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KIRIKUKAJA 
11. - 18. jaanuar 2013 

 
 
 
EESTI UUDISED 
 
Konstantinoopoli patriarh tuleb Eestisse visiidile 
15.01.2013 ERR 
 
Septembris tuleb Eestisse visiidile Konstantinoopoli patriarhaadi patriarh 
Bartholomeus, et tähistada Eesti apostlik-õigeusu kiriku asutamise 90. aastapäeva, 
vahendas ERR. 
Tänavune aasta on EAÕK-le tähtis, sest möödub 90 aastat autonoomse 
õigeusukiriku asutamisest.  
 
Patriarh Bartholomeus tuleb Eestisse teist korda. Esimest korda oli ta Eestis 2000. 
aasta sügisel.  
 
http://uudised.err.ee/index.php?06270359 
 

 
90 aastat EAÕK autonoomia väljakuulutamisest 
17.01.2013 Saarte Hääl 

 
1923. a kuulutas Konstantinoopoli patriarh  Meletios välja Eesti ja Soome 
õigeusukiriku autonoomia. Eesti kirikupeaks sai metropoliit Aleksander. Eesti 
õigeusukiriku autonoomia lõpetati 1945. a, kui kohalik kirik liideti Moskva 
patriarhaadiga. Eesti kiriku iseseisvus taastus alles 1996. aastal. 
 
Tänavune juubeliaasta algas 15. jaanuaril Tallinna Issandamuutmise kirikus jumaliku 
liturgiaga, kus mälestati piiskopmärter Platonit ja tema kaaskannatajaid. Püha Platoni 
ordenid annetati 1996. aastal autonoomiat taastada aidanud riigitegelastele: 
akadeemik Endel Lippmaale, tolleaegsele usuasjade talituse juhataja Tiit Seppale ja 
sama talituse jurist Mari-Ann Heljasele. 
 
EAÕK ühendab praegu 65 õigeusukogudust, mida teenib üle 40 vaimuliku. 
 
Isa Andreas, Saarte Hääl, 17.01.2013, lk.6. 

 
 
Tartu Pauluse kirikus lammutatakse 47 aastat saali poolitanud vahesein 
18.01.2013 ERR 

 
Tartu Pauluse kirikus võetakse 21. jaanuaril maha 1966. aastast kirikusaali 
poolitanud vahesein, vahendas ERR. 
Vaheseina mahavõtmist võib pidada oluliseks märgiks kiriku rekonstrueerimistööde 
kulgemisel, sest see võimaldab taastada kirikusaali algses suuruses. 
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Tartu Pauluse kiriku ehitustööd algasid 2008. aastal, tööde eesmärk on taastada 
kiriku saal arhitekt Eliel Saarineni poolt projekteeritud mahus. Lisaks ehitatakse 
senini teostamata, kuid algupärases projektis plaanitud omaaegne katusekuju, 
moodsad raudbetoonrõdud ja mosaiikbetoonpõrand. Renoveeritakse ka 
tuleõnnetuses kahjustunud kellatorn, uuendatakse tornikiiver ja välistrepid ning 
korrastatakse kogu kirikuhoone telliskividest välisfassaad. 
 
Käesoleva riigihanke ehitustööde lõpptähtajaks on 1. november 2014, kogu kiriku 
projekt valmib 2015. aasta augustiks. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06270582 
 

 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Üle tuhande inglise katoliku vaimuliku hoiatab kristlaste uue 
tagakiusamise eest 
12.01.2013 Meie Kirik 
 
Inglismaal on 1054 katoliku preestrit ning 13 piiskoppi ja abti ühinenud kirjaga, milles 
hoiatatakse, et „sooneutraalse abielu“ seadustamine toob koosmõjus võrdse 
kohtlemise seaduse ja muude õigusaktidega kaasa sõnavabaduse lämmatamise ja 
kristlaste tagakiusamise, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
„On mõttetu väita, et katoliiklased ja teised võivad endiselt õpetada koolides ja mujal 
oma usulisi põhimõtteid abielust, kui samal ajal oodatakse neilt ka vastupidisel 
seisukohal olemist,“ kirjutavad vaimulikud, kutsudes parlamenti üles seaduseelnõud 
tagasi lükkama. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3050&Itemid=1 
 
 

Pea miljoni prantslase nõudmine president Holland’ile - ei homoabielule! 
14.01.2013 De Civitate 
 
13. jaanuaril toimus Pariisis massimeeleavaldus traditsioonilise perekonna ja laste 
kaitseks. Loosungite all „Igal lapsel on ema ja isa“ ja „Kõik on sündinud mehest ja 
naisest“ avaldas meelt erinevate allikate andmetel umbes 600 000 - 800 000 inimest 
- mitteametlikel andmetel koguni enam kui miljon inimest, vahendas portaal De 
Civitate. 
 
Manifestatsiooni eesmärgiks oli nõuda valitsuselt homopaaridele abiellumise ja 
lapsendamise õiguse andmise seaduseelnõu tagasivõtmist. 
Hoolimata meeleavaldusest kavatseb valitsus seaduseelnõuga edasi minna, viia see 
peatselt parlamenti arutamiseks ning on keeldunud kategooriliselt küsimuse 
rahvahääletusele panemisest vaatamata sellele, et 69% prantslastest soovib sel 
teemal üldrahvalikku otsustust. 
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President Holland’ile saadetud üleskutsega on võimalik tutvuda siit: 
http://www.decivitate.ee/?news_id=1475 
 

 
Uuring: Venemaal on õigeusklike arv kasvanud 
15.01.2013 ERR 
 
Venemaal on kasvanud õigeusklike ja vähenenud ateistide arv, leidsid Venemaa 
Teaduste Akadeemia sotsioloogia instituudi teadlased. 
Õigeusklike osakaal elanikkonnas on viimase kolme aastaga 7% kasvanud ning 
ulatub 79 protsendini. Ateistlike vaadetega on vaid 7% inimesi, kuigi kolme aasta 
eest oli neid 12%, vahendas ERR. 
 
Vaatamata ennast õigeusklikuks pidavate venemaalaste osakaalu kasvule, peab 
kirikus käimist uskliku jaoks kohustuslikuks neist vaid 11% ning seda on kolm 
protsendipunkti vähem kui 2009. aastal. Inimesi, kes peavad end tõsiusklikuks ja 
järgivad kõiki usukombeid, on Venemaal vaid 4%. 10% aga loeb ennast "üldse mitte 
usklikuks". 
Kuigi 93% venemaalastest liigitab ennast usklike kilda, näitab sotsioloogia instituudi 
uuring, et ennustajatelt, ekstrasenssidelt ja maagidelt otsib abi tervelt 67% Venemaa 
naistest ning 4% meestest. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06270315 
 

 
Vatikan hoiatab moraalse relativismi kehtestamise eest kohustusliku 
normina 
17.01.2013  
 
Kommenteerides Euroopa inimõiguste kohtu äsjaseid otsuseid, hoiatas Vatikani 
kõrge ametnik peapiiskop Dominique Mamberti sekularismi tugevnemise eest 
Euroopas, vahendas portaal Meie Kirik. 
„On reaalne oht, et moraalne relativism, mis kehtestab ennast uue sotsiaalse 
normina, hakkab õõnestama üksikisiku südametunnistuse ja usuvabadust,“ ütles 
Mamberti. 
 
Peapiiskop Mamberti ei nõustu arvamusega, et pluralismi ja sallivuse edendamiseks 
tuleb religioon avalikkusest välja tõrjuda. Tema sõnul ei nõua Kirik, et usuühingud 
seisaksid seadustest kõrgemal, kuid nende õigust usuvabadusele tuleb tunnustada. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3056&Itemid=1 
 

 
Soome kirikujuhid kohtusid paavstiga 
17.01.2013 Meie Kirik 
 
Soome luterliku kiriku peapiiskop Kari Mäkinen, katoliku kiriku piiskop Teemu 
Sippo ja õigeusu kiriku peapiiskop Leo kohtusid 17. jaanuaril Vatikanis 
paavst Benedictus XVI-ndaga ning osalesid ka Püha Henriku mälestuspäeva missal, 
vahendas portaal Meie Kirik.  
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Paavst Benedictus XVI kutsus oma kõnes üles palvetama, et tõe Vaim juhataks 
Kristuse järgijaid Soomes, kes püüavad elada evangeeliumi valguses ning tuua seda 
esile tänapäeva ühiskonna suurtes moraaliküsimustes, isekeskis veelgi suuremale 
armastusele ja ühtsusele. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3058&Itemid=1 
 
 

Soome oikumeenilise nõukogu peasekretär: luterlased taotlevad liigselt 
ühiskonna heakskiitu 
18.01.2013 Meie Kirik 

 
Soome oikumeenilise nõukogu peasekretär Heikki Huttunen leiab, et Soome luterlik 
kirik ei peaks taotlema nii paljudes asjades ühiskonna heakskiitu, vahendas portaal 
Meie Kirik. 
 
Huttuneni hinnangul on institutsionaalsel oikumeenial praegu rasked ajad – 
oikumeenia on läinud moest. „Lisaks ühiskonnas ja kirikus maad võttev aateline 
eristumine viib sageli selleni, et oikumeenia ei ole enam tähtis,“ nentis Huttunen, kes 
on ühtlasi Soome ortodoksi kiriku preester. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3061&Itemid=1 
 
 

Jätkuvalt on Maa elanikkonnast üks kolmandik kristlased 
18.01.2013 Kirik & Teoloogia 
 
Värskeima usundeid puudutava statistika põhjal on kristlasi 2013. aasta alguses 33 
protsenti elanikkonnast ehk protsentuaalselt sama palju kui 2012. aasta alguses, 
vahendas portaal Kirik & Teoloogia.  
Kristlusele järgnevad usundid on islam ja hinduism, kelle järgijaid on vastavalt 22,9 ja 
13,7 protsenti.  
Usuliste ühenduste osas kasvab nelipühilaste hulk ja seda peamiselt väljaspool 
Lääneriike.  
 
Kiriku ja teiste kristlike ühenduste liikmeid on jätkuvalt kõige rohkem Euroopas – 562 
miljonit, Ladina-Ameerikas 556 miljonit, Aafrikas 510 miljonit, Aasias 365 miljonit, 
Põhja-Ameerikas 226 miljonit ja Okeaanias 25 miljonit. 
Kristlaste hulk kasvab kõigil mandritel, kuid kõige kiiremini siiski lõunapoolkeral. 
 
Maa elanike arv on käesoleval hetkel 7,1 miljardit ja see kasvab 2025. aastaks 8 
miljardini. 
 
http://kjt.ee/2013/01/jatkuvalt-on-maa-elanikkonnast-uks-kolmandik-kristlased/ 
 

 
Hessenlased soovivad usupuhastuspüha riigipühaks 
18.01.2013 Kirik & Teoloogia 
 
Saksamaa Hesseni liidumaa valitsus soovib 2017. a usupuhastuspüha ühekordselt 
riigipühaks kuulutada, kirjutas portaal Kirik & Teoloogia. 
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Liidumaa kantsler Axel Wintermeyeri sõnul on see põhjendatud, kuna Hesseni 
liidumaad, kus elab 2,4 miljonit evangeelset kristlast, on protestantlus tugevasti 
mõjutanud. Wintermeyer toonitas siiski, et Hesseni liidumaa muudab 31. oktoobri 
2017. a riigipühaks vaid siis, kui sarnase otsuse teevad ka teised liidumaad. 
 
Idapoolsetes liidumaades (välja arvatud Berliin) on usupuhastuspüha juba riiklik 
riigipüha. 
 
http://kjt.ee/2013/01/hessenlased-soovivad-usupuhastuspuha-riigipuhaks/ 
 

 
 
 
KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
14.01-20.01 Hommikupalvused - KAIDO SOOM (EELK) 
20.01 kl 19.05 Kirikuelu - saatejuht Meelis Süld. Vikerraadio. 
21.01-27.01 Hommikupalvused - ANNE BURGHARDT (EELK) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P 7.35 ning 
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
18.01 kl 15.00 Ajalik ja ajatu. Kirikujuhid. EELK peapiiskop Andres Põder. (2006)  
20.01 kl 14.30 Ajalik ja ajatu. Kirikujuhid. Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Ago 
Lilleorg. (2007) 
 
 
 
 
2013. AASTA EELK VAIMULIKE KONVERENTS toimub 22.-23. jaanuarini Roostal. 
Konverentsi peateemaks on misjon.  
Täpsem info: http://www.eelk.ee/eelk_uudised/uudis.php?id=594 
 
 
HOLOKAUSTI OHVRITE MÄLESTUSPÄEV 28. jaanuaril kell 11 Tallinna 
sünagoogis. 
 
 
USUNDIÕPETUSE KONVERENTS "JAGAMINE TEEB RIKKAKS" 
Konverents toimub 16. veebruaril kell 10-17 Tallinnas, Pühavaimu 6 
(EELK Usuteaduse Instituudi ruumides). 
 
Täpsem info: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=95 
 


