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Noworosiiski uus kirik.
(Waata pilti lehe eesotsas.)

5. okt. oli siinsel wäikesel Ewangeliumi-Lutherusekogudusel suur rõõmu-
päew. Moskwa kindralsuperintendent Fehrm ann õnnistas, naabrilinna Je-
katerinodari õpetaja ja kohalise õpetaja H. Girg ens ohn i kaas-abil, meie



Noworossiiski uus kirik (1908)

2

uue ilusa k i r ik u . Koguduse liikmed (neid on ligi 200 hinge sakslasi ja ligi
100 eestlasi) oliwad kõik kokku tulnud, ka naabrusest mõned wõõrad, ning ka
Mustamere kubermangu kuberner Beresnikof f oma abiga M osole wig a
wõtsiwad meie pühast osa.

Soojal, südamesse tungiwal sõnal juhtis kindral-superintendent koguduse
mõtteid päewa tähtsuse peale, manitses koguduse liikmeid (sakslasi oma kee-
les ja eestlasi, kelle keelt ta ei mõista, Wene keeles) truuilt ja auusasti, õigete
ristiinimeste moel, oma kohuseid täita ning soowis kogudusele õnne ja kosu-
mist waimulises elus, õpetajale Girgensohnile aga, kui truule ja ustawale
karjasele, jõudu ja edenemist, oma laialist kogudust linnas ja maal (Mustame-
re kubermangus ja jaolt Kuubani maakonnas) hoolega ja armastusega juha-
tades ja õpetades.

Peale selle algas esimene jumalateenistus uues kirikus — esiti Saksa keeles ja
siis Eesti keeles, mida waimustaw koguduse laulmine ja kuulsas Walckeri
wabrikus (Ludwigsburgis Würtembergimaal) tehtud orel oma wägewate hääl-
tega kaunistas. Eesti keeli pidas jumalateenistust ja tegi jutlust kog. oma õpe-
taja Girgensohn.

Suure tänuga tunnistame, et meie kiriku ehitust mitte ainult koguduse liikmed
oma jõuuga — sest suurem jagu neist on wähese ja keskmise sissetulekuga:
päewatöölised, käsitöölised ehk teenijad wabrikutes ja kauba-ärides — waid
head, ka as tund l i kud in im esed oma rohkete andidega ja wäsimata töö
läbi korda saatnud on. Meie uus kirik tuleb ligi 60 tuhat rubla maksma, sellest
on 10 tuhat rubla weel wõlga tasuda.

Iseäralist tänu wõlgneb Noworossiiski Ew. Lt. kogudus selles asjas meie kiri-
ku eestseisjale Dr. O. L iev eni le , wana tsemendi-wabriku omanikkudele ja
kiriku-nõuukogu liikmetele.

Tasugu armas Jumal nende head tööd ja ligemisearmastust siin maalises,
kuid õieti igaweses elus. ju Koguduse liige A. Key
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TEKSTIS MAINITUD ISIKUID

Beresnikoff (Mustamere kubermangu kuberner)
Fehrmann (Moskva kindralsuperintendent)
Girgensohn, F. (pastor)
Key, A.
Lieven, O. (dr.)
Mosolew (Mustamere kubermangu kuberneri abi)


