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Urmas Viilma piiskopiks 
pühitsemine ja EELK 
peapiiskopi ametisse seadmine
Issanda templissetoomise pühal, 2. veebruaril kell 12 algab 
Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplikus Toomkirikus juma-
lateenistus, kus osaleb üle kolmekümne kõrge vaimuliku 
Eestist ja välismaalt, ligi 800 kutsutud külalist ning EELK 
vaimulikku.

Kui kirikukellad helisevad ja protsessioon kirikusse lii-
gub, on vaimulikud spaleeris vahekäigus koha sisse võt-
nud.

Protsessioonis liiguvad kirikute juhid: peapiiskop 
electus Dietrich Brauer (Evangeelne Luterlik Kirik Ve-
nemaal), peapiiskop emeeritus Anders Wejryd (Root-
si Kirik), piiskop Aarre Kuukauppi (Ingeri Evangeelne 
Luterlik Kirik Venemaal), piiskop Vsevolod Lõtkin (Si-
beri Evangeelne Luterlik Kirik), piiskop David Hamid 
(Inglismaa Kirik, Euroopa piiskopkond), piiskop dr Mi-
loš Klátik (Augsburgi Usutunnistuse Evangeelne Kirik 
Slovakkias), piiskop dr Simo Peura (Soome Evangeel-
ne Luterlik Kirik, Lapua piiskopkond), juhtivpiiskop 
Helga Haugland Byfuglien (Norra Kirik), peapiiskop El-
mārs Ernsts Rozītis (Läti Evangeelne Luterlik Kirik Välis-
maal), peapiiskop dr Antje Jackelén (Rootsi Kirik), pea-
piiskop dr Kari Mäkinen (Soome Evangeelne Luterlik 
Kirik), piiskop dr Brian Castle (Inglismaa Kirik, Roches-
teri piiskopkond), piiskop dr Tamás Fabiny (Evangeel-
ne Luterlik Kirik Ungaris, Põhja piiskopkond), piiskop 
dr h.c. Mindaugas Sabutis (Leedu Evangeelne Luterlik 
Kirik), piiskop Wolfgang D. Herz-Lane (Evangeelne Lu-
terlik Kirik Ameerikas, Delaware-Marylandi sinod), piis-
kop dr Martin Hein (Kurhessen-Waldecki Evangeelne Ki-
rik), peapiiskop Jānis Vanags (Läti Evangeelne Luterlik 
Kirik). 

Protsessioonis liikudes on assessor dr Ove Sandri 
käes Piibel, assessor Marko Tiitusel mitra, assessor Tau-
no Toompuul mantel, piiskop electus Tiit Salumäel rist 
ja piiskop electus Joel Luhametsal sau.

Jumalateenistusel jutlustab peapiiskop electus Urmas 
Viilma. 

Usutunnistuse järel algab ametisse pühitsemine. Ur-
mas Viilma pühitseb ametisse piiskop Einar Soone, kes 
oli ka tema diakoniks pühitseja 1993. aastal. Kaaspühit-
sejad on peapiiskop emeeritus Andres Põder ja piiskop 
Andres Taul. Assistendid: peapiiskop dr Michael Jack-
son (Iirimaa Kirik), piiskop Steen Skovsgaard (Evangeel-
ne Luterlik Kirik Taanis), piiskop dr Munib A. Younan 
(Evangeelne Luterlik Kirik Jordaanias ja Pühal Maal, 
Luterliku Maailmaliidu president), piiskop dr Micha-
el Bünker (Augsburgi Usutunnistuse Evangeelne Kirik 
Austrias, Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas pea-
sekretär).

Vastpühitsetud peapiiskop saab kaela ametiristi, ta 
riietatakse piiskopimantlisse, pähe asetatakse mitra ja 
antakse üle ametisau ning läkitatakse tööle Issanda vii-
namäel. Kirikulised saavad ühiselt osa Kristuse ihust ja 
verest. Õnnistamise järel kõlab lõpulauluna kiriku hümn 
«Üks kindel linn ja varjupaik».

Jumalateenistusel on organistiks Kadri Ploompuu. 
Laulab seitsmest koorist moodustunud ühendkoor, kus 
on sadakond lauljat, lisaks väikesed lauljad Toomkoo-
li lastekoorist ning pasunakoorid paarikümne muusiku-
ga. Kaasa teenivad muusikud Eivin Toodo, Ella Maidre, 
Andreas Lend, Maret Alango, Mart Siimer, Hans Chris-
tian Aavik ja Robert Jürjendal. Lektsioone loevad Mati 
Maanas ja Sigrid Põld.

Pidulikust jumalateenistusest teeb ülekande Eesti 
Rahvusringhääling ja see on jälgitav ETVs kell 11.55–14. 
Ülekannet kommenteerib õpetaja Tauno Teder.

Kutsutud külalistel palutakse Toomkirikus kohal olla 
hiljemalt 11.45. Mobiiltelefonid palutakse välja lülitada. 
Pildistamine jumalateenistuse ajal on keelatud.
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Eesti Kirik lisa

EELK saab 2. veebruaril noo-
rima peapiiskopi läbi aega-
de – 41aastase Urmas Viil-
ma. Urmas Viilma ütleb, et 
kui ta peaks kunagi kirjuta-
ma memuaare või mälestusi, 
siis üks variant pealkirjaks on 
«Liiga noor». see liiga noo-
re mehe kuvand on teda saat-
nud kõigis kirikuameteis. 

Kuigi noor, oled Eesti pea
ministrist siiski kuus aastat 
vanem. Kas Eestis on toimu
nud põlvkondade vahetus, 
60aastased on asendunud 
40aastastega?

Kui võrrelda Euroopaga, 
on meie poliitikud olnud ala-
ti keskmisest nooremad. Võib 
tunduda, et kirikus on toimu-
nud erakordne põlvkonnava-
hetus. Kui mina ja Ove Sander 
saime 2005. aastal assessori-
teks, oli ka teatud mõttes põlv-
kondade vahetus. Ma olin 
noorem kui assessor Tauno 
Toompuu praegu. Tegelikult 
on noored kogu aeg olnud ki-
riku juhtimise juures. 

Nooruse teema on minuga 
koos käinud kogu aeg. Aga see 
väljendab pigem teiste pelgust 
minu kogenematuse või päde-
vuse puudumise üle. Aga need 
jutud on hiljem küll üsna kii-
resti kadunud. Kuigi jah, kül-
lap on tehtud selliseid hulljul-
geid sammegi, mida vanemas 
eas ei julgeks teha. Ütlen au-
salt, et minu jaoks ei ole inime-
se vanus probleem olnud. Ma 
ei saa kellelegi ette heita, et ta 
on liiga noor, teades, kuidas 
mu enda tee kirikus on läinud. 

Meedias on luterliku kiri
ku peapiiskopile omistatud  
Eesti kristlaskonna pea rol
li. Oled selleks valmis?

Just lõppes alliansspalve-
nädal ja sedasama ütles Erki 
Tamm Kalju baptistikogudu-
ses, kui ta mind jutlustajana 
välja kuulutas. 

Eks see on vastutus, kui 
seda niimoodi nähakse. EELK 
peapiiskopil on tõenäoliselt 
lihtsam esindada kõiki kristla-
si Eestis kui mõne teise konfes-
siooni juhil. Kõigest hoolimata 
esindame me kirikutest ainsa-
na nii suurt eestikeelset ela-
nikkonda. Kui on tarvis seista 
ühiste väärtuste eest, tuleb ka 
kogu kristlaskonna eest kõnel-
da või kõigi kirikute nimel.

Eestis tegutsevat 10 krist
likku kirikut ja koguduste 
liitu ühendab Eesti Kiriku
te Nõukogu, mille president 
on Andres Põder.

Minul puudub EKNi töös 
osalemise kogemus. Ma pole 
olnud Eesti kirikute juhtide 
seltskonnas igapäevaselt ja ei 
oska öelda, millised on rollijao-

Peapiiskop Urmas Viilma roostal vaimulike konverentsil, kus leidis aset ka jutuajamine.  LiiNA RAUdvAssAR

KUtsUtUd ja 
sEatUd

Urmas Viilma
sündinud 13. augustil 1973.
Lõpetanud saue güm-
naasiumi ja usuteaduse 
instituudi.
Ordineeritud diakoniks 
1993, õpetajaks 1998, pü-
hitsetud piiskopiks 2015.
Teeninud Keilas (1993), Pär-
nu-Jakobis (1993–2004), 
Tallinna Toomkoguduses 
(2010–2015); vikaarõpetaja 
Lääne-Harju praostkonnas 
(2005–2008) ja EELKs 
(2008–2010).
OÜ Kiriku varahaldus juha-
taja 2004–2008.
Konsistooriumi assessor 
2005–2008, kantsler 
2008–2014.
Alates 2011 Tallinna Toom-
kooli sA juhatuse liige ja 
Toomkooli kaplan.
Olnud usundiõpetuse 
õpetaja saue ja Pärnu-
Jaagupi gümnaasiumis; 
Halinga vallavolikogu liige ja 
esimees, saue linnavolikogu 
aseesimees.
Abielus,peres kasvab tütar.
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Liiga noor ...
tused. Olen küll näinud seda, 
et suhtumine luterlikku kiri-
kusse on olnud alati respektee-
riv ja austust väljanäitav. Sellist 
olukorda, kus laua taga hakka-
vad istuma kaks peapiiskoppi, 
pole aga varem olnud.

EELKd on praegu oikumee-
nilisel maastikul päris hästi 
märgatud, nii rahvusvaheliselt 
kui ka kodus. EELK-l on selged, 
kindlad seisukohad, mida tea-
takse ja tunnustatakse. 

Eesti Ekspressis on 2015. 
aasta soovide reas kirjas, et 
läbi aegade noorim peapiis
kop Urmas Viilma võtaks 
õppust paavst Franciscu
selt. Oskad arvata, milles?

Paavst on tekitanud avatu-
se kuvandi. Ta on kuvamas tea-
tud muudatust, mis katoliku 
kirikus on toimumas. Olen aru 
saanud, et seal on väga palju 
tema isikut ja vähem katoliku 
kiriku ametlikku suunda. Ava-
tus läbi isikuomaduste ei tä-
henda veel seda, et kirik oleks 
valmis mingeiks muudatusteks 
või edasiminekuks. 

Ajakirjanduses on pärast 
valimisi peapiiskop Viilma 
kuvand jõuliselt positiivselt 
esile tõusnud. Sinu avatud 
olek, seisukohad ja põhi
mõtted on intervjuudes sel
gelt välja joonistunud.  

Kui meedia tunneb sinu vas-
tu huvi ja sa näed, et nad isegi 
ei ründa, vaid positiivselt suh-
tuvad sinusse, siis tekitab see ju 
omamoodi kiusatuse minna sel-
lega kaasa. Aga tuleb vaadata, et 

edevuse deemon sul taburetti 
alt ära ei tõmbaks. Ega kirikupea 
saagi edastada muid sõnumeid 
kui seda, mida kirik õpetab. 

Kirik peaks olema avatum. 
Me peame suhtlema inimeste-
ga enam ka oma väärtuste sel-
gitamiseks. Väga paljuski on 
kiriku ja ühiskonna suhetes ol-
nud kommunikatsiooniprob-
leeme või on valesti tõlgen-
datud meid või pole me ise 

piisavalt hästi selgitanud oma 
põhimõtet. 

Avatus tähendab seda, et sa 
selgitad inimestele neile aru-
saadavas keeles, millised on ki-
riku seisukohad või milline on 
kristlik õpetus. Kui sa püüad 
edastada kiriku head sõnumit 
ja seda, et kirik armastab kõi-
ki, siis ei tohi ära unustada, et 
maailmas on endiselt patt, mis 
vajab andeks palumist ja an-
deks saamist, enne kui saab 
kuulutada õigeksmõistmist.

Kirikuseadustiku kohaselt 
saad sa ülemkarjasena oma 
kirikut teenida veerand sa
jandit. Umbes sama pika aja 
seisis kiriku ees Jaan Kiivit 
sen, kes oli 1949. aastal pea
piiskopiks saades 43aastane. 
Mida on eelmistelt kiriku
peadelt õppida?

Minu kokkupuude Kuno Pa
jula, Jaan Kiiviti (jun) ja And
res Põderiga on olnud piisav, 
et öelda: ma tundsin neid pä-
ris hästi. Pajula määras mind 
Pärnu-Jaagupisse, aga teda 
hakkasin ma paremini tund-
ma viimastel aastatel Toomko-
guduses. Pajula puhul on kõik 
toonud esile seda, et ta suutis 
erilise rõõmuga teenida. Ise-
gi murelikud ja valusad asjad, 
ka tema isiklikud mured, kui ta 
nendest kõneles, olid kui möö-
duvad asjad. Mõni on nimeta-
nud seda pinnapealsuseks, aga 
ma arvan, et see oli kristlik ris-
tiinimese rõõm, ja arvan, et 
seda võiks nii minul endal kui 
ka paljudel olla rohkem. 

( Järg 4. lk.)



102 pEapiisKop

Kes on Urmas Viilma?

Taavi Jakobson, koolivend; pälvis 2014. a 
Betty Alveri kirjanduspreemia romaaniga 
«Tõeline jumalaosake»: 

saan rääkida sellest, kes oli Urmas viilma 
kooliajal – umbes veerand sajandit tagasi. 
Meie hilisemad kokkupuuted on olnud 
ebapiisavad koolipõlvest jäänud kuvandi 
muutmiseks. Kui aga usume, et inimene on 
oma põhiomaduselt püsiv – ainult kasvab ja 
areneb, võiks see arvamus ka tänasel päeval pädeda.

Me ei käinud samas klassis, seega nägime valdavalt klubilise 
iseloomuga ettevõtmistes. Eks nende ettevõtmiste iseloom – la-
dina keele koolitus ja näitering – juba ise räägi Urmase soovist 
end (kultuuriliselt) harida laiemalt, kui kooliprogramm seda ette 
nägi. 

sellesse aega tagasi mõeldes tekib silme ette suuresti sissepoole 
muheleva Urmase pilt. vaoshoitud, kuid tabava huumorisoonega. 
Aktiivselt kaasa elav ja mängiv, kuid nii varjatud sisemaailmaga, et 
tema plaanist usuteaduse instituuti minna sain teada alles pärast 
seda, kui ta paberid oli sisse andnud. Julgus minna mööda rada, mida 
südames õigeks peab, on Urmast aidanud nii koolis kui hilisemas 
elus.

Jaan Palumets, saue gümnaasiumi direktor:
Urmas viilma on saue gümnaasiumi 

vilistlane, õpetaja ja ka kauaaegne kooli 
kaplan. Tema tunnid olid oodatud ja ka 
väljaspool tunde suhtles ta õpilastega ning 
mõnigi probleem leidis oma lahenduse tänu 
temale.

Jaan Jaani, politsei peakaplan, endine Keila 
koguduse õpetaja:

Urmas viilma oli minu õpilane usuõpetuse 
tundides saue gümnaasiumis. selline pikk 
ja kiitsakas poiss, eeskujulik õpilane, kuulas 
hoolega ja tundus, et talle meeldis tunnis. 
Pärast keskkooli läks ta õppima usuteaduse 
instituuti ja tuli minu juurde Keila kogudusse 
praktikale, teenis kogudust ka diakonina. 
Teenimisel oli ustav, pühendunud, haaras kõike lennult ja peagi võis 
temale usaldada pühapäevase jumalateenistuse. siiamaani on meil 
säilinud vaimuliku isa ja poja suhted.

Mati Rosenstein, Pärnu-Jakobi koguduse 
juhatuse esimees: 

Olin ka siis juhatuse esimees, kui saime 
endale pärast minu isa, õp Ernst Rosensteini 
emerituuri jäämist noore õpetaja. Urmas 
viilma jättis kohe alguses väga tegusa ning 
sõbraliku mulje. Ta jätkas minu isa tava ning 
tegi palju kodukülastusi, mis aitas kogudusel 
õpetajat omaks võtta. Avaldas muljet oma 
heade jutlustega. 

Ta käivitas koguduses mitu jõulist algatust, edendas läbikäimist 
sõpruskogudusega Rootsis ning võttis innuga osa kohalikust elust. 
Kooli usuõpetuse õpetajana sai ta hästi läbi koolinoortega. Kohaliku 
vallavolikogu esimehena näitas ennast pädeva juhina. Olin temaga 
koos ka poliitikas, isamaaliidus. 

Gerd Kanter, olümpiavõitja:
Pärnu-Jaagupi keskkoolis oli meie 

usuõpetuse õpetajaks Urmas viilma. Tema 
tunnid oli minu jaoks väga huvitavad ja 
silmaringi avardavad. Usuõpetuse tundidest 
jäid eelkõige meelde sisukad arutelud ja dis-
kussioonid erinevatest usunditest ja nende 
olemusest. 

Noore õpetajana saavutas ta minu arvates 
õpilastega kergesti ühise keele, hoolimata nende usust või usku-
matusest. Ta pidas oluliseks põhimõtet, et meie, tema õpilased, 
oleksime varustatud vajalike teadmistega erinevatest religioonidest, 
mis võimaldaks meil teha ise teadlikke valikuid. 

Andres Põder, emeriitpeapiiskop: 
Kahekümnene Urmas saabus Pärnu 

praostkonda ja sai Pärnu-Jakobi koguduse 
diakoniks ootamatu kergusega, otsekui 
Jumala juhtimisel. Noorel vaimulikul oli 
pühendumist ja teotahet, kaalutlemisoskust 
ja empaatiat ning asjad tema käes hakkasid 
kohe edenema. 

Olles koos töötanud ligi 22 aastat, võin 
öelda, et need Urmase omadused pole kadunud. Küll on lisandu-
nud suur kogemustepagas, tasakaalukus ja usaldatavus. vaimuli-
kus elus toetub ta kindlalt kiriku õpetuslikele alustele, olles samas 
armastusega avatud ühiskonna probleemidele. selles kõiges on 
oluline osa ka tema perel ja mõistagi Jumala ettehooldusel. 

Peapiiskopi residentsis Mag-
daleena tänavas on kapitaal-
remonti tehtud alates eelmi-
sest suvest. 

Nüüd on jõutud lõpusirgele ja 
Kiriku Varahalduse juhataja 
Mati Maanase sõnul loodetak-
se valmis saada paari kuu jook-
sul. 

Hoone on projekteerinud 
möödunud sajandi 50ndate lõ-
pus Felix Berends ja valmi-
nud on see mõni aasta hiljem. 
Ehitajaks oli Tallinna Jaani ko-
gudus. Maja on olnud koduks 
peapiiskoppidele ja Jaani kogu-
duse õpetajatele. 

Hästi ehitatud maja

Maja ruumilahendusega tege-
leb arhitekt ja diakon Ants Ra
jando, kelle sõnul on üllatav 
maja väljanägemine. «Esimene 
reaktsioon on inimestel tavali-
selt see, et tegu on eestiaegse 
ehitisega. Maja jätkab eestiaeg-
se 30ndate funktsionalismi tra-
ditsioone, meenutades seda nii 
oma mahult kui ka välisviimist-
luselt terrasiitkrohviga. Tege-
mist on stiiliga, mis on praegu-
gi kõrgelt hinnatud.»

Peapiiskopi eluruumid on 
teisel korrusel, esimesel kor-
rusel on kabinet, väike kabel ja 
abiruumid. Kabinetti viib trepp 
otse korterist. Korteris on ruu-
mi sama palju kui varem, aga 
tehtud on põhjalikud ümber-
ehitused. Siin on elutuba, söö-
gituba, köök, teises tiivas ma-
gamistuba ning kaks väiksemat 
tuba. Esimesele korrusele jääb 
üks kolmetoaline korter ja sok-
likorrusele majahoidja korter.

Maja ehituse kohta ütleb 
Mati Maanas, et tol ajal olid nii 
arhitekt kui ka ehitajad veel 
eestiaegsed ja tegid oma tööd 
väga korralikult. «Seda on ka 
käekirjast näha. Kui vaadata 
teisi nõukogude aja ehitusi, siis 
siin on silmaga näha, et see on 
paremini tehtud. Aeg oli selli-
ne, et eestiaegsed ehitusmeist-
rid olid veel elus.»

Põhjalik töö

Remondi alguses selgus, et töö 
tuleb põhjalik ja kogu maja 
ulatuses. Selleks oli vaja ma-
jast välja kolida asukatel – tolla-
se peapiiskopi Andres Põderi 
perel ja Jaani koguduse õpeta-
ja Arne Hiobi perel. Põder ko-

Maja remonditi 
tulevikule vaadates

lis kirikule kuuluvasse korteris-
se Tallinnas. 

«Kui olime esimesed lam-
mutused teinud, oli selge, et 
peale kandvate seinte ei ole 
siin midagi alles jätta. Järele 
jäi ainult majakarp ja lahti tuli 
saada kõigest sellest, mis prae-
gu enam ei kõlba säilitada,» 
selgitab Mati Maanas ja ütleb, 
et tegelikult ei ole selles majas 
ühtki kapitaalremonti varem 
tehtudki. 

«Kõigepealt oli vaja teha 
maja soojapidavaks. Välissei-
nad olid hõredad, originaalraa-
midega aknad lasid tuult läbi, 
katuse laudis oli mädanenud, 
kommunikatsioonid tuli välja 
vahetada.»

Kõik aknad ja uksed pandi 
uued. Eesuks on tehtud origi-
naali järgi, et säilitada maja vä-
lisilmet. Kuna soojustati ka vä-
lisseinad, siis selles olid linna 
nõuded karmid. «Et tegu on 
miljööväärtusliku piirkonnaga 
ja siin kehtivad omad nõuded, 
maja väliskuju me muuta ei 

tohtinud. Mis tähendab, et näi-
teks akna pale pidi sentimeetri 
pealt endise sügavusega jääma 
ja karniis täpselt endise laiuse-
ga olema.»

Maja sai uued kommunikat-
sioonid. «Siin on alati keskkü-
te olnud, algselt oma katlama-
jaga,» selgitab Maanas. «See 
likvideeriti 25 aastat tagasi ja 
asendati elektriküttega. Oli see 
õnnis aeg, kui elekter odav oli!»

Nüüd on majas kondensaat-
küttel gaasikatlamaja ja põran-
daküte. Uued on ka elektrisüs-
teem ja kogu maja õhuvahetus. 
«Siit saame maja haldamises 
korraliku kokkuhoiu,» on Maa-
nas kindel. «Kapitaalremont 
sai tehtud mõttega, et see pü-
siks järgmised viiskümmend 
aastat.» 

Mati Maanas on tänulik oma 
kaastöötajatele Ants Rajando-
le ja sisekujundusega tegele-
vale arhitektile Heiki Tarase
le, kellega koostöö laabub, sest 
mitu pead on ikka mitu pead.
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«siia tuleb köögisaar,» näitab Mati Maanas tulevases köögis. 
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Eestiaegse välimusega funkmaja on teinud läbi tõelise noorenduskuuri.
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Indrek 
Treufeldt, 
Tallinna 
Toomko-
guduse 
juhatuse 
esimees, 
ajakirjanik:

Urmas 
on mu põlvkonnakaaslane, ehk 
küll mõned aastad noorem. 
Tema kooliajal tõusime taas 
pinnale. Enne seda elasime 
totalitaarses olustikus, kui 
pidi täpselt tajuma lubatu ja 
lubamatu piiri. Need olid küll 
võimu poolt üsna meelevaldselt 
surutud. Eks see on teistmoodi, 
kui sattuda muutuste ajajärku 
kooliajal. Nagu oleks saanud elu 
õpipoisiks. 

Urmas tajub hästi piire, mida 
olud seavad, ja mõneti ka seda 
piirideta olekut, mis moodsa aja-
ga tulnud. see eeldab hoogu ja 
tõhusust. Paljud hulbivad niisa-
ma ehk vaatavad, mida elu toob. 
Koguduse juhatusel pole kunagi 
muret, et miski jääb soiku. vahel 
oleme seisnud vastakuti mõne 
probleemi lahendusteede otsi-
misel, aga sellest on õppinud nii 
õpetaja viilma kui ka koguduse 
juhatus.

Hannes 
Võrno, 
Tallinna 
Toomkogu-
duse liige:
Kui olin 
missioonil 
Afganista-
nis, oli meil 
väga vennalik kirjavahetus. Mul 
oli võimalus seal kaugel kõrbes 
lugeda pühapäevahommikuti 
Urmase jutlusetekste ja tunda 
end seeläbi koos kogudusega 
ning sõnumit vastu võtmas.
Mäletan tema üht esimest 
jutlust Toomkiriku kantslist, mille 
sisukat sõnumit ja mõttekäiku 
olen hiljem korduvalt ka teistele 
edasi andnud. Nüüdseks oleme 
teinud koos raadiosaadet Pere-
raadios ning tunnistan, et ootan 
neid meie vestlusi saate eel, ajal 
ja pärast saadet väga.
Ma tunnen mitmeid inimesi, 
kes teevad väga palju tööd ning 
jõuavad seeläbi märgatavalt 
rohkem kui mõni teine. Kindlasti 
on Urmas üks neist.

Patrik 
Göransson, 
Tallinna 
Rootsi-
Mihkli 
koguduse 
õpetaja: 

On raske 
lühidalt, 
paari lausega iseloomustada 
inimest, kellest võiks ja sooviks 
pikemalt kõnelda. Urmas viilma 
on hea suhtleja ja tegus inimene, 
kes ei karda tööd. 
Kohtusime esmakordselt 1993. 
aastal, mil ma Rootsist koos 
paari ülikoolikaaslasega jõudsin 
oma venemaa-Baltikumi ringrei-
sil Pärnu-Jakobi kogudusse, mille 
õpetaja Urmas toona oli. sealt 
sai alguse sõprus, mis on aasta-
tega süvenenud. Läbikäimine on 
perekondlik ja ei tulene üksnes 
sellest, et oleme ametivennad. 
Ma olen viilmade tütre ristiisa. 

Aasta tagasi, kui EELKs al-
gas sinodite periood, algas ka 
peapiiskopikandidaatide esi-
tamine ja nende seisukohta-
de tutvustamine.

Urmas Viilma oli esimese 
kandidaadina üles seatud Ida-
Harju praostkonna sinodil 17. 
veebruaril, kus ta esitas sinodi-
saadikuile oma visiooni kiriku 
arengust. Kogu valimiskampaa-
nia ajal rõhutas Urmas Viilma, 

et tema seisukohad ei ole muu-
tunud. Ja nii see on olnudki. 

Olgu siinkohal toodud tema 
mõtted kiriku tugevusest: lai 
koguduste võrgustik; suur us-
tavate vabatahtlike kaastööliste 
hulk; kirikuliikmete aktiivsus ja 
panus kasvab; laste-, noorte- ja 
muusikatöö kogudustes on jät-
kusuutlik; kirik püsib piibellikul 
õpetuslikul alusel ja hoiab kin-
ni traditsioonilistest pereväär-
tustest; pühendunud ja hea et-

tevalmistusega kaader; kirik on 
püsinud ühtsena; stabiilsed oi-
kumeenilised ja välissuhted.

Muudatustest kõneldes on 
ta öelnud: «Muuta tuleb vaja-
dusel ja samm-sammult seda, 
mis nõrgestab kirikut, põletab 
läbi töötegijaid ega teeni Kris-
tust.» Ja ta soovis, et ülemkar-
jase teenistus lähtuks sellest, 
mida Paulus kirjutas Timoteu-
sele (1Tm 3:1–7).

EEsTI KIrIK

Kiriku tugevusest ja muudatuste mõttest
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Piiskopiordinatsiooni ja kut-
sumise märgiks on mitra ja 
piiskopirist 

Küünlapäeval piiskopiks pühit-
semisel ja peapiiskopi ametisse 
seadmisel pannakse Urmas Viil
ma ümber piiskopimantel, ase-
tatakse kaela peapiiskopi ame-
tirist, pannakse pähe mitra ja 
antakse üle ajalooline ametisau. 

Mitra ja piiskopimantel on 
Urmas Viilmale tehtud välis-
maal; ajalooline ametisau on 
aastast 1921 ja peapiiskopi ame-
tirist aastast 1950.

Ametiristide lugu

EELK piiskopi ameti juurde 
käiva risti ja saua ajalugu saab 
alguse 1921. aasta 5. juunist, 
mil pühitseti ametisse esimene 
vaba rahvakiriku piiskop Jakob 
Kukk. Kui sau on olnud kõik 
pea 94 aastat Eestimaa pinnal, 
siis rist rändas koos piiskop Jo
han Kõpuga 1944. a välismaa-
le ja piiskop Andres Taul tõi 
selle tagasi Eestisse 2014. aas-
ta novembris. 

Kullast ametirist, mis val-
mis koguduste ühiste annetus-
te toel piiskop Kukele, kannab 
pühendust ««Ole mu tallekeste 
karjane» Joh. 21, 15 Ev.-Luth. ko-
gudused oma ülemkarjasele». 
Seda risti on kandnud kodu-
maal piiskop Hugo Bernhard 
Rahamägi ja välismaal Johan 
Kõpp, Johannes Oskar Laur, 
Konrad Veem, Udo Petersoo 
ja Andres Taul. Eestis saab ni-
metatud ristist piiskopirist.

Peapiiskop Urmas Viilma 
ametiristiks saab rist, mille on 
tellinud kirikuvalitsus Eestis 
1950. aasta juunis. Enne teda 
on ametiristi kandnud pea-
piiskopid Jaan Kiivit sen, Alf
red Tooming, Edgar Hark, 
Kuno Pajula, Jaan Kiivit jun 
ja Andres Põder. Kullast risti 
harude vahel on kolme päike-
sekiire kujutised. 

Mõlema risti lugu kirjeldab 
Tiit Pädam artiklis «Ühe ris-
ti lugu» pühendusteoses Jaan 
Kiivitile «Kristuse täisea mõõtu 
mööda» (2005).

Peapiiskop Andres Põde-
ri emerituuri saatmisel kingiti 
talle 2014. a novembris EELK 
teenete kuldrist. Kuldristi on 
saanud ka Jaan Kiivit 65. sünni-

päeval 2004. aastal ja piiskop 
Einar Soone 60. sünnipäe-
val 2007. aastal. Kuldrist on ka 
piiskop electus Tiit Salumäel 
(2005) ja piiskop electus Joel 
Luhametsal (2008).

Ametisauade lugu

Konsistooriumi arhivaar Ja
nis Tobreluts annab ülevaa-
te: «EELK piiskoppide kasutu-
ses kodumaal on hetkel kaks 
piiskopisaua, üks peapiiskopil, 
teine piiskopil. Mõlemad sauad 
on ajaloolised karjasekepid, 
mille saamislugu ulatub pea 93 
aasta tagusesse aega. 

Nimelt plaanis kirik ametisse 
valitud piiskopile Jakob Kukele 
kinkida tema introduktsioonil 
5. juunil 1921 suhteliselt taga-
sihoidliku piiskopisaua. Kuna 
aga Rootsi peapiiskop Nathan 
Söderblom kinkis Eesti piis-
kopile värvilised ametiriided: 
pitskraega missakuue, violett-
vöö ja mustast siidist piiskopi-
rüü ning 77aastase puuniker-
daja poolt Uppsalas nikerdatud 
karjasekepi, võeti kasutusele 
Rootsist kingitud komplekt. 

EELK poolt oma piiskopile 
mõeldud karjasekepp ei leid-
nud toona kasutust ning seisis 
sisuliselt jõude, kuni see anti 
piiskop Einar Soone kasutusse 
tema introduktsioonil 12. det-
sembril 1992.» 

Kirikutekstiilide uurija Mar
ju Raabe lisab, et sau oli pea-
piiskop Edgar Hargi valduses 

ja pärast tema surma 1986. aas-
tal andis Hargi kasupoeg selle 
konsistooriumile üle. «Kasuta-
da seda polnud võimalik sellel 
oleva Eesti lipu kujutiste tõt-
tu,» kirjutab Marju Raabe oma 
raamatus luterliku kiriku teks-
tiilidest (2003).

Asjatundjate arvates on pea-
piiskopi ametisau mahagonist, 
saua ülaosa puitnikerdus imi-
teerib akantuselehti ja sel on 
initsiaalid /IHS/. Saua ühel kül-
jel on Lutheri portreega me-
daljon, mille kohal kiri /UP-
SALA/, viited kirjakohtadele 
/JOH X/, /Ps XXIII/, medaljoni 
all seisab aastaarv /1521/. Tei-
sel küljel medaljon Melanch-
thoni (teistel andmetel Rootsi 
kuninga Gustav II Adolfi) port-
reega profiilis, aastaarv /1621/, 
/Reval/, /JOH X/ ja /Ps XXIII/. 
Sauale on graveeritud veel aas-
taarvud /1721/ ja /1921/.

Kunstiajaloolane Juhan Ki
lumets ütles, et kuna sau koos-
neb mitmest lülist, mille ühen-
duskohad aeg-ajalt kuluvad, 
siis on Rändmeistri töömees-
tel tulnud sauale teha pisire-
monte. 2011. aastal valmista-
ti aga sauale uus nahast vutlar, 
mis on märgistatud peapiisko-
pi hõbedase vapiga. Ajalooline 
nahkvutlar on hoiustatud kon-
sistooriumi arhiivis.

Piiskop Soone kasutusel 
oleval puidust saual on valgest 
metallist ülaosa, mille mõlemal 
küljel Eesti lipu kujutis, selle all 
graveering «5. Juni 1921». 

Mitra

Jakob Kuke valimisega piisko-
piks tuli 1921. a kirikus päeva-
korrale piiskopirõivastuse küsi-
mus. Rootsi peapiiskop Nathan 
Söderblom andis Eesti ameti-
vendadele selles küsimuses nõu.

Kui 1926. aastal võeti vastu 
uus kiriku põhikiri, tuli arutluse 
alla ka piiskopi rõivastus ja anti 
õiguslik alus mitra kasutamise-
le. 19. septembril 1926, kui Jakob 
Kukk oli pühitsemas vastvalmi-
nud Petseri Peetri kirikut, kin-
kis kogudus ja õpetaja Nathan 
Aunverdt piiskopile mitra. 

Kui Jakob Kukk 25. juulil 
1933. aastal suri, andis tema 
lesk piiskopisaua, Piibli ja mit-
ra kirikule üle. Kullast kaelaris-
ti oli kirik juba varem ära ost-

Peapiiskopi ametitunnused
nud. Marju Raabe andmeil olid 
seega kõik esimese piiskopi in-
siigniad koos ja valmis edasipä-
randamiseks järgmistele piis-
koppidele. 

Peapiiskopi mitra olemas-
olu on nähtav viimasena piis-
kop Rahamäe pildilt 1937. aas-
tal, mil see on välja paistmas 
piiskopimantli hõlma alt. Mil-
line oli esimese mitra edasine 
saatus ja kas see jäi sõjakeeri-
ses kadunuks või rändas Ees-
tist välja, ei oska asjatundjad 
öelda.

Ametitunnuste 
kasutamine

Kõrgema aukandja tunnused 
ehk insiigniad, millele kirikus 
pandi alus 1921. aastal, «pidid 
jääma edasipärandatavateks 
kõigile Eesti kiriku piiskoppi-
dele, on ajaloo keerdkäikudes 
jaotunud aga kahe piiskopi va-
hel (sau ja rist) või on nende 
asukoht teadmata (piibel ja mit-
ra) (Marju Raabe. EELK tekstii-
lid aastatel 1917–2000. 2003). 

(Pea)piiskopi ametitunnus-
te ehk insiigniate kohta annab 
selgituse «Jumalateenistuste ja 
talituste juhend» (EELK 2013). 
Samuti on liturgiakomisjoni lii-
ge Peeter Paenurm Eesti Kiri-
kus kirjeldanud ametitunnus-
te kasutamist. Ta kirjutab, et 
piiskopimantel on kujunenud 
antiikaja vihmakeebist (lad 
k pluviale). Eelmisel sajandil 
kandsid piiskopid mantli peal 
ka laia pitsiga ääristatud valget 
kraed, millest on loobutud kui 
liigsest iluasjast. 

«Piiskopisaua kasutab pea-
piiskop vaid oma piiskopkon-
nas. Teise piiskopkonda minnes 
saua kaasa ei võeta. Erandiks 
on olnud vaid uue piiskopi pü-
hitsemine, kui pühitsemist toi-
metav teise kiriku peapiiskop 
on olnud oma piiskopisauaga.

Teine piiskopi tähtis ame-
titunnus on mitra. Piiskop pa-
neb mitra jumalateenistusel 
pähe piiskoplike ülesannete 
täitmisel, eelkõige pühitsemi-
se ja õnnistamise ajal. Peakate 
koosneb kahest kilbikujulisest 
osast, mis on omavahel külge-
del ühendatud. Tagant lange-
vad alla kaks linti. Oma kujult 
meenutab mitra tuleleeki.»

sIrjE sEMM

Mitra on märk, et piiskopid on 
Püha Vaimu tööriistad, kes on 
traditsiooni mööda apostlite 
ametit ja tööd vaimutulena eda-
si andnud ja omavad piiskoplik-
ku meelevalda. Pildil peapiiskop 
Kuno Pajulale kuulunud mitra. 
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Peapiiskoppide sau, mis antak-
se ametisse seadmisel Urmas 
Viilmale. Eestis kasutusel aas-
tast 1921.

saua on sageli kutsutudki karjasekepiks või piiskopikepiks. Piisko-
pisau viitab piiskopi kui kiriku ülemkarjase ja koguduste hingekarjas-
te karjase ülesandele.

Piiskop Einar soone kasutuses 
olev sau. Valmimisaasta 1921.

Piiskopirist sarnaneb õpetaja 
ametiristiga, kuid on sellest suu-
rem ja valmistatud kullast. risti 
harude vahel on kolme päikese-
kiire kujutised. seda risti on Ees-
tis kandnud peapiiskopid alates 
jaan Kiivit seeniorist. 

Tallinna Toomkirikus on 
peapiiskopi ametissesead-
mise eel tavapärasest roh-
kem toimetamist. 

Mäele jõudnule torkavad kõi-
gepealt silma kiriku uksed või 
õieti asendusuksed. Jah, kiri-
ku ajaloolised uksed on vii-
dud töökotta restaureerimi-
sele. Kunstiajaloolase Juhan 
Kilumetsa sõnul kooritakse 
ustelt must värv maha ja taas-
tub tammepuu originaalvärv. 

«Oleme harjunud, et 
toomkirikul on mustad uk-
sed, tegelikult on see hili-
sem värvilahendus. Tegu on 
tammepuust ustega ja alg-
ne viimistlus oligi naturaalne 
tamm. Nüüd muutub kiriku 
välimine pilt küll, sest uksed 
saavad keskmise pruuni vär-
vi.» Uste vanuse kohta arvab 
ta, et need võiksid üle saja 
aasta vanad olla. Ehkki põhi-
osas on need heas korras, oli 
remont hädavajalik. 

Lihtne pink

Kirikus sees aga askeldab 
mitu inimest. Kilumets näi-
tab uut pinki, nn piiskoppi-
de-assessorite pinki, mis on 
altarist vasakul koha leidnud. 
Tegu on viiekohalise pingiga, 
mille keskmine osa on pisut 
rõhutatud – see on peapiis-
kopi koht. Pink on muidu val-
mis, puuduvad ainult istme-
padjad. Ka uksed saavad õigel 
ajal oma kohale.

«Selle pingi ajalugu ei ole 
toomkiriku mõistes väga pikk 

toomkirikus on nüüd 
piiskoppide pink

– see on pärit tõenäoliselt 
eelmise sajandi kolmeküm-
nendatest, ilmselt piiskop 
Rahamägi aegne,» räägib Ki-
lumets. «Praegune on siiski 
uus pink, kuhu me vanast võt-
sime 5–6 juppi. Valisime värvi 
nii, et see haakuks muu inter-
jööriga. Meie eesmärgiks oli 
teha pink võimalikult lihtne, 
midagi erilist rõhutamata.» 

Pink paiknes varem samas 
küljes, aga vastu seina. Vai-
mulikud istusid selle ees too-
lidel. Viimastel aastatel oli 
toolireas kesksel kohal pu-
nase kattega uhke leentool, 
seda seal enam ei ole. «See 
oli emeriitpeapiiskop Andres 
Põderi isiklik tool, mille oli 
talle kinkinud Pärnu praost-
kond,» selgitab Kilumets.

Samas pingi taga seinal on 
suur marmortahvel, mille juu-
res toimetab kiviraidur Aare 
Aljas. Tema töö on Andres 
Põderi emerituuri siirdumise 
aeg ja uue peapiiskopi nimi 
ning alustamise aasta tahvli-
le raiuda. Viilma on kümnes 
kiriku ülemkarjane ja temaga 
saab see tahvel täis. Kuid sei-
nal ruumi on ja tulevased pea-
piiskopid saavad uuele tahvli-
le jäädvustatud. 

Juhan Kilumetsa sõnul on 
kirikus enne 2. veebruari veel 
teha küll ja küll. «Toomkiri-
kus otseselt midagi avariilist 
ei ole, kuid nii suur hoone va-
jab kogu aeg ülevaatamist ja 
korrastamist,» leiab Juhan Ki-
lumets.

TIIU PIKKUr

juhan Kilumetsa sooviks oli teha kiriku interjööri sulanduv pink. 
Aare Aljas jäädvustab uue peapiiskopi nime marmorisse. 

TiiU PiKKUR

Astu ajaloolisse toomkirikusse vannitoa ukse kaudu! Kiriku oma 
uste taastamine saab teoks tänu Tallinna linnavalitsuse toetusele.

  TiiU PiKKUR

EELK peapiiskop Andres Põder 
aastail 2005–2014 ametitunnus-
tega: mitra, rist ja sau.  ARHiiv
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Oluline on olla 
ustav. Kui tee 

näidatakse, siis sa 
lähed, usaldades 
Jumalat.

Liiga noor ...
(Algus 1. lk.)

Jaan Kiiviti ajal olin pühapäeva-
kooli ühenduse esimees ja hil-
jem Kiriku Varahalduses. Tema 
ei olnud kindlasti inimene, kes 
oleks teisi väga lähedale lask-
nud. Aga mulle meeldis tema 
kaalutletus. Kui ta midagi oli ot-
sustanud, isegi kui see ei meel-
dinud mõnele vaimulikule, oli 
ta enese jaoks selle ära põhjen-
danud. Seal taga oli lugemus, 
erudeeritus ja selge vana koo-
li teoloog.

Raske on iseloomustada 
Andres Põderit, kelle abiline 
olen ma olnud nii Pärnus kui 
ka Tallinnas praktiliselt 20 aas-
tat. Pärnus nii pea kui võima-
lik sai minust abipraosti kt. Kui 
Andres Põder tuli peapiisko-
piks, olin mina juba tööl Kiri-
ku Varahalduses. Peagi tegi ta 
mulle ettepaneku, kas ma olek-
sin nõus olema assessor ja sealt 
edasi kantsler. 

Mulle on meeldinud tema 
puhul see, et ta on sarnaselt 
Jaan Kiivitiga kõiki oma otsu-
seid ja seisukohti püüdnud 
põhjendada. Andres toetus ki-
rikuseadustikule. Ta leidis ki-
rikujuhina teatud põhiväärtus-
test kinnipidamiseks alati õige 
aluse. Võib-olla oli tas alalhoid-
likkust viimastel aastatel roh-
kem kui tahet edasi liikuda.

Andrese põhiline eesmärk 
oli hoida kirikut lagunemast ja 
see õnnestus tal päris hästi. See 
tähendas kõigi võimalike osa-
pooltega läbirääkimist, nende 
ärakuulamist, vajadusel vas-
tuvaidlemist, ja eks sealgi ole 
omajagu kindlameelsust. Ta ot-
sis kompromisse. 

Ega probleemid kirikust 
kao. Kuidas on võimalik 
koos hoida erinevaid vaga
duslaade, maailmavaateid? 
Oled sellele mõelnud?

(Naerab.) Nende peale ei ole 
ju tarvis mõelda, nendega puu-
tud kogu aeg kokku. Olen pea-
piiskopi kõrval kirikuvalitsuses 
olnud 10 aastat ja usun, et üsna 
paljudes asjades tema moodi 
või tema nägu. Probleemidega 
tuleb tegelda, see on selge. 

Kirik on osa ühiskonnast. 
Kui räägitakse sallivusest, siis 
kuidas saavutada olukord, et 
ka meid kui teistsuguseid salli-
takse? Peame leppima sellega, 
et meie ümber on teistsuguseid 
inimesi või teisiti uskuvad ini-
mesed, aga samavõrra peavad 
teised leppima meiega. See on 
minu meelest sõnum, mida tu-
leb kommunikeerida. Me ole-
me kristlastena tänapäeval üks 
vähemus ja lastagu meil siis 
olla üks teisitimõtlev vähemus 
teatud küsimuses. 

Alustasid kirikus kogu
duste teenimist pärast kesk
kooli Keilas, järgnes 10 
aastat PärnuJaagupis ja vii
mased viis aastat Tallinna 
Toomkoguduses. Ometi tun
takse sind kirikus eelkõige 
kui kantslerit, kellena tööta
sid 7 aastat. Kuidas neid töö
aastaid meenutama jääd?

Peapiiskopi valimiste eel 
toodi minu puhul omavahel kõ-
neldes välja see, et mind nähak-

28. jaanuar 2015
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Mart 
salumäe, 
Toronto 
Peetri 
koguduse 
õpetaja:
Tuleb 
meelde 
üks arv – 25. see tähendab vee-
rand sajandit Eesti kiriku jaoks, 
aga ka ühe noore mehe jaoks. 
see on väga suur väljakutse ja 
vastutus. siin on kaks küsimust: 
kas inimene vastu peab ja kas 
kirik vastu peab. Mõlema eest 
tuleb kõvasti palvetada! siis 
on see aeg edukas. Mul on hea 
meel, et Urmas viilma on asu-
nud kirikupea rolli täitma nõnda, 
et on enda ümber koondanud 
võimalikult palju erinevaid asja-
tundjaid-eksperte. see, et ta on 
niihästi noorema kui ka vanema 
generatsiooni esindajaid enda 
ümber koondanud, on mõistlik 
ja arukas. 

Joel Luha-
mets, Tar-
tu Pauluse 
koguduse 
õpetaja, 
piiskop 
electus: 
Urmas 
viilma on usaldusväärne ja 
otsusekindel. Kuidas need 
iseloomuomadused teda kui kiri-
kujuhti aitavad, näitab aeg, mina 
ei ole prohvet. viilma on julge 
otsuseid tegema ja ta otsused 
on läbimõeldud. Eks jumalariigi 
töö nõuabki otsuste tegemist, 
mis ei ole alati kerge, sest nõuab 
ka vastutuse võtmist. Minu 
arusaamal lähtub viilma otsuste 
tegemises Piiblist, tugineb kõi-
ges pühakirjale. 

Allan Käh-
rik, viljandis 
elav vikaar-
vaimulik: 
Meid oli 
kolm noort 
meest – Ur-
mas viilma, 
Enri Pahapill ja mina –, kes samal 
ajal asusid vaimulikena Pärnu 
praostkonda. Urmase ülesan-
deks oli seista hea, et aruanded 
jõuaks õigeks ajaks valmis. 
Mäletan oma vastumeelsust 
selle ülesande täitmisel. 
Just Urmas suutis mulle asja 
mõtte ära selgitada. imetlesin 
Urmase oskust Pärnu-Jakobis 
tagasihoidlike vahenditega 
suuri tegusid teha, hindan teda 
ehitajana. Kolmandaks meenu-
tan Pärnu aegadest tava, kus 
praostkonna vaimulikud külasta-
sid üksteist. Urmase vastuvõtud 
olid kõige vägevamad! Rikkaliku 
laua ja pererahva külalislahkuse 
poolest.  

Tallinna Toomkooli õpilased
on küsitluses öelnud, et Urmas 
viilma on «tark, rahulik, hu-
moorikas, ilus , sõbralik, abi-
valmis». Ja lapsed teavad, et ta 
on «kirikuõpetaja, peapiiskop, 
mees, isa, direktori mees, 
tähtis mees Eestis, meie kooli 
kirikuõpetaja, töötab Toom-
peal, kõige olulisem mees Eesti 
kirikus, kunagi oli ka koolipoiss, 
nagu minagi, ja kindlasti väga 
usin õpilane».

se kantslerina. Järelikult elasin 
oma ametisse niivõrd sisse. Ma 
pidin kogudustele makse meel-
de tuletama, protokolle, aru-
andeid küsima ja olema selline 
konsistooriumi ametnik, kelle-
na sa ei taha, et sind väga meel-
de tuletatakse.

Olen väga rõõmus selle üle, 
et Kiriku Varahaldus, mida ma 
2004 pidin alustama, on läinud 
suurepäraselt tööle. Tulin töö-
le, kui polnud eelarvet ega et-
tevõtet registriski. See on  üks 
õnnestumine viimase kümne 
aasta jooksul, kui räägime ma-
jandusstrateegiast. See ei ole 
minu teene, vaid meeskonna 
teene ja Mati Maanas on asu-
tust edasi viinud. Kinnisvaratu-
lu «toidab» kirikut.

Varahaldusest tuleb suurem 
osa vahendeid keskkassasse. 
Süsteemi arendamine on üsna 
algusjärgus, aga minu mee-
lest on see päris oluline vun-
dament, millele saame kiriku 
vaimulike teenistussuhteid ja 
tulevikugarantiisid ehitada. 

Ülle Keel on olnud kaasa-
mõtleja, kui me 2007 vaimuli-
ke teenistussuhete ideega väl-
ja tulime. Seda arendab Ülle 
kantslerina nüüd edasi. 

Mul on päris hea pilt ko-
guduste majanduslikust olu-
korrast, vaimulike elu- ja pal-
gatingimustest. See annab 
peapiiskopile hea pagasi. 

Kas on olnud ka ebaõn
nestumisi?

Võib-olla on häda selles, et 
ma ei oska elada üle ebaõn-
nestumisi, ei jää neisse kinni. 
Kantslerina sa täidad oma ko-
hust samuti kui koguduseõpe-
tajana oma ametis. 

Ebameeldiv on see, kui pead 
ennast kehtestama või kasu-
tama autoritaarseid võtteid. 
Siis võid paratamatult teha ini-
mesele haiget. Sa saad küll tu-
lemuse, aga ta pole rõõmus. 
Teisest küljest ei olnud need 
võtted kunagi meie kiriku sea-
dustiku välised. Vastupidi, tuli 
meelde tuletada, mida kiri-
ku seadus ütleb. Aga ebameel-
divusi tuleb inimsuhetes ikka 
ette, sa oled sunnitud ühel mo-
mendil jätma oma lahke tooni, 
et saavutada seda, mida seadus 
kohustab. 

Oled sa kokkuhoidlik ja 
arukas kulutaja?

Olen kalkuleerija, planeeri-
ja ja eelarvestaja. Mu ema on 
raamatupidaja olnud ja ilmselt 
olen need omadused kodust 
kaasa saanud. Kui ma näen, et 
on täiendavaid vahendeid, siis 
olen valmis olema ka heldem. 
Kooner ma kindlasti pole, aga 
mulle meeldib plaani järgi lii-
kuda.

Kas sa märkad ja tunnus
tad inimesi?

Ma ei ole ülevoolav tunnus-
taja. Olen lähtunud sellest, et 
igal sõnal on kaal ja sisu. Kui üt-
len aitäh, siis ma seda ka mõt-
len. Meil kõigil on tuttavaid, 
kes on alati ülevoolavad, ja siis 
sa ei saa ühel momendil aru, 
kas ta on siiras seda tehes.

Püüan märgata ja tunnusta-
da nõnda, nagu kirik on keh-

testanud, ja pean väga lugu sel-
lisest tunnustusest. Aga olen 
tagasihoidlik kiitma nende asja-
de eest, mida inimene peab te-
gema oma tööülesannete hul-
gas. Olen päris suur tööloom 
ja tean, et töö toob teatud tule-
muse. Näen ka, kui inimesed ei 
tee oma tööd põhjalikult. Loo-
mulikult, kui inimene ennast 
ületab, siis tuleb seda tähele 
panna. Ma ei ole väga hea tun-
nustaja, pigem kriitik.

Oled hoidunud skandaa
lidest, laitmatu renomeega. 
Kas see on teadlik tegevus 
või ehe elu?

Ma ei tea, kas olen skandaali-
dest hoidunud, pole neisse tik-
kunud. Olen noorpõlvest peale 
tõesti elanud kristlike väärtus-
te ja põhimõtete kohaselt, mit-
te sellepärast, et hoiduda skan-
daalidest. Olen seda pidanud 
kristliku elu juurde kuuluvaks, 
rääkimata sellest, kui olen vai-
mulik. 

Minu jaoks on vaimuliku 
ametil oma väärikus, mitte ai-
nult ametil. Ristiinimene peab 
elama ju nende põhimõtete jär-
gi, mis ristiinimesele kohane. 
Kui oled midagi teinud ja hil-
jem tunned, et see pole õige ol-
nud, siis tunnista ja mine edasi. 
Varjata ei ole midagi mõtet. 

Minu elu on olnud piisavalt 
avalik noorest peale. Võtsin 
juba põhikoolis, ilma et oleksin 
olnud kristlane, endale põhi-
mõtted, mida olen järginud. 

Millal sa täiskasvanuks 
said?

Üsna vara, põhikoolis.
Kas selles on ka kodul 

oma tähendus olnud?
Olen kasvanud Sauel. Pean 

oma vanemate, ema Õilme ja 
isa Tõnise tunnustuseks ütle-
ma, et teatud kristlik väärtus-
maailm ilma Jumalast kõnele-
mata on ikka kodust tulnud. 

Mul oli üks vanem vend ja 
on üks noorem vend. Mina 
olen keskmine. Minu kasva-
tamisel korrigeeriti võib-olla 
neid vigu, mis vanema vennaga 
jäi tegemata, ja samal ajal pin-
gutati. Noorema vennaga läks 
lõdvemalt. 

Peapiiskopi toolile istu
des käid ehk mõttes läbi ki
rikus teenimise aja. Millis
tele saavutustele mõeldes 
enam peatuma jääd? 

Hinnanguid on alati ker-
ge anda tagantjärele. Sel het-
kel, kui sa midagi teed, ei mõtle 
ju, et teed ajalugu. Keegi üt-
les mulle pärast kirikukogu, et 
näed, enne kui sa oled ametis-
se seatud, teed juba ajalugu. Pi-
dades silmas seda, et esimesed 
naised on kirikuvalitsuses. Kas 
keegi hakkab kunagi hindama 
ajalugu ja ütleb, et see oli Viil-
ma esimene suur tegu peapiis-
kopina. Ma ei mõtle niimoodi.

Kindlasti nimetan Toom-
kooli. Olen ääretult tänulik Ju-
malale, et see olukord Tallin-
nas üldse tekkis,  olen tänulik 
oma naisele, kes tuli kaasa sel-
le «avantüüriga», ja toetuse 
eest, mis tuli peapiiskopilt. Kui 
ta poleks toetanud, siis me ei 
oleks julgenud seda teha.

Pärnu-Jakobi kogudusest tu-
lin ma ära, kahetsuspisarad 
kurgus. Oli suur õnnistus olla 
seal. Ei olnud väga lihtne ja 
need inimesed ei olnud lihtsad, 
kellega pidi suhtlema, aga ko-
gudusele hoo andmine tol mo-
mendil ... see töö seal ... kuidas 
kõik tulid kaasa, noored, kool, 
nii igas valdkonnas. Kogudus 
oli seal selgelt kaardil ja respek-
teeritud ja kaasatud. 

Me võtsime ka seal riske ja 
tasakaalukad inimesed ei tee 
seda, mida meie tegime. Võtsi-
me kogudusega laenu, et ehita-
da välja kohvik kogudusemajja, 
et hakata tegema koolile süüa. 
Kogu mehhanism tuli üles ehi-
tada ju selleks, et kogudusel 
oleks eelarves vahendeid. Ei 
olnud harvad need kuud, kus 
ma sain kokkadele palgad ära 
maksta ja minu enda palk viibis. 
10 aastat koguduse teenimist 
oli suur õnnistus ja õnnestumi-
ne. Ma arvan, et kogudusele on 
loodud selline alus, mille pealt 
edasi saab liikuda.

Aga isiklikus elus? 
Seda ei saa kuidagi nimeta-

mata jätta. Sa näed, mil moel 
Jumal on sind juhtinud. Minu 
sattumine Pärnu-Jaagupisse 
on suur juhus, nagu juhtimi-
ne. Sealt sain endale abikaasa 
Egle, sealt liikusime Tallinna. 
Tänu sellele, et mu abikaasa on 
pedagoog, on meil nüüd kool.  

Kui hakata oma elu vaatlema, 
siis kõik need asjad ... Imestad, 
kuidas Jumal sätib sinu teed. 
Oluline on olla ustav. Kui tee 
näidatakse, siis sa lähed, usal-
dades Jumalat. Kui oleks mõnigi 
neist etappidest jäänud vahele, 
kui ma oleks otsustanud teisiti, 
pelgama hakanud või  ma ei tea 
... , siis ei oleks minu elu praegu 
selline. Ma arvan, et abikaasa 
leidmine ja lapse sünd on täht-
suselt esimeste hulgas.

Kus peapiiskopi pere elab 
ja elama asub?

Asume renoveeritavasse 
peapiiskopi residentsi Magda-
leena tänavas elama niipea, kui 
see valmis saab. Jätkame tra-
ditsiooni, oleme seitsmes pea-

piiskopi perekond, kes maj-
ja elama asub. Toomkoguduse 
õpetajana on praegu pere kasu-
tada linnas ametikorter Rootsi-
Mihkli koguduse pastoraadis. 
Meil on pangalaenuga ostetud 
maja Sauel.

Teie pere väärtustab koos
oldud aega. Millele kulub 
pere vaba aeg?

BirgittaSimi oli pooleaas-
tane, kui ta esimest korda reisi-
le Rootsi kaasa võtsime. Reisid 
annavad võimaluse ka lugemi-
seks ja koosolemiseks. 

Mulle jäi sõnavõistluselt 
meelde üks sõna – lugelemine, 
st lugemine koos logelemisega. 
Mulle väga meeldiks seda teha. 
Aega lugemiseks ei ole jäänud 
kuigi palju, kahjuks. 

Meie pere õnn on see, et 
kogu aeg oleme ninapidi koos. 
Egle on töötanud koguduses, 
nüüd oleme koos koolis ja tütar 
käib ka Toomkoolis. Tegelikult 
oleme keskmiselt enam koos 
kui teised pered, võib-olla pal-
jud vaimulikegi pered. Selge on 
see, et väga palju sellest ühisest 
ajast möödub kiriku- või kooli-
asju arutades. Aga mis seal sa-
lata – need on ka meie igapäe-
vaellu kuuluvad asjad.  

Oleme kogu ihu ja hinge-
ga andnud end kiriku teenis-
tusse, ka Toomkooli töö ei ole 
midagi muud kui kirikutöö, ja 
lapsest on lihtsalt kahju. Ma ar-
van, et ka temast saab üks va-
raküps inimene, sest ta veedab 
rohkem aega täiskasvanute kui 
omaealiste seltsis.

Mis on EELK rikkus?
Meie töötegijad. Vaimulikud, 

ja mitte ainult nemad. Need 
inimesed on valmis panusta-
ma ennast, küsimata vastu kui-
gi palju – ma mõtlen ainelises 
mõttes – see on ime. Ja ollak-
se ustavad. Kusjuures kõik on 
omaette isiksused. Teenitakse 
ja ollakse valmis olema külva-
jad, teadmisega, et ise võib-olla 
kunagi ei lõika seda külvi.

See ongi rikkus ja teisest kül-
jest omamoodi hirm, et millal 
tuleb see hetk, kui vaimulikud 
järjest hakkavad ütlema: ma lä-
hen Soome või hakkan tegema 
midagi muud. Ma ei saa ka ke-
dagi hukka mõista, sest pere on 
kõigil vaja toita. 

Peapiiskopi töönädalad 
on väga tihedad. Kas jääd ki
rikuliikmetele kättesaada
vaks? 

Minu kavva on alati mahtu-
nud töised kohtumised. Vastu-
võtuajad loomulikult on, aga 
täna tähendab see seda, et 
need lepitakse kokku. Sellist 
aega ei tule, et ma ootan kabi-
netis, et tuleks mõni kodanik 
või kirikuliige.

Algab sinodite periood ja 
ma tahan käia sinoditel kõigis 
12 praostkonnas. 

Millises konsistooriumi 
kabinetis hakkad töötama?

Mulle väga meeldib kabinet, 
kus kantslerina olen olnud, kus 
oli ka Jaan Kiiviti kabinet. Aga 
pean maja traditsioone järgima 
ja tulema allkorrusele kõrgema 
laega kabinetti. 

sIrjE sEMM

Muhe Urmas Viilma. 
KRisTJAN LUHAMETsA sõBRALiK 
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