
 1 

KIRIKUKAJA 
7. - 14. juuni 2013 

 
 
 
EESTI UUDISED 
 
Maavanem otsib usklikelt abi 
08.06.2013 Põhjarannik 
 
7. juunil kogunesid Ida-Viru maavalitsusse maavanem Andres Noormäe kutsel 
paljude kohapeal tegutsevate kirikute ja usuühingute esindajad, et arutada 
koostöövõimalusi. 
 
Maavanem tunnistas, et ühiskonda valgustatumaks muuta, on loomulik võimu 
suurem koostöö kirikutega. „Riigi esindajana tahan rohkem suhelda kristlike 
kogudustega. Kogudused teevad palju head ja vajalikku,“ ütles Noormägi ning lisas, 
et ootab kirikutelt nende tegevuse paremat tutvustamist. 
 
Sillamäel tegutseva kiriku Kristlik Pere esindaja Sergei Ivanov tegi ettepaneku luua 
maavalitsuse juurde koguduste koordinatsiooninõukogu, kus arutatakse, mida saaks 
koos teha. Üks nõukogu eesmärke võiks olla ühise ajalehe väljaandmine. 
 
Teet Korsten, Põhjarannik, 8. juuni, 2013, lk. 3. 
 
 
Pooled eestimaalased näeksid kooliprogrammis ka piiblilugusid 
09.06.2013 Delfi 
 
Inimõiguste Instituut viis koostöös Turu-uuringute AS-ga sel kevadel läbi uuringu 
„Usuvabadus Eestis“, et saada vastuseid küsimustele, mis puudutavad usuvabaduse 
tagamist ühiskonnas ning usuvabaduse seoseid teiste inimõigustega. 
 
Valimisse kuulunud 1000 inimese küsitlemine andis tulemuseks, et religiooni suhtub 
positiivselt 35, neutraalselt 60 ning negatiivselt kaks protsenti vastanutest. Mingit 
usku või religiooni peab omaks 53 protsenti, vahendas Delfi. 
 
“Kindlasti väärib eraldi esiletõstmist küsitlustulemus, mille kohaselt tervelt 54 
protsenti küsitletutest leidis, et Eesti ühiskond peaks lähtuma eelkõige kristlikest 
väärtustest,” märkis Inimõiguste Instituudi juhatuse liige Erik Salumäe. 
 
Üldhariduse kooliprogrammi raames maailma erinevatest usunditest ülevaate 
saamist peab vajalikuks 68 protsenti vastanutest. Üle poole vastanutest arvas, et 
erinevate ainete õppekavas peab olema oma koht ka piiblilugudel. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pooled-eestimaalased-naeksid-kooliprogrammis-ka-
piiblilugusid.d?id=66261472 
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Stefanus: õigeusklikud vajavad ühtsust 
10.06.2013 Postimees 
 
Tänavu möödub 90 aastat ajast, mil Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK) sai 
autonoomse, sisemiselt iseseisva staatuse. Hiljuti avaldati ka rahvaloenduse 
tulemused usukuuluvuse osas, mis näitavad, et õigeusust on saanud Eesti kõige 
levinum konfessioon.  
 
„Õigeusuliste lahutatus Eestis kahe jurisdiktsiooni vahele on suur haav meie 
kirikurahva ja kogu riigi lihas ning peame tegema kõik, et seda parandada. Me 
peame andma oma usust ühist tunnistust,“ kirjutas metropoliit Stefanus Postimehes. 
 
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit tervitab lugupidamisega patriarh Kirilli tulekut 
Eestisse ning loodab, et viimane võib astuda konkreetseid samme õigeusklike 
lõplikuks lepituseks Eestimaal. 
 
http://arvamus.postimees.ee/1264996/stefanus-oigeusklikud-vajavad-uhtsust 
 

 
Patriarh Kirill kohtub Ansipi, Paeti, Ergma ja Savisaarega 
11.06.2013 ERR 

 
14. juunil Eestisse saabuv Venemaa patriarh Kirill kohtub visiidil nii peaminister 
Andrus Ansipi, välisminister Urmas Paeti, riigikohtu esimehe Ene Ergma kui ka 
Tallinna linnapea Edgar Savisaarega. 
 
14. juuni lõunal annab Urmas Paet patriarhi auks lõunasöögi restoranis Bordoo, paar 
tundi hiljem kohtub vene usujuht riigikogus Ene Ergmaga, vahendas ERR. 
Sellele järgneb kohtumine Andrus Ansipiga Stenbocki majas ning õhtul toimub 
Tallinna linnapea Edgar Savisaare vastuvõtt Tallinna Raekojas.  
 
15. juunil on kavas kohtumised Kuremäe Jumalaema uinumise kloostris, Narva 
Issanda ülestõusmise peakirikus ning Narva pühade Kirilluse ja Metodiuse kirikus. 
 
Kirill külastab oma visiidi viimasel päeval - 16. juunil ka Toomkirikut ning kohtub Eesti 
Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Andres Põderiga. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06281122 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06281396 
 

 
Kirill: annaks Jumal, et Vene-Eesti suhted areneksid positiivses suunas 
14.06.2013 ERR 
 
14. juunil Eestisse kolmepäevasele ametlikule visiidile saabunud Moskva ja kogu 
Venemaa õigeusukiriku patriarh Kirill ütles, et Eesti on talle väga lähedane maa, kus 
on möödunud tema lapsepõlv. 
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Patriarhi sõnul palvetab ta Eestis visiidil koos õigeusklikega ja õnnistab sisse 
Lasnamäe õigeusu kiriku. "Annaks Jumal, et Venemaa ja Eesti suhted areneksid 
positiivses suunas," ütles patriarh. 
 
Ta märkis ka, et usuga seonduv jääb alati riigi arengus oluliseks ja avaldas lootust, et 
Eestis õigeusu kirikut 1990ndate algusest saatvad probleemid lahendatakse, 
vahendas ERR. 
 
Patriarh Kirilli visiidi detailsem ajakava siit: 
 
http://www.orthodox.ee/epc/index.php/ru/ 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06281396 
 
 

Ringo Ringvee: Eesti õigeusu lugu 
14.06.2013 Postimees 
 
2011. aasta rahvaloenduse kohaselt on Eestis 176 773 õigeusklikku. Eestis tegutseb 
kaks õigeusukirikut: Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK) ja Moskva Patriarhaadi 
Eesti Õigeusu Kirik (MPEÕK). 
 
Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik Ringo Ringvee kirjutab Postimehe 
arvamusportaalis õigeusu kiriku kujunemisloost Eestis. 
 
EAÕK taastas oma tegevuse Eestis 1993. aastal õigusliku järjepidevuse alusel. See 
tõi kaasa konflikti Eesti riigivõimu ja Vene Õigeusu Kiriku vahel. Konflikti põhjus oli, et 
riik ei registreerinud VÕK piiskopkonda Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku nime ja 
põhikirjaga ega tunnustanud piiskopkonna järjepidevust nõukogude-eelse 
õigeusukirikuga, kelleks oli tegevuse taastanud EAÕK. Viimane tunnistati ka 
omandireformi subjektiks, millega tagastati või kompenseeriti natsionaliseeritud vara, 
millest osa kasutasid VÕK piiskopkonda kuuluvad õigeusukogudused. 
 
http://arvamus.postimees.ee/1269706/ringo-ringvee-eesti-oigeusu-lugu 

 
 
VÄLISUUDISED 
 
Luterlased ja ortodoksid hakkavad käsitlema naiste ordineerimise 
küsimust 
08.06.2013 Meie Kirik 
 
Luterlaste ja ortodokside ühiskomisjoni 16. plenaaristungit ettevalmistaval koosolekul 
Rumeenias Sibius leppisid Luterliku Maailmaliidu ja ortodoksi kirikute esindajad 
kokku, et järgmisel kohtumisel 2014. aasta mais võetakse vaatluse alla ordinatsiooni-
talituse liturgilised tekstid kummaski traditsioonis, luterlaste arusaam naiste 
ordineerimisest ning õigeusu arusaam naiste rollist Kirikus. 
 
Sibius peetud ettevalmistavast koosolekust võttis osa 15 luterlikku ja ortodoksi 
teoloogi, kes kaardistasid mõlema konfessiooni ühiseid seisukohti ordinatsioonist ja 
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vaimulikust ametist, kuid samuti erinevusi ja lahendamata probleeme kõnealuses 
küsimuses, kirjutas portaal Meie Kirik. 
 
Ortodokside ja luterlase ühiskomisjoni 16. plenaaristung toimub 2015. aastal. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3371&Itemid=5 
 
 

Venemaal keelatakse homopropaganda ja usklike tunnete solvamine 
11.06.2013 ERR / Delfi 
 
Venemaa riigiduuma võttis 11. juunil peaaegu ühehäälselt vastu kaks 
moraaliteemalist seadust, üks neist keelustab ebatraditsiooniliste seksuaalsättumuste 
propaganda alaealistele, teine aga muudab karistatavaks usklike tunnete solvamise. 
 
Vaatamata lääneriikide kriitikale on Vene ühiskonna toetus kummalegi seadusele 
kõrge. Duuma ette kogunes samal päeval üle saja õigeuskliku ning traditsioonilise 
pereelu toetaja, vahendas ERR. 
 

Kuni aastane vanglakaristus on ette nähtud "avalike tegevuste eest, mis väljendavad 
selget põlgust ühiskonna suhtes, ja mis pannakse toime usklike tunnete riivamise 
eesmärgil". Sama tegevus pühakojas toob kuni kolmeaastase vangistuse, vahendas 
Delfi. 

 
http://uudised.err.ee/index.php?06281180 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/venemaal-ootab-usklike-solvamise-eest-kuni-
kolmeaastane-vanglakaristus.d?id=66275504 
 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
10.06 - 16.06 Hommikupalvused - AAMO REMMEL (EEKBKL) 
09.06 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
17.06 - 23.06 Hommikupalvused - JAAN TAMMSALU (EELK) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 


