32 

Kokku: 41 100 

 
 
 
4.tabel. Vigased olevikuvormid 
 
liik hulk % 

oleviku asemel suhteline olevik 11 85 

oleviku asemel täisminevik 2 15 

Kokku: 13 100 
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5. tabel. Vigased minevikuvormid 
 
liik hulk % 

lihtmineviku asemel olevik 5 38 

lihtmineviku asemel täisminevik 3 23,5 

lihtmineviku asemel enneminevik 3 23,5 

lihtmineviku asemel suhteline olevik 2 15 

Kokku: 13 100 

 
 
 
 
 
 
 
6. tabel. Ainsuse omastavas nimisõna + nimisõna 
 
liik hulk % 

liiki, laadi väljendav nimisõna+nimisõna  50 46 

koguduse valdkonna sõnad 30 28 

uskkondade nimetused 24 22 

jumalariik, jumalasõna, jumalakartus 5 4 

Kokku: 109 100 

 
 
 
 
 
 
 
7. tabel. Kirjavahemärgid 
 
liik hulk % 

mõttekriips puudub 32 36 

koma puudub 21 23 

koolon puudub 17 19 

ülearune koma 16 18 

ülearune küsimärk 4 4 

Kokku: 90 100 
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8. tabel. Puuduva koma vead 
 

liik hulk % 

des-, mata-, maks- ja tuna-vormide laiendid 11 52 

rinnastatud täiendid 10 48 

Kokku: 21 100 

 
 
 
 
 
 
9. tabel. Ülearuse koma vead 
 
liik hulk % 

lihtlause 7 44 

ja, ning, ega ja või 5 31 

ühendsidesõnad 4 25 

Kokku: 16 100 

 
 
 
 
 
 
10. tabel. Käändsõnavormid 
 

liik hulk % 

rektsioonid 29 43 

suurtähtlühendid 21 31 

mitmuse asemel ainsus 11 16 

väär kääne 6 10 

Kokku: 67 100 
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11. tabel. Algustäheortograafia 
 
liik hulk % 

piibel 27 41 

vana testament, uus testament 26 40 

Internet 8 12 

koolid 5 7 

Kokku: 66 100 

 
 
 
 
12. tabel. Sõnastuse näited 
 
liik hulk % 

konarlik sõnastus 295 27 

sõnakordused 264 24 

ülipikad laused 191 17 

liigsõnalisus 150 14 

lausepiirid 140 13 

sobimatud sõnad 57 5 

Kokku: 1017 100 

 
 
 
13. tabel. Liigsõnalisuse näited 
 
liik hulk % 

sõnad see, seda, selle 43 30 

varia 38 25 

sõnad oma, enda 29 19 

isikulised asesõnad 15 10 

sõnad omavahelised, vahelised 9 6 

sõna poolt 8 5 

ühend kui/kuivõrd/kuna ... siis 5 3 

sõna ühine 3 2 

Kokku: 150  
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14. tabel. Sobimatute sõnade näited 
 
liik hulk % 

varia 26 45 

kus  16 27 

peale 5 8 

seal 2 4 

ta 2 4 

kirik 2 4 

kurioosumid 2 4 

usund 1 2 

vene õigeusk 1 2 

Kokku: 57 100 

 


