
Piiskop Tiit Salumäe pühitsemiskõne

Täna saab Kullamaa kirik tagasi Jumala armust ja paljude toetajate abil torniristi, mis kutsub ja
juhatab  niihästi  koguduse  liikmeid  kui  Kullamaa  rahvast  ja  tuhandeid  teelisi,  kes  sõidavad
maanteel Kullamaast mööda. 

Tornil ja ristil on sõnum iga ajastu inimestele. Oleme viimaste kuude jooksul saanud kinnistuse, et
elu võib kiiresti muutuda ja siis vajame seda, mis on püsiv igavesti. Selleks on Jumala Sõna ja usk.
Kullamaa kirik on olnud selle paiga kaitse ja palvekoda palju sajandeid. Kirikut on ehitatud ka
rasketel aegadel.

Meie ees on veel hetke tornirist ja muna, et need siis saata palve ja õnnistusega torni. Edaspidi
näeme ainult kaugelt seda 185 cm pikkust kullatud risti ja ligi meetrise läbimõõduga kullatud
kuuli.  Tornis  tunduvad  nad olevat  nii  väikesed.  Lähedalt  ei  näe  me seda  risti  kunagi  enam.

Meenutame, et see rist tõsteti torni esimest korda 1869.aastal. Kullamaa Püha Johannese kirik sai
kellatorni  tänu õpetaja Paul Eberhardi,  koguduse köster Johannes Bernhard Hirschi  ning Karl
Bleimanni, Jüri Einbergi. Jüri Habermanni, Adam Kelmanni, Karel Piflingi ja Voldemar Thomsoni
väsimatule tööle. Kummardame nende mälestuse ees. 1932.a. kiriku ja tornikiivri remondi käigus
leiti tornikiivrist kiri: „ Aastal 1869 juulikuu 19. päeval. Tahan mina mõne sõna selle aasta ajast
kirjutada. --- Kõik selleaegne elu oli täis häda. --- Mõisnikud tahtsid väga kallist renti. --- Nälga ja
häda ja loomade haigust ja surma oli väga palju. Kõik selleaegne elu oli täis häda. Seda nuppu ja
torni on teinud Päri vallas, Loosi peres meister Karl Bleimann, Karel Pifling, Jüri Habermann ja Jüri
Einberg. Head tervist tuleva põlve rahvale soovides lõpetan mina oma kirja, ehk meie küll muld ja
põrm oleme, kes teile seda mälestuseks jätame. Siiski võib see kiri teile meiteid haua põhjast
meelde tuletada“.

Täna on püha Norberti Magdeburgi peapiiskopi (+1134) mälestuspäev. 
Tornikiivri  renoveerimistööde eest oleme tänulikud Juhan Kilumetsale ja firmale „Rändmeister
OÜ“. Avaldame tänu kõigile suure töö tegijatele ja palume, et rist ja muna saaks turvaliselt oma
kohale asetatud. Rahaliselt toetasid projekti Muinsuskaitseamet, EELK Kullamaa Püha Johannese
kogudus, Raahe sõpruskogudus (Soome) ja paljud annetajad.

Kutsugu  see rist  rahvast  Jumala  kotta  ja  olgu  tunnistajaks  Issanda väest  nagu on kirjutatud
psalmis 100:  Hõisake Issandale, kõik ilmamaad! Teenige Issandat rõõmuga, tulge tema palge
ette hõiskamisega! Teadke, et Issand on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme,
tema rahvas ja tema karjamaa kari.  Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega;
ülistage teda ja andke tänu ta nimele! Sest Issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema
ustavus põlvest põlve.

Tornimunasse paigutasime dokumendid torni ajaloo kohta, annetajate nimekirja, tänased 
ajalehed, ajaloolised ja tänased mündid ning pühendusüriku.


