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Kriitika kooliõpikute aadressil. Kirikust räägitakse seal minevikus.
Tihti arvatakse, et luteri ja katoliku kiriku vahelised suhted on sama pingelised kui 500 aastat tagasi.
Oikumeenia - so kirikute vaheline koostöö.

Eestis on 54% määratlemata religiooniga. Inimesed ei soovi end määratleda.
Põhjamaades on kirikusse suhtumine meiega sarnane, aga seal määratletakse, meil ei juleta seda teha.

Ei ole nii, et kui Eestis saavad luterlased ja katoliiklased hästi läbi, siis sama saaks öelda ka Poola kohta. Kohalik 
kontekst on määrav.

EKN koostöös Saar&Polliga teeb iga 5 aasta järel detailse küsitluse.
Sealt tuleb välja, et kõige suurem grupp on agnostikud. Nad usuvad kõrgemat jõudu, aga neil puuduvad rituaalid 
jumalaga suhtlemiseks, puudub isiklik lähenemine.
See sobitub astroloogiaga, teiste religioonidega. Aga on ka mugav. Ei pea maksu maksma, pihil käima jms.
Inimeses on loomulik religioossus. Eestlased on innovaatilised. Eestlased teevad ise endale usu. Valivad välja sobivad 
komponendid.
Ligi 17% ainult on pigem ateistid. 1/3 on kristlased, teised on teinud oma religiooni.
Kui inimene vähegi usub seda, mida Igor Mang on kirja pannud, siis ta ei saa öelda, et ta ei ole usklik.
Eestlased on ilmselt maailma parimad omausuvalmistajad.
Erinevate religioonide suhtes on üldiselt positiivne suhtumine. See on ka meile väga loomuomane.

Põhjamaades on luteri kirik olnud riigikiriku staatuses. Kirikuõpetajad on riigiametnikud. Taanis on lausa kirikuminister.
Statistika näitab, et ca 80% on luterlased. Maksusüsteem hägustab pildi ära. Riik võtab ristitud inimestelt maha 
kirikumaksu. Kui inimene pole välja astunud, siis see protsendike võetakse. Selle sees on ka kalmistute korrashoid. Selle
teenuse tellib kirikult riik. Seetõttu ongi statistika kõrgel.
Meie pilt on ausam. Meie lähtume sellest, mida inimesed ise ütlesid, mitte mida kirik on oma andmete järgi öelnud.
Nii juhtub, et inimene, kes on luteri kirkus ristitud, ütleb loendajad, et ta pole usklik. Samas kui eestivenelane, kes pole 
ristitud, ütleb, et ta on õigeusklik.

1918 oli 70% pastoritest baltisakslased. Viha sakslaste vastu kandus üle kirikule.
20 aastaga ei saanud veel täieliku Eesti soost pastorkonda peale kasvatada.
NL jätkas saksaviha kütmist.

Endisel Ida-Saksamaal ja Tšehhis on meiega sarnane olukord.
Pole päris selge, miks nii on läinud. Eestis ilmselt siiski seetõttu, et luteri kirik ei saanudki päris oma kirikuks.

www.ekn.ee - Eesti kristlikke kirikuid ühendav katusorganisatsioon.
10 liiget. Kõige suurem usuline rühm on õigeusklikud, mis koosneb 2 kirikust.
Vene õigeusu kirik on umbes sama suur kui luteri kirik.
Kaks õigeusu kirikut omavahel eriti ei suhtle. Keel, varad.

Euroopa Kirikute Konverents. Seal on vene õigeusu kirik on liikmesuse konfliktide tõttu Eestis peatanud.
EAÕK 15000, baptistid 6000, katoliiklased 6000, metodistid ja nelipühilased ca 1500.
Kõik kristlikud kirikud kokku moodustavad ainult 1/3, ükski kirik pole nii suur, et võiks domineerida. Seetõttu ongi meil 
oikumeenilised suhted nii head.
Mujal maailmas see tihti nii ei ole. Ei suhelda.
Kirikujuhid kohtuvad kord kuus, va juuli ja august. Terve päev veedetakse koos, süüakse koos. Maailmakontekstis on see
erandlik.

Luteri kiriku peapiiskop sisuliselt esindab kogu kristlaskonda teatud moraali ja eetika küsimustes. Traditsiooniliselt on 
luteri kirikul lihtsam saada meediakajastust.

Paavst tuleb Eestisse vahemikus 16.-18. september. Kirikujuht ja samas ka riigipea.
Ilves, Ansip ja Rõivas kutsusid paavsti. Katoliku piiskop palus kirikute poolt saadetud kutsele ka Viilma allkirja. See on 
ainulaadne.

Oikumeeniline jumalateenistus viiakse läbi vastavalt selle kiriku korrale, kus see toimub, aga teistel on ka oma roll.
Ka reformatsiooni teemaaasta oli oikumeeniline. Oleviste kirikus oli avajumalateenistus (kirik kuulub luterlastele, on 
antud baptistidele kasutada, nagu ka armeenlaste kirik), kus pidasid kõne nii Viilma kui ka katoliku piiskop.

EAÕK on autonoomne kirik, aga Konstantinoopoli patriarhi protektsiooni all. Kõrgeim kirikupea on metropoliit Stefanus, 
nii nagu EELKs peapiiskop.
Maailmas on 7 õigeusu patriarhaati.



Maarjamaa. Maarja roll on Eestis väga eriline.
Toomkirikus tekkib turistidel tihti küsimus, kas tegu on luteri või katoliku kirikuga.
Samas vapp-epitaafid pole religioossed.
Küünalde süütamine ka eksitab. Skandinaavias seda tehakse, aga Saksamaal luteri kirikutes pigem mitte.
Eestil on oma nägu. See on omaette väärtus. Kuidas me Maarjasse suhtume.
Luteri kirikud säilitasid oma pühakute nimed, see on eriline. Ka need, mis ehitati peale reformatsiooni, võtsid pühakute 
nimed.
Ackermanni altar, peale reformatsiooni. Samas on seal istumas Peetrus, Paulus ja evangelistid. See polnud tollal enam 
tavaline.
Samas vennastekoguduste liikmed suhtusid Maarjasse teisiti. Ja suhtuvad seni. Kohati on olnud isegi Ave Maria laulmine
keelatud.
Tänapäeval on vennastekoguduste liikmed ka luteri kiriku liikmed.
Ave Maria on pöördumine palves Maarja poole. Ateistid ei saa arugi, mida nad laulavad. Nii nagu paljude inimeste jaoks 
on pildid lihtsalt pildid või ilus kunst.
Suhtumine pühakutesse, sh Maarjasse on olnud erinev luteri ja katoliku kirikus.
Luteri kirikud on seotud piiblis nimetatud pühakutega. Aga mujal Euroopas on kirikud pühendatud väga paljudele teistele 
pühakutele, kes on piiblivälised.
Altaril üleval on vasakul pool Jeesust ingel ja paremal pool Maarja Magdaleena.
MM oli esimene inimene, kes kohtus ülestõusnud Jeesusega.
Pühakirjas on Maarjat vähe kujutatud. Katoliku Maarja kultus on üles esitatud pigem piiblivälisele pärimusele. Luteri kirik 
lähtub ainult sellest, mis on piiblis kirja pandud.

Püha Johannes on Toomkiriku altaril kujutatud punases pluusis noormehena, kellel Jeesus oli palunud oma ema eest 
hoolitseda.

Luteri kirik säilitas maarjapäevadest ainult paastumaarjapäeva, 25. märts. Seda kuupäeva on mainitud piiblis. Teisi päevi 
eraldi ei tähistata jumalateenistusega, on soovituslikud.

Kui ristisõdijad siia omal ajal tulid, Maarjamaale, siis nende patud kustutati.
Enne ristiusustamist olid Balti maad valge laik Euroopa kaardil, nagu ala, kuhu mobiilioperaatorid polnud veel levinud ja 
siis kõik üritasid seda laiku täitma hakata.

Luterlased ei taha vahetalitajid. Maarja palves lõpus seda tehakse. Luterlane mõtleb, et miks ta ei võiks otse Jeesuse 
poole pöörduda.
Katoliku kirikus on Maarja rool juhtida inimese Jeesuse poole.

Maarja on ka Euroopa pühak.
Euroopa Liidu lipuvärv on sinine.
Eesti lipus on ka sinine.
12 tähte, 12 apostlit. Maarjat kujutatakse tihti oreooliga, kus on 12 tähte.
Maarjast kujundati kiriku ema, liidrit.
Ametlik versioon - 12 riiki, kes liidu lõid.

2015 kui tähistati Maarjamaad, siis tunnusvärv oli sinine. 
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