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KIRIKUKAJA 
6. - 13. detsember 2013 

 
 

EESTI UUDISED 
 

Niguliste kappaltari taastamist jälgib kogu Euroopa 
06.12.2013 ERR 

 
Nigulapäeval, 6. detsembril käivitus Niguliste kiriku hiliskeskaegse kappaltari suur 
restaureerimisprojekt, mida kajastatakse nii näitusel, trükiste väljaandmisega kui ka 
rahvusvahelisel konverentsil. 
 
Eriliseks teeb selle protsessi aga see, et inimestele ei näidata mitte ainult 
lõpptulemust, vaid tervet pikka protsessi, mida esitletakse nii näituse kaudu kui ka 
kodulehel, vahendas ERR. 
 
Niguliste kiriku kappaltar on üks uhkemaid ja paremini säilinud hiliskeskaegseid 
Põhja-Saksamaa altariretaableid kogu Euroopas. See teos, millel on kujutatud 
rohkem kui neljakümmet erinevat pühakut ja piiblitegelast, jõudis Eestisse 1481. 
aastal.  
 
http://uudised.err.ee/index.php?06292670 
 
 

Religiooniõpetust pooldab 68% eestlastest 
10.12.2013 ERR 
 
Inimõiguste Instituudi ja Turu-uuringute AS-i korraldatud värske uuringu „Usuvabadus 
Eestis 2013“ järgi leiab 68% eestlastest, et ülevaade maailma usunditest peaks 
sisalduma üldhariduse kooliprogrammis. 
 
64% küsitletutest nõustus väitega, et riigis ei tohiks domineerida ühegi religiooni 
väärtused, samal ajal leidis 54%, et Eesti ühiskond peaks lähtuma eelkõige kristlikest 
väärtustest. 
 
91% küsitluses osalenutest ütles, et Eestis ei ole usuvabaduse tagamisega 
probleeme. 92% vastanute puhul usuvabadust rikutud ei ole. 
 
Uuringu autorid leidsid, et tuleks süvendatumalt tegeleda inimeste teadlikkuse 
tõstmisega religiooniga seotud küsimustes, kasutades selleks nii koole kui meediat, 
vahendas ERR. 
 
Uuringu ülevaadetega saab lähemalt tutvuda siit: 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06292846 
 
http://www.eihr.ee/usuvabadus-2013/ 
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Eksperdid soovivad arutelu riigi sekkumise üle pihisaladusse 
10.12.2013 Postimees 
 
Inimõiguste Instituudi tellimusel koostatud usuvabaduse uuringu koostajad 
soovitavad riigil algatada arutelu, kas uurimisorganitel peab olema õigus pihisaladust 
murda. 
 
Kirikute ja koguduste seadus sätestab, et pihisaladus on absoluutne, samas 
võimaldab kriminaalmenetluse seadustik pihisaladuse hoidmise kohustust teatud 
juhtudel murda. 
Uuringu koostajad märkisid, et pihisaladuse kaitse on eelduslikult valdkond, mis võib 
tekitada arutelu käigus erinevaid arvamusi, kuid arutelu selles küsimuses oleks 
kindlasti väga vajalik, vahendas Postimees. 
 
Uuringu käigus küsitletud eksperdid leiavad, et üle tuleks vaadata ning täpsustada 
veel mitmeid valdkondi nagu: usuliste ühenduste juriidiline staatus, 
tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja alused, usuliste ühenduste 
aruandevormid ning usulisi ühendusi ja vaimulikke puudutav terminoloogia.  
 
http://www.postimees.ee/2626540/eksperdid-soovivad-arutelu-riigi-sekkumise-ule-pihisaladusse 
 
 

Jõgeval kuulutatakse välja üle-eestiline jõulurahu 
12.12.2013 Postimees 
 
EELK peapiiskop Andres Põder kuulutab pühapäeval, 15. detsembril Jõgeval välja 
jõulurahu kogu Eestile.  
 
„Kodurahu eeldab üksteisemõistmist, hoolivust ja õiglust nii perekonnas kui 
ühiskonnas. Seni, kuni ühiskonnas leidub ebaõigluse ohvreid, nälgivaid ja hüljatud 
lapsi, unustatud eakaid ja teisi abivajajaid, ei saa päriselt õnnelik ja rahul olla ükski 
inimene ega institutsioon. Jõulud kutsuvad heategudele ja leppimisele, turvalise 
perekonna ja kogukonna loomisele,“ seisab peapiiskopi rahusõnumis. 
 
Tseremoonial Jõgeva kultuurikeskuse ees süütavad jõulukuusel kolmanda advendi 
küünla Jõgeva linnavõimu esindajad. Parlamendi poolt edastab tervituse riigikogu 
esimees Ene Ergma. 
 
Ühiselt süüdatakse jõulurahutuli, mis jääb rahusõnumit kandma 2014. aasta 
kolmekuningapäevani, kirjutas Postimees. 
 
http://www.tartupostimees.ee/2628698/puhapaeval-kuulutatakse-jogeval-valja-ule-eestiline-joulurahu 
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Rakveres esitleti Vana Testamendi psalmide uut tõlget eesti keelde 
13.12.2013 Kirik & Teoloogia 
 
 
5. detsembril esitleti Rakveres õp emeeritus Enn Kivinurme Vana Testamendi 
psalmide tõlget „Kiituslaulud“.  
 
Tegemist on uue ja ainulaadse tõlkega, mis on valminud pikkade aastate jooksul 
Rakveres ja mida seepärast nimetatakse ka Rakvere psaltriks. 
 
Heebrea keelest tõlgitud Vana Testamendi laulud on poeesia klassika. Tõlkija Enn 
Kivinurm on oma töö juures lähtunud psalmide enda kultuuri- ja religioonikontekstis 
kehtinud judaistlikest põhimõtetest ja seetõttu väljendab Rakvere psalter väga 
ehedalt kogu psalmide rikkust, kirjutas portaal Kirik & Teoloogia. 
 
http://kjt.ee/2013/12/esitleti-vana-testamendi-psalmide-uut-tolget-eesti-keelde/ 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Putin kaitses aastakõnes Venemaa konservatiivseid väärtusi 
12.12.2013 Postimees 

 
Vene president Vladimir Putin kasutas 12. detsembril peetud traditsioonilist 
aastakõnet konservatiivsete väärtuste kaitseks ning sõitles homopoliitikale viidates 
Läänt hea ja halva võrdse kohtlemise eest.    
 
Putin tõotas hoida alal traditsioonilisi pereväärtusi, mis on tema sõnul Vene suuruse 
aluseks ning kaitsevad riiki „niinimetatud sallivuse - sootu ja viljatu“ vastu, kirjutas 
Postimees. 
 
„Traditsiooniliste väärtuste hävitamine ülaltpoolt ei kätke endas üksnes negatiivseid 
tagajärgi ühiskonnale, vaid on ka loomult demokraatiavastane, sest läheb vastuollu 
rahva enamuse tahtega,“ ütles Putin. 
 
http://www.postimees.ee/2629412/putin-kaitses-aastakones-venemaa-konservatiivseid-vaartusi 

 
 
 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
09.12 - 15.12 Hommikupalvused - ÜLLAS TANKLER (EMK) 
15.12 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 


