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KIRIKUKAJA 
02. - 09. november 2012 

 
 

EESTI UUDISED 

 

Narvas kerkib uus õigeusu jumalakoda 

03.11.2012 Põhjarannik 

 

2011. aastal andis Narva linnavolikogu Mõisa tn 4 maatüki 99 aastaks  rendile 
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja 
Metodiuse kogudusele. 

Nüüd on kinnistul kaevatud vundament ja valmistatakse ette uue kiriku soklikorruse 
betoonivalu. Kirik ehitatakse vabatahtlike annetuste abil. Käesoleva aasta esimesel 
poolel toetas Narva linn jumalakoja rajamist 6000 euroga. 

Kokkuleppel Narva linnaga peab kirik kõik investeeringud, kaasa arvatud 
raamatukogu ehitamine, teostama 2017. aastaks. 

 

Ilja Smirnov, Põhjarannik, 03.11.2012, lk. 2. 

 
Jõgevamaa koguduste ümarlaud arutas usukasvatust lasteaiaealistele 
09.11.2012 Tartu Postimees 
 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mustvee koguduse juhatuse esimees ning ettevõtja 
Tiit Rosin avaldas eile Jõgeva maavalitsuses korraldatud kirikutegelaste 
mõttevahetusel arvamust, et usuhariduse andmisega võiks algust teha juba 
lasteaias. 
 
«Püsiväärtuste maast madalast tundma õppimine on igati oluline,» leidis 
mõttevahetust juhtinud Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev. Religiooniga tutvumist 
tasuks tema hinnangul alustada kodukirikust. 
Kõrgema usuteadusliku seminari rektori ja Jõgevamaa baptistikoguduse pastori 
Margus Kase sõnul võiks vaimulikke kaasata ka kooliõpetajate ja lasteaiaõpetajate 
nõupidamistele. 
 
Lisaks arutelule lepiti kohtumisel kokku selles, et Jõgeva maavalitsus hakkab 
kogudustele edastama infot maakonna sündmustest ning kutsub neid sündmuste 
planeerimisel ka appi, vahendas Tartu Postimees. 
 
http://www.tartupostimees.ee/1035132/jogevamaa-koguduste-umarlaud-arutas-usukasvatust-
lasteaiaealistele/ 
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VÄLISUUDISED 
 
Egiptuse kristlased said uue usujuhi  
04.11.2012 ERR 

 

Egiptuse koptid said 4. novembril uue liidri, kelleks osutus kolme kandidaadi seast 
loosimisega valituks piiskop Tawadros. 

60-aastane Tawadros valiti kopti õigeusu kiriku juhiks Kairos asuvas katedraalis 
traditsiooniliselt ehk kinni seotud silmadega poisi abil, kes võttis pimesi klaasanumast 
sedeli uue liidri nimega, vahendas ERR. 

Tawadros kinnitatakse ametisse 18. novembril toimuval tseremoonial. 

 

http://uudised.err.ee/index.php?06265132 

 

Kreml tegeleb Jeruusalemma Püha haua kiriku juhtumiga 

04.11.2012 RIA Novosti 

 

Venemaa presidendi administratsioon lubas põhjalikult tegeleda Jeruusalemma 
Kreeka õigeusu patriarhi Theophilos III abipalvega Püha haua kiriku osas. 

Jeruusalemmas asuvat Püha haua kirikut ähvardab sulgemisoht, kuna kiriku 
pangakonto on külmutatud üle 9 miljoni seekli suuruse tasumata veearve pärast. 

Kirik, mis väidetavalt asub Jeesuse Kristuse ristilöömise paigal ning on olnud 
sajandeid üks olulisemaid palverändurite sihtkohti, on hetkel võimetu maksma palka 
oma preestritele, munkadele ja õpetajatele. „Kui midagi ei muutu, kavatseme me 
esimest korda sajandite jooksul Püha haua kiriku sulgeda,“ ütles Theophilos III. 

 

http://en.rian.ru/art_living/20121104/177179778.html 

 

Luterliku Maailmaliidu peasekretär kutsub saksa kirikuid üles õppima 
globaalsest reformatsioonist 

06.11.2012 The Lutheran World Federation 

 

Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge sõnul peaks reformatsiooni 500. 
aastapäev 2017. aastal omama globaalset mõõdet ning olema oikumeeniliselt 
arvestatav sündmus. Junge rõhutas 2. novembril toimunud Saksamaa luterliku kiriku 
sinodil, et Saksamaalt alguse saanud reformatsioon on mõjutanud kirikuid ja kultuure 
üle maailma. Seega 500 aastat hiljem peaks tema sõnul just reformatsiooni 
sünnipaigal olema tugevam ettekujutus sellest, mida võiks õppida reformatsiooni 
jätkuvast laiaulatuslikust globaalsest levikust. 
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Junge ja Šveitsi kardinal Kurt Koch osutasid ka ühisele reformatsiooni aastapäeva 
deklaratsioonile „Konfliktist osadusse: luterliku kiriku ja katoliku kiriku ühine 
reformatsiooni mälestus 2017. aastal“. Dokumenti, mis käsitleb Rooma-katoliku ja 
luterliku kiriku ühist minevikku ja oikumeenilist tulevikku täiendab hetkel kahe 
konfessiooni ühiskomisjon. 

 

http://www.lutheranworld.org/lwf/index.php/velkd-synod-reformation.html 

 

Angela Merkel: kristlus on tagakiusatuim usund 

06.11.2012 Meie Kirik 

 

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli sõnul on Saksamaa välispoliitika oluliseks 
osaks tagakiusatud kristlaste kaitsmine. Merkel märkis Saksamaa Evangeelse Kiriku 
sinodil esinedes, et kristlus on maailmas kõige rohkem tagakiusatud usund, 
vahendas portaal Meie Kirik. 

Angela Merkel puudutas oma kõnes ka 2017. aastal saabuvat reformatsiooni 500. 
aastapäeva, avaldades lootust, et seda on võimalik tähistada oikumeeniliselt ning 
selle abil on võimalik jõuda ka usust eemaldunud inimesteni. Liidukantsleri sõnul 
peavad erinevad kirikud praeguses sekulariseerunud maailmas seadma esikohale 
selle, mis on kristlikus usus ühist. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2925&Itemid=1 
 

 
Kirikute Maailmanõukogu kutsub palvetama laste eest 
07.11.2012 World Council of Churches 
 
Laste õiguste kaitsmiseks ja nende vastu suunatud vägivalla eemaldamiseks kutsub 
Kirikute Maailmanõukogu 20 novembril oma liikmeskirikuid ühinema 
religioonidevahelise palvega. Üleskutse on osa Maailma palve- ja lastele suunatud 
tegevuse päevast (World Day of Prayer and Action for children). 
 
„Ei ole tähtis milline on situatsioon - kas sõda, katastroof, haigus või vaesus, kõige 
enam kannatavad nendes ülekohut lapsed. Lapsed ei ole selles süüdi ja me peame 
nad palves Jumala ette tõstma,“ ütles KMN-i peasekretär dr Olav Fykse Tveit. 
 
Maailma päev (The World Day) on kokku toonud mitmeid religioosseid ja 
rahvusvahelisi organisatsioone et seista laste õiguste eest ning tegutseda rahvuslikul 
tasandil nende heaks.  
 
 
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/wcc-calls-churches-to-pra-
1.html 
 
http://www.dayofprayerandaction.org/ 
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Canterbury peapiiskopi toolile istub konservatiivne evangelikaal 
08.11.2012 Meie Kirik 
 
Canterbury peapiiskopi ameti võtab üle praegune Durhami piiskop Justin Portal 
Welby, vahendas portaal Meie Kirik. Möödunud aasta oktoobris piiskopiks pühitsetud 
56-aastast Welbyt peetakse vaadetelt konservatiivseks evangelikaaliks. 
 
Canterbury peapiiskop ei ole ainult Inglismaa Kiriku esikarjane, vaid ka 77-miljoni 
liikmega anglikaanide üleilmse osaduskonna juht. Hea juhtimiskogemusega Welbyst 
loodetakse sobilikku juhti lõhestatud ja kriisis vaevlevale anglikaani osaduskonnale. 
Ta ordineeriti diakoniks 1992 ja preestriks 1993. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2927&Itemid=1 
 
 
 

Katoliku kirik kutsub Obamat edendama elukultuuri ja usuvabadust 
09.11.2012 Meie Kirik 
 
 
Katoliku kiriku juhid kutsuvad teiseks ametiajaks tagasi valitud president Barack 
Hussein Obamat austama inimelu ja usuvabadust, vahendas portaal Meie Kirik. 
Katoliku kirik USA-s on viimastel kuudel ägedalt kritiseerinud Obama 
tervishoiureformi teatud aspekte, milles nähakse usuvabaduse piiramist. 
 
Ka paavst Benedictus XVI rõhutas oma kirjas president Obamale usuvabaduse 
tähtsust. Vatikani pressiülema isa Federico Lombardi sõnul loodab kirik, et president 
Obama täidab oma kaaskodanike ootused, edendades ühtlasi elukultuuri ja 
usuvabadust. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2929&Itemid=1 
 
 


