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Auväärt koosolijad. Tervitan teid peapiiskop Urmas Viilma 

poolt, kes praegu toimetab ordinatsioonitalitust Tallinna 

Piiskoplikus Toomkirikus. Oma tänases karjasekirjas 

kogudustele ta kirjutab: „Viimase aja arvamusavaldustega 

ühiskonnas aktuaalsetel teemadel on kaasnenud emotsionaalset 

tulisust, teravaid väljaütlemisi, kahjuks ka inetusi ja 

verbaalseid isiklikke rünnakuid konkreetsete isikute või 

inimrühmade aadressil. --- Ägedaloomulise ja teravkeelse, 

samas vaheda mõistuse ja sügava usuga Martin Lutheri 

algatatud reformatsiooni saatis poole aastatuhande eest samuti 

enneolematu ja äge sõnasõda. Kõikjal levitati pamflette 

osapooli naeruvääristavate karikatuuride, aforismide ja 

anekdootidega. Pühakirja tõe üle võideldi nii ägedalt, et see 

võis ajuti muutuda asjaosalistele eluohtlikuks. Samas on 

liigutav lugeda, kuidas käreda loomuga Martin Luther 1525. 

aasta läkituses Liivimaa kristlastele isalikult manitseb 

erimeelsuste lõpetamisele jumalateenistuste pidamise õige 

korra küsimuses. „Seepärast palun ma nüüd teid kõiki, mu 

armsad isandad, jätku igaüks oma eriarvamused sinnapaika 

ning tulge sõbralikult kokku ja jõudke üksmeelele, kuidas te 

neid väliseid asju pidada tahate – et need oleksid teie juures 

ühesugused ja ühtlased, mitte lahkuminevad, ühes kohas üht-, 

teises teistmoodi, mis sellisena lihtrahvast segadusse ajab ja 

õnnetuks teeb,” kirjutab Luther. --- sest „teist alust ei saa keegi 

rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – see on Jeesus 

Kristus!” (1Kr 3:11) 

Täna tahan eriliselt meenutada ja tänada Georg Otto Wilhelm 

Meyendorffi. Tema eluaastad olid 1794 – 1879. Ta sündis 

Ohtu mõisniku pojana ja on põline balti-saksa aadlisuguvõsa 

liige. Georg Meyendorff oli lähedane Aleksander II 

perekonnale. Tema pojad olid tsaari laste mängukaaslasteks. 

Aastast 1845 kuni surmani oli ta Venemaa  Evangeelse Luteri 

Kiriku  Pea-konsistooriumi president. Vene tsaaririigi luterlust 

juhiti Keilast! Peterburis ja mujal Venemaal oli tuhandeid 

luteri usku eestlasi. Tänu oma ametikohale ja positsioonile 

tsaari perekonnas sai  Georg Meyendorff loa ja ka rahalise 

toetuse eesti kogudusele oma kiriku rajamiseks. 1860 a. 

pühitseti Peterburis Jaani kirik. Loodan tähistada koos 

kogudusega Jaani kiriku 160. aastapäeva detsembris. Täna 

oleme aga siin kuhu Georg Meyendorff lasi 1862. aastal 

püstitada Martin Lutheri ausamba. See oli tolleaegsel ime - 

esimene eestikeelsete kirjadega ausammas. Meyendorf oli 

Evangeeliumi Piibliseltsi Peakomitee esimees hoolitses selle 

eest, et igas koguduses oleks emakeelne piibel. Täna tulen 

Eesti Piibliseltsi konverentsilt. 30. septembril oleme kirjutanud 

alla pöördumisele Eesti rahva poole, et uus sajand saaks ka 

uue piiblitõlke. Jätkame Martin Lutheri ja Geord Otto Wilhelm 

Meyendorffi tööd. 

Sammas hävitati 1949. aastal nõukogude võimu poolt.  

Õnnistan selle uue mälestustahvli ja avaldan lootust, et mõne 

aasta pärast oleks siin taas Martin Lutheri mälestusmärk! 


