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KIRIKUKAJA 
4. - 11. aprill 2014 

 
 

 
EESTI UUDISED 
 

Peapiiskopi kanditaatideks on üles seatud Ove Sander ja Urmas Viilma 
08.04.2014 Meie Kirik 
 
EELK Tartu praostkonna sinod esitas 8. aprillil toimunud koosolekul peapiiskopi 
kandidaadiks Usuteaduse Instituudi rektori ja Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove 
Sanderi, vahendas Meie Kirik. 
 
Rektor õp Ove Sanderi (43) on üles seadnud ka Tallinna praostkonna sinod. Ida-
Harju praostkonna sinod on aga peapiiskopi kandidaadiks esitanud EELK kantsleri ja 
Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma (40). 
 
Järgmine EELK peapiiskop valitakse kirikukogu koosolekul 2014. aasta novembris ja 
pühitsetakse ametisse 2. veebruaril 2015. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3905&Itemid=1 
 

 
Peterburi Jaani kirik on ametlikult Eesti riigi valduses 
09.04.2014 ERR 
 
Kolm aastat väldanud õiguslikud protsessid nii Venemaal kui ka Eestis on jõudnud 
lõpuni ning käesoleva aasta märtsist on Peterburi Jaani kirik ametlikult ja täievoliliselt 
Eesti riigi valduses. 
 
Sihtasutus Eesti Kontsert sõlmis 9. aprillil Peterburi Jaani kiriku kogudusega lepingu, 
mille järgi saab Eesti riik hoone 49 aastaks tasuta enda käsutusse. Õigusega 
kaasneb kohustus hoonet üleval pidada ja kindlasti jätkub ka kontserttegevus, 
vahendas ERR. 
 
Peterburi Jaani kiriku ülesehitamine ideest teostuseni võttis aega pea kümme aastat. 
2011. aasta veebruaris avati kirik taas. 
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/7199a3b5-fcbe-4531-b73a-edc0b65980ae 

 
 
Metropoliit Stefanus annetas ERMile bolševike hukatud esimese Eesti 
õigeusu piiskopi pühad esemed 
09.04.2014 Delfi 
 
Eesti-Apostlik Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus annetas 9. aprillil Eesti Rahva 
Muuseumile õnnelikel asjaoludel säilinud ja kiriku omanduses olevad Püha Platoni 
ehk Tartus jaanuaris 1919 bolševike hukatud esimese Eesti õigeusu piiskopi 
esemed. 
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Annetatud esemete seas on piiskopile kuulunud kirikurüü sakkos ning kaelaraha 
panagia, mis oli piiskopil kaelas tema hukkamise hetkel. EAÕK tahab tehtud 
annetusega jäädvustada kiriku ja rahva suurmehe mälestust, kes oli pühendunud 
oma usu kaitsmisele ja selle järgi elamisele ning samas ka oma vastiseseisvunud 
kodumaale. 
 
Esemed pannakse eksponeerimiseks välja Eesti Rahva Muuseumi uue püsinäituse 
koosseisu, vahendas Delfi. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-fotod-metropoliit-stefanus-annetas-ermile-bolsevike-
hukatud-esimese-eesti-oigeusu-piiskopi-puhad-esemed.d?id=68406065 
 

 
Kaarli koguduse lae värvimiseks algatati kampaania 
10.04.2014 Delfi 

 
Märtsis alustas Tallinna Kaarli kogudus annetuskampaania “Kaarli suur maalritöö”. 
Annetusest saadud raha kasutatakse Kaarli kiriku lae ja võlvkaarte värvimistöödeks. 
 
„Kirikulistele harjumuspärane punakaspruun lagi kaetakse nüüd pea täies ulatuses 
heledama värviga. Praegune tume lagi pärineb aastast 1923, mil kirikus teostati 
üldremont“, ütles koguduse õpetaja Jaak Aus. 
 
Lae värvimine läheb kokku maksma ca 50 000 eurot ning tänulikud ollakse kõigile, 
kellel on võimalik kogudust selles suures töös toetada, vahendas Delfi. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/foto-kaarli-koguduse-lae-varvimiseks-algatati-
kampaania.d?id=68418053 

 
 
VÄLISUUDISED 
 
Canterbury peapiiskop: Aafrikas tapetakse kristlasi lääne liberaalsete 
hoiakute pärast 
05.04.2014 Meie Kirik 
 
Canterbury peapiiskopi Justin Welby sõnul mõjutab läänes levinud vabameelne 
suhtumine homosuhetesse otseselt Aafrika kristlasi, seades ohtu nende elu, kirjutas 
Meie Kirik. 
 
„Olen seisnud Aafrikas kristlaste haudadel, keda rünnati selle tõttu, mis toimus 
kusagil kaugel Ameerikas,“ rääkis peapiiskop Welby. 
 
Peapiiskop kinnitas, et tema vaated abielule ja seksuaalsuhetele ei ole muutunud: 
„Minu seisukoht on Kiriku ajalooline seisukoht, mis on ka meie kirikuseadustes, mis 
ütlevad, et seksuaalsed suhted peaksid aset leidma abielus ja et abielu on [liit] ühe 
mehe ja ühe naise vahel.“ 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3901&Itemid=1 
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Norra luterlik kirik ei hakka homopaare "laulatama" 
09.04.2014 Meie Kirik 
 
Norra luterliku kiriku kirikukogu otsustas 8. aprillil häältega 64–51, et kirik ei hakka 
homopaare „laulatama“. Samuti ei lubata vaimulikel homopaare õnnistada seoses 
riikliku registreerimisega. 
 
Kaheksa Norra luterlikku piiskoppi on väljendanud oma toetust „homoabieludele“, neli 
piiskoppi on olnud vastu. Norra preestrite ühendus toetab samuti samasooliste 
paaride „laulatamist“, kirjutas Meie Kirik. 
 
Norras anti homopaaridele „abiellumise“ ja laste adopteerimise õigus 2009. aastal. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3907&Itemid=1 
 
 

 
 
 
 
 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
07.04 - 13.04 Hommikupalvused - MIHKEL MADALVEE (EKNK) 

13.04 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 

14.04 - 20.04 Hommikupalvused - JUSTINUS KIVILOO (EAÕK) 

 

Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
13.04 kl 18 Ajalik ja ajatu. Jumalaga ja ilma, 1. Ateism. 
 
Mis on ateism ja mida usuvad ateistid tänapäeva Eestis? Arutlevad teoloog Atko 
Remmel, semiootik Silver Rattasepp ja filosoof Tõnu Viik. Autor ja saatejuht Ain 
Riistan.  


