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KIRIKUKAJA 

05. – 12. oktoober 2012 

 

EESTI UUDISED 

Õpetaja autähist õnnistasid Jumalasõna ja vihm 

06.10.2012 Virumaa Teataja 

5. oktoobril kogunes Haljala gümnaasiumi ette kena hulk rahvast, et teha õpetajate 

päeva puhul kummardus Eesti maa soolale ning avada pidulikult õpetajate auks 

püstitatud autähis. 

Autähist saabusid avama EELK peapiiskop Andres Põder, haridus- ja 

teadusministeeriumi kantsler Janar Holm jt. Peapiiskop ütles, et hariduse andmine 

eestlastele sai alguse just kirikust ning kukk, mis varem kirikutorni ehtis lennanud 

sealt ka aabitsa kaanele.  

„Sangaste kunagise kirikuõpetaja sõnul olevat eesti rahvas nagu sööt, mis head vilja 

kannab, kui selle võsa maha raiuda,“ lisas Põder. 

Eva Samolberg, Virumaa Teataja, 06.10.2012, lk.1. 

 

Järva-Peetri kogudusest: kihelkond on meil suur, aga kogudus väike 

06.10.2012 Delfi 

Sellel aastal 19.10-21.10 toimub juba viiendat korda EELK koguduste juhatuse 

esimeeste konverents. EELK Järva-Peetri kogudust esindab Estelle Tikerpalu.  

Diakon Jaanus Tammiste arvates on õige aeg hinnata, kas koguduse praegu ametis 

olevad juhid teenivad kogudust hea peremehena ustavalt ja pühendunult või on 

nende ind juba raugenud. „Suures koguduses on kindlasti lihtsam leida neid, keda 

huvitab kohaliku kogukonna arengu kõrval ka oma koguduse hea käekäik. 

Väiksemas koguduses on selliste inimeste leidmine raskem,“ ütles Tammiste. 

http://eestielu.delfi.ee/eesti/jarvamaa/kareda/elu/jarva-peetri-kogudusest-kihelkond-on-meil-suur-aga-

kogudus-vaike.d?id=65062106 
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Kari Käsper: sallivuse käsitlemine kitsa ringkonna erahuvina on vale 

06.10.2012 Postimees 

Postimehe arvamus rubriigis kirjutav kampaania „Erinevus rikastab“ projektijuht Kari 

Käsper ei nõustu väitega, et kampaania paneb liiga palju rõhku homode õiguste eest 

võitlemisele. Käsperi sõnul on kampaaniate rõhk olnud üldisel võrdse kohtlemise 

edendamisel ning mõnede konkreetsete teemade käsitlemisel, nagu näiteks 

seksuaalne sättumus, nahavärvus, puue või vanus.  

Ta lisab:“ Pigem aitab seksuaalvähemuste võrdne kohtlemine kaasa sallivusele 

üldiselt ning sellest saavad kasu ka need, kes soovivad näiteks kaitset 

diskrimineerimise vastu usuliste veendumuste tõttu.“ 

http://arvamus.postimees.ee/997722/kari-kasper-sallivuse-kasitlemine-kitsa-ringkonna-erahuvina-on-

vale/ 

 

Katoliku kirik Eestis kutsub kaitsma tõelisele abielule rajatud perekonda 

11.10.2012 Meie Kirik 

Katoliku kiriku avalduses öeldakse, et tõeline abielu peab olema kaitstud seaduse 

poolt, sest see on esmajärguliselt kogu ühiskonna heaolu alus,  vahendas portaal 

Meie Kirik. „Kuid selle kaitsmine tähendab ka vältida igasuguseid seaduslikke raame, 

mis võivad olla kahjulikud või ebaõiglased loomuliku abielu suhtes,“ lisati avalduses. 

Pidades silmas justiitsministeeriumis valminud kooseluseaduse kontseptsiooni, 

hoiatab katoliku kirik, et „oht sedalaadi kooselu seadustamise puhul seisneb selles, et 

see justkui rajaks teise klassi abielu, milles puudub ustavuse kohustus…“ 

http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2876&Itemid=1 

 

Hingamispäevakooli on teretulnud ka iga huviline 

11.10.2012 Meie Maa 

Seitsmenda Päeva Adventistide koguduses laupäeviti toimuvast piiblitunnist ehk 

hingamispäevakoolist räägib artiklis lähemalt pastor Rein Käsk. 

„Hingamispäevakooli eesmärk on, et inimestel oleks võimalikult selge arusaam 

toimunust ja toimuvast ning see rajaneks Jumala ilmutusel, mitte subjektiivsel 

arvamusel või kogemusel,“ ütles Käsk. 
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Tunnis käsitletakse vaheldumisi mingit konkreetset Piibli osa või mõnda 

ainevaldkonda Pühakirja õpetuste valgel. Toimub ka ühisarutelu antud teema või 

tekstilõigu üle. 

Hingamispäevakooli on oodatud iga huviline ka väljastpoolt koguduse liikmeskonda. 

Rein Käsk, Meie Maa, 11.10.2012, lk.6. 

 

Urvaste kirik – üks vana ja armas koht 

11.10.2012 Võrumaa Teataja 

EELK Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets räägib põhjalikus artiklis Urvaste 

koguduse inimestest , tegevustest ja tulevikuplaanidest. 

Piirkonnas on kirikuliikmeid umbes 8 protsenti kihelkonna rahvastikust, liikme 

keskmine vanus on 53 eluaastat. Ristimiste keskmine vanus on 16 ja leeritatavate 

keskmine vanus 27 eluaastat.  Õpetaja Salumetsa sõnul kasvas kevadel 

pühapäevakoolis käivate laste arv. Kokku käis 17 last.  

Urvaste kirikut mainiti esmakordselt 7. juulil 1413  - peagi saab sellest 600 aastat. 

Seoses sellega tähistatakse järgmisel aastal kiriku esmamainimise aastapäeva. 

Maarja Kaiv, Võrumaa Teataja, 11.10.2012, lk. 6. 

 

Uus teos Eesti ja Läti õigeusu kiriku ajaloost 

11.10.2012 Saarte Hääl 

Ilmunud on Sebastian Rimestad’i teos „The Challenges of Modernity to the Orthodox 

Church in Estonia and Latvia (1917-1940)“. 

Peter Langi kirjastuse väljaandena Saksamaal ilmunud inglisekeelne raamat kirjeldab 

nii Eesti kui Läti õigeusu kiriku loomist ja arenemist rahvusliku kirikuna 

sõdadevahelisel perioodil. 

Raamatut saab tellida Saksamaalt Peter Langi kirjastusest. Üks eksemplar on 

tutvumiseks ka EAÕK Püha Platoni seminari raamatukogus Tallinnas. 

Isa Andreas, Saarte Hääl, 11.10.2012, lk. 6. 
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Algkristluse alane teaduskonverents Usuteaduse Instituudis 

12.10.2012 Kirik & Teoloogia 

19. oktoobril 2012 kell 10.00 toimub EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas Randar 

Tasmuthi Eesti Teadusfondi grandi raames korraldatav konverents „Algkristlike 

gruppide enesemõistmine ja inimesepilt monoteismi ja polüteismi vahelises pinges“, 

vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 

Konverents on avatud kõikidele algkristlusega seotud küsimuste huvilistele nii 

õppeasutustest, kogudustest, allasutustest kui kõikjalt mujalt. 

Konverentsi teemad ja mõned küsimuseasetused on järgmised: Mida teame 

varajaste kristlike gruppide kujunemise ajal nende enesemõistmisest, inimesepildist, 

jumalasuhte ja ühiskondlike suhete vahekorrast? Küsimusi arutatakse nii 

ettekannetes kui ka paneeldiskussioonis. 

http://kjt.ee/2012/10/algkristluse-alane-teaduskonverents-usuteaduse-instituudis/ 

 

Eestis kasvab huvi kristlike koolide vastu 

12.10.2012 Õpetajate Leht 

Artiklis antakse ülevaade Eestis nii hetkel tegutsevatest kristlikest koolidest kui ka 

rajatavast Tartu luterlikust Peetri koolist. Koolide juhid avaldavad arvamust, miks on 

tänapäeva Eestisse vaja kristlikku kooli ning kas usundiõpetus peaks olema 

kohustuslik kõikides koolides. 

Vanalinna Hariduskolleegiumi direktori Kersti Nigeseni sõnul on ta kohanud palju 

inimesi, kes tunnevad puudust kristliku kooli järele. „Selle alusel on loodud ka 

Maarjamaa haridusselts, et ühendada kristlikus väärtusruumis mõtlevaid 

lapsevanemaid ja õpetajaid,“ ütles Nigesen.  

Tallinna Toomkooli direktori kt Egle Viilmaa sõnas:  „Aktiivsetest kristlastest 

vanematel on raske leida Eestist munitsipaalkooli, kus kristlik-kultuurilised põhimõtted 

oleksid sissekirjutatud kooli alusdokumentidesse. Sellises olukorras on loomulik 

vajadus kristlike koolide järele.“ 

http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=8033 
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VÄLISUUDISED 

Vatikani õpetusametkonna juht: Kirik ei ole kindlus, vaid päästevahend 

07.10.2012 Meie Kirik 

Vatikani usudoktriini kongregatsiooni uue prefekti peapiiskop Gerhard Mülleri sõnul ei 

ole Kiriku esmane ülesanne olla kindlus sekularismi rünnakute vastu, vaid pigem 

päästevahend, vahendas portaal Meie Kirik. 

 „Usu kaitsmine on meie teisene ülesanne. Meie primaarne roll on usu levitamine. 

Kirik ei ole kindlus, vaid pigem sakrament, märk, sümbol ja instrument kõikide 

inimeste päästmisel,“ ütles peapiiskop Müller. 

„Õpetuskongregatsiooni roll on niisiis ennekõike kogu Kiriku missiooni toetamine. 

Mõistagi tähendab see tänapäeval usu kaitsmist sekularismi ja materialismi 

rünnakute vastu, mis eitavad inimeksistentsi üleloomulikku mõõdet ja moonutavad 

seega ühiskonna eetilist, moraalset ja intellektuaalset suunitlust,“ lisas ta. 

http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2868&Itemid=1 

 

Saksa usutegelased taunivad Wittenbergi soovi anda Pussy Riotile 

Lutheri preemia 

09.10.2012 Meie Kirik 

Mitmed Saksa protestantlikud teoloogid ja kirikutegelased kritiseerivad Wittenbergi 

linnavõimude ettepanekut anda Vene punkbändile Pussy Riot Martin Lutheri nimeline 

preemia „Kartmatu sõna eest“, vahendas portaal Meie Kirik. 

„Lutheri linn ei peaks ülistama jumalateotust,“ ütles teoloog Friedrich Schorlemmer, 

kelle arvates on õige protestida president Vladimir Putini ning kiriku ja riigi tihedate 

suhete vastu Venemaal, kuid mitte korraldada kirikus provokatsiooni. 

Martin Lutheri nimelist preemiat, millega kaasneb 10 000 euro suurune rahasumma, 

annavad välja 16 usupuhastajaga seotud Saksa linna. Viimati sai auhinna ajalehe 

Novaja Gazeta toimetus. 

http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2871&Itemid=1 
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Kardinal: uus evangelisatsioon ei vaja reforme, vaid südame pöördumist 

10.10.2012 Meie Kirik 

New Yorgi peapiiskop kardinal Timothy Dolan ütles Roomas toimuval piiskoppide 

sinodil, et üleskutsed reformida struktuure, süsteeme ja institutsioone on küll õiged, 

kuid uus evangelisatsioon vajab pöördunud südameid, vahendas portaal Meie Kirik. 

Sinodil, mis oli pühendatud uuele evangelisatsioonile, meenutas kardinal G. K. 

Chestertoni küsimust: „Mis on maailmas valesti?“ ja vastust sellele: „Mina olen!“, 

lisades südame pöördumise vajadust rõhutades: „See sünnib meeleparanduse 

sakramendis. See on evangelisatsiooni sakrament.“ 

http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2872&Itemid=1 

 


