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KIRIKUKAJA 
07.-14. september 2012 

 
 

EESTI UUDISED 
 
Lasnamäel avati Aleksius II monument 
08.09.2012 ERR 
 

Tallinnas Lasnamäel avati 8. septembril Eesti päritolu endise õigeusu patriarhi 
Aleksius II büst ning linnavalitsuse väitel kogunes seda vaatama 10 000 inimest, 
vahendas ERR. 

Avamisüritusel esinenud linnapea ja Keskerakonna esimees Edgar Savisaar kinnitas, 
et kohtus Aleksius II-ga Eesti iseseisvuse taastamise ajal tihti. 

Savisaare sõnul olid linnavolikogu otsused nimetada Lasnamäe õigeusukiriku esine 
väljak Aleksius II väljakuks ja püstitada kiriku ette monument loomulikud ja 
ainumõeldavad. Samuti kinnitas ta, et üksnes annetuste toel kerkiva kiriku ehitus ei 
oleks läinud nii edukalt kui ei oleks olnud Andrei Pervozvannõi fondi toetust. 

http://uudised.err.ee/index.php?06260883 
 
 

Tuhala kirikus kõlavad uued kellad 
12.09.2012 Delfi 
 
Tuhala kirikus tähistati tänavu suvel kiriku rajamise 235. aastapäeva ja kuulati 
esmakordselt vastrenoveeritud kella süsteemi mitmehäälset mängu,vahendas Delfi. 
Teenistusel esinesid omakandi mehest ooperilaulja Mati Kõrts, Oru lasteaia 
laululapsed ja Kose kiriku pasunakoor.  
Uued, 200 kg ja 82 kg kaaluvad kellad valati Saksamaal 16. märtsil 2012. 
Nüüd helisevad kolm kella kas üksikult, paarikaupa või kõik kolm ühiselt vastavalt 
eelhäälestatud programmile igapäevaselt ajanäitajana, enne pühapäevast 
jumalateenistust, hingekellana matustel ja leinapäevadel ning veel mitmetel pühadel. 
 
http://eestielu.delfi.ee/eesti/harjumaa/kose/elu/tuhala-kirikus-kolavad-uued-kellad.d?id=64943290 
 
 

Kiriku uksed on huvilistele jätkuvalt avatud 
13.09.2012 Delfi 
 

EELK Märjamaa Maarja kiriku uksed olid möödunud suvel avatud 40 päeval, lisaks 
sellele on kirikusse saanud astuda argipäevaste jumalateenistuste puhul, vahendas 
Delfi. 

Abilisi, kes kirikut valvasid ja kirikuümbrust koristasid, oli üle 30. Enim oli abiks Ants 
Liiva, kes oli kirikut valvamas koguni seitsmel päeval. Vabatahtlikele abilistele sai 
antud tänutäheks ka trükised, mille hankimist toetas Märjamaa vald. 

Maarja kiriku ust on suvistele külalistele avatuna hoitud juba neliteist aastat. Kel huvi, 
saab külaskäigu kirikusse kokku leppida igal aastaajal. 
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http://eestielu.delfi.ee/eesti/raplamaa/marjamaa/elu/kiriku-uksed-on-huvilistele-jatkuvalt-
avatud.d?id=64954762 
 
 

14. september - risti ülendamise püha 
13.09.2012 Saarte Hääl 

 
326. a avati pärast pikki otsinguid Jeruusalemmas Kristuse haud. Sealt leiti kolm risti, 
Pilaatuse käsul tehtud silt Jeesuse surmasüüga ja Jeesuse keha läbinud naelad. 
Jeruusalemma patriarh Makari lasi ristid panna ühe matmisele viidava noormehe 
peale. Kui Issanda rist surnut puudutas ärkas see ellu.  
Püha kreisrinna Helena viis osakese pühast ristist ja hauast leitud neli naela 
Konstantinoopolisse. Konstantin lasi aga pühale hauale püstitada suursuguse kiriku. 
 
Ülestõusmise kirik pühitseti 13. septembril 335. aastal, 14. septembril seati aga sisse 
kalli ja elavakstegeva risti ülendamise püha pühitsemine. 
 
Isa Andreas, Saarte Hääl, 13.09.2012, lk. 6. 
 
 

90 aastat Pahapilli palvela avamisest 
13.09.2012 Meie Maa 
 
9. septembril peeti Saaremaa põhjarannal Pahapilli palvelas pidulik jumalateenistus, 
millega tähistati 90 aasta möödumist selle pühakoja avamisest 1922. aastal. 
Koguduse vanemateks on olnud Ado Nõmm, Villem Hõbe, Ferdinant Väljas, Heimar 
Melsas ja Valter Toompuu. 
 
Juubeliteenistuse peakõneleja oli EKB Liidu president Meego Remmel, kes pühakoja 
90 aasta juubeli ja vanavanemate päeva puhul rõhutas põlvkondade järjepidevuse 
olulisust nii kristlikus kui üldinimlikus elus. 
Teenistus lõppes ühise armastussöömaajaga. 
 
Margus Mäemets, Meie Maa, 13.09.2012, lk.4. 
 
 

Tallinnas lõppes rahvusvaheline naisteoloogide konsultatsioon 
14.09.2012 Kirik ja Teoloogia 
 
3.–10. septembril toimus Tallinnas Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku partner-
kirikute naisteoloogide rahvus-vaheline konsultatsioon, kus osales üle 20 
naisteoloogi, -vaimuliku ja koguduse töötegija viiest erinevast riigist, vahendas 
portaal Kirik & Teoloogia. 
Kurhessen-Waldecki kiriku partnerkirikute naisteoloogid kohtuvad korra nelja aasta 
jooksul ja seekord oli konsultatsiooni võõrustajaks Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. 
 
Konsulteeriti ühiskonnas ja kirikus toimuvate muutuste põhjustatud väljakutsete üle. 
Milliste muutustega Eesti ühiskond ja kirik silmitsi seisavad, tutvustasid osavõtjatele 
erinevatest vaatenurkadest prof dr Anne Kull (TÜ), mag Katri Lamesoo (TÜ), Ilvi Jõe-
Cannon (Eesti Naisuurimis- ja Teabekeskus) ja Arho Tuhkru (EELK). Samuti oli iga 
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delegatsioon valmistanud ette ülevaate oma maa ja kiriku ees seisvatest 
väljakutsetest. 
Konsultatsioon lõppes ühispöördumise koostamisega osalenud kirikute 
juhtkondadele. Delegaadid leidsid, et kiriku sõnum muutuste keskel peaks arvestama 
inimeste elureaalsuse ja küsimustega ning valima sõnumi edastamiseks keele, mis 
oleks kaasaja inimesele tähenduslik ja mõistetav, ning peegeldama „Jumala 
armastust oma rahva vastu“. 
 
http://kjt.ee/2012/09/tallinnas-loppes-rahvusvaheline-naisteoloogide-konsultatsioon/ 
 
 
 

VÄLISUUDISED 
 
 
Kirikud peaksid oma rolli nägema maailmakodanikena 
08.09.2012 The Lutheran World Federation 
 
Luterliku Maailmaliidu peasekretär õpetaja Martin Junge kutsub Rootsi Kirikut üles 
nägema Rootsi ühiskonna kasvavat sekulariseerumist ja kultuurilist mitmekesisust kui 
võimalust kiriku ümber defineerimiseks. 
„Kõik need väljakutsed ja muutused ei peaks olema takistusteks kiriku kutsele 
Jumala misjoniks, vaid võimaluseks defineerida oma kohalolu avalikus ruumis,“ ütles 
Junge. 
 
Junge märkis ka, et nii nagu Martin Lutheri teoloogia jõudis avalikkusesse, nii peab 
ka luterlik kirik käituma täna nagu maailmakodanik. 
 
http://www.lutheranworld.org/lwf/index.php/churches-should-embrace-their-role-as-global-citizens.html 
 

 
Patriarh Kirill eitas kiriku ja riigi ühtesulamist 
10.09.2012 ERR 
 

Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill nimetas süüdistusi kiriku ja riigi 
kokkusulamises väljamõeldiseks ja müüdiks, öeldes, et see on vastuolus õigeusu 
kiriku põhialustega, vahendas ERR. 

"Kirik kaitseb enda autonoomiat. Kiriku arvates saab üksnes vaba kirik inimesi 
vaimselt mõjutada ning igasugune kokkukasvatamine, igasugune klerikaliseerimine 
on jumalasõna kuulutamisele äärmiselt ohtlik," ütles patriarh. 

Patriarh ütles ka, et sotsioloogiliste küsitluste andmeil ei toeta enamik venemaalasi 
Lunastaja Kristuse peakirikus toimunud "jumalateotamist", selle heakskiitjate arv aga 
ei ületa võimalikku statistilist viga. 

http://uudised.err.ee/index.php?06260991 
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Moskvas protestiti Eesti samasooliste kooselu seadustamise kava vastu 
12.09.2012 ERR 
 

Eesti kava seadustada samasooliste paaride kooselu tekitab vastukaja ka välismaal. 
12. septembril kogunesid õigeusklikud aktivistid Moskvas Eesti saatkonna ette, et 
anda üle pöördumine justiitsminister Kristen Michalile, vahendas ERR. 

Sirpi ja vasarat ning euroliidu sümboolikat kandnud protestijate hinnangul lubavad 
samasoolisi suhteid ainult totalitaarsed ühiskonnad, mille alla nad liigitasid mõlemad 
ilmalikud ühendused. Sümboolselt tuletõrjedepoo ees seisnud piketeerijad hoiatasid 
pattudele järgnevate tagajärgede eest. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06261207 
 
 

Siberis rüüstati kaks õigeusu risti 
13.09.2012 RIA Novosti 
 
Venemaal  rüüstati veel kaks õigeusu risti, seekord Lõuna-Siberis Altais, vahendas 
uudisteagentuur RIA Novosti. Külaelanikud olid vihased, et keegi julges hävitada 
õigeusu sümbolid. 
Pervomaiskoe  küla ametnikud teatasid, et nad asendavad ristid külas peagi uutega. 
 
Peale seda, kui ukraina feministlik grupp Femen raius Kiievi kesklinnas maha puust 
krutsifiksi, et näidata oma toetust vene punk-ansambli Pussy Rioti ülesastumisele, on 
alates augusti lõpust rüüstatud üle Venemaa viis õigeusu risti. 
 
http://en.rian.ru/crime/20120913/175934359.html 
 
 

Rooma paavst saabus visiidile Liibanoni 
14.09.2012 ERR 
 
Paavst Benedictus XVI saabus 14. septembril külaskäigule Liibanoni. Tegemist on 
katoliku kiriku pea esimese visiidiga sellesse riiki viimase 15 aasta jooksul, vahendas 
ERR. 
Kolmepäevase visiidi käigus on paavstil kavas kohtuda Liibanoni poliitikutega ja 18 
religioosse grupi esindajatega. Kristlased moodustavad Liibanoni elanikkonnast üle 
40 protsendi. 
Kohalike ajakirjanike teatel tahab paavst avaldada muret kristlaste arvu vähenemise 
pärast Lähis-Idas. Iraagis on kümned tuhanded kristlased olnud sunnitud usutülide 
pärast oma kodudest põgenema. 
 

http://uudised.err.ee/index.php?06261355 
 
 
 
 
 


