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KIRIKUKAJA 
12.-19. oktoober 2012 

 
 

EESTI UUDISED 
 
TriaLogos 2012: Vabadus ja vastutus harmoonia otsinguil 
15.10.2012 De Civitate 
 
 „Küsimus inimvabadusest on üks kõige olulisematest küsimustest üldse, sest just 
vabadus konstitueerib inimese isikuna ning tõstab ta seeläbi kõrgemale vaid 
loodusseadustest tõugatud tahtetu objekti staatusest,“ kirjutab portaalis De Civitate 
Varro Vooglaid. 
 
25. - 29. oktoobrini toimub Tallinnas kultuurifestival TriaLogos. Käesoleva aasta 
TriaLogose sessiooni teemaks on “Vabadus ja vastutus harmoonia otsinguil”.  
 
Loengutega astuvad üles: arhimandriit Tihhon, Sergei Tšapnin, prof Tõnu Lehtsaar, 
Isa Shane Pezzutti  jt. 
 
http://www.decivitate.ee/?news_id=1317 
 
 
 

Mihkli kirik sai vihmadeks katuse 
17.10.2012 Pärnu Postimees 
 
Tänu tegusale kogudusele sai 800aastane Mihkli kirik Koonga vallas uue punasest 
kivist katuse, sama värvi uus katus on kiriku kõrval asuval tallil-tõllakuuril, mis on 
koguduse silmis sobiv paik kihelkonnamuuseumi väljaarendamiseks, vahendas 
Pärnu Postimees. 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Mihkli Miikaeli koguduse hooldajaõpetaja 
Kaido Saak rääkis, et kiriku katusekonstruktsioonide vahetamise käigus tuli pööningul 
välja kinnimüüritud salakäik, mida pole viimastel aastasadadel kasutatud. Salakäik 
algab põrandast nelja meetri kõrgusel asuva koorisaali juurest ja viib üles 
pööningule. 
 
http://www.parnupostimees.ee/1009030/mihkli-kirik-sai-vihmadeks-katuse/ 
 
 

Ansip: riik võiks koguduste noorsootööd rahastada 
17.10.2012 Postimees 
 

Peaminister Andrus Ansip kohtus 17. oktoobril Eesti Kirikute Nõukogu juhatusega ja 
avaldas arvamust, et riik võiks hakata koguduste noorsootööd rahastama, vahendas 
Postimees. 

Kohtumisel anti hinnang kümme aastat tagasi valitsuse ja Kirikute Nõukogu vahel 
sõlmitud ühishuvide protokolli tegevuste täitmisele ning Ansip tänas Kirikute Nõukogu 
hea koostöö eest. Lisaks hindas ta heaks koguduste noorsootööd. «Miks ei võiks 
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tulevikus koguduste noorsootöö olla rahastatud samadel alustel nagu muu  
noorsootöö,» sõnas Ansip. 

Peaminister hindas kõrgelt kaplanaadi tööd kaitsejõududes, vanglates ja politseis. 

http://www.postimees.ee/1009882/ansip-riik-voiks-koguduste-noorsootood-rahastada 

 

Tütre kaotanud isa missiooniks sai varemetes kiriku ülesehitamine  

17.10.2012 ERR 

Arukülast pärit mees Jüri Zelobetski hakkas tapetud tütre mälestuseks ennistama 
kohalikku kirikut, vahendas ERR. Peale 2006. aastal toimunud traagilist sündmust 
otsustas mees, et tema missiooniks saab 19. sajandi lõpul ehitatud, kuid 1944. aastal 
pommitada saanud ja sestsaadik varemetes seisnud kiriku üles ehitamine. Aurküla-
Jüri teeristil asuv õigeusu kiriku juures alustati töid esmakordselt 2009. aasta suvel. 

Kiriku ehitamine on toimunud annetuste najal ja heade inimeste vabatahtliku töö 
toel. Kirikute juhtkond on väljendanud oma valmisolekut see pühakoda uuesti tööle 
panna. Kuna nende käed on rahastamise osas lühikesed, oleks praegu vaja leida 
inimesed, kes aitaks töötada välja rahastusskeemid.  

http://uudised.err.ee/index.php?06263742 
 

Kuressaare Siioni kogudus pühitseb 115. aastapäeva 

18.10.2012 Meie Maa 

1897. aastal jõudis priilaste äratusliikumine Saaremaale. Sündis Kuressaare 
Priikogudus, mis on tänase Siioni koguduse eelkäijaks. 

Pühakoda on koduks baptistidest, priilastest ja evangeeliumi kristlastest ja 
nelipühilastest ühendatud kogudustele ja kuulub Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja 
Baptistide Koguduste Liitu. 

Pika aja vältel ei olnud kogudusel oma pühakoda, vaid tegutseti üüriruumides. Eesti 
taasiseseisvumise saabudes avatai aga 1993. aastal uus hoone, mis sai nimeks 
Siioni kirik. 

Katrin Keso-Vares, Meie Maa, 18.10.2012, lk. 8. 

 

ERR-i NÄDALA INTERVJUU: peapiiskop Andres Põder 

19.10.2012 ERR 

Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Andres Põder räägib ERRi 
uudisteportaali intervjuus muu hulgas erakondade rahastamisskandaalist, vaesusest, 
vaenu õhutamise vastasest seadusest, Pussy Rioti aktsioonist ja kiriku positsioonist 
ning rollist Eesti ühiskonnas. 
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Peapiiskop sõnab: „Kuigi meil põhiseaduse järgi ei ole riigikirikut, ei ole kirik ometi ka 
väljaspool riiki ja see tähendab, et ka riik ei saa kirikust mööda vaadata. Nagu ühes 
tublis riigis ikka, peame me ühendama jõud teatud probleemide lahendamisel. Nii on 
ka kiriku ja ühiskonna suhtega.“ 

http://uudised.err.ee/index.php?06263879 

 
 

VÄLISUUDISED 
 
Patriarh Kirill: inimväärikus eeldab austust selle vastu, mida peetakse 
pühaks 
12.10.2012 Meie Kirik 
 
Venemaa patriarh Kirill lükkas tagasi süüdistuse, et kirik tahab piirata inimeste sõna- 
ja väljendusvabadust, vahendas portaal Meie Kirik. 
„Inimväärikus, mis on lahutamatult seotud voorusliku eluga, välistab, et vabadust ja 
loovust kasutatakse purustamise eesmärgil. Inimväärikus eeldab ühtlasi austust 
pühapaikade, omaste ja lähedaste mälestuse, oma rahva ajaloo vastu,“ rõhutas 
patriarh. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2878&Itemid=1 
 
 

Serbia patriarh soovib ühtsust katoliiklastega ja ootab paavsti külla 
13.10.2012 Meie Kirik 
 
Serbia patriarh Irinej leiab, et on õige aeg lõpetada vaidlused ja erimeelsused kristlike 
konfessioonide, eriti aga õigeusklike ja katoliiklaste vahel, vahendas portaal Meie 
Kirik.  „Meil ja katoliiklastel on palju rohkem ühist ja palju vähem erinevusi, kui 
paistab,“ ütles Irinej. 
 
Patriarh andis mõista, et ta tervitaks paavsti visiiti Serbiasse, kuigi Serbia ortodoksi 
kirik ei ole veel küllakutsumise osas ametlikku otsust teinud.  
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2880&Itemid=1 
 
 

Kirikute Maailmanõukogu õnnitles Euroopa Liitu Nobeli preemia puhul 
12.10.2012 World Council of Churches 
 
KMN-i peasekretär dr Olav Fykse Tveit õnnitles Euroopa Liitu 2012 . aasta Nobeli 
preemia puhul. Euroopa Liitu autasustati 12. oktoobril Nobeli rahuauhinnaga rahu ja 
demokraatia edendamisel Euroopas. 
 
„Pärast kahte maailmasõda, milles tapeti miljoneid inimesi ja hävitati terveid regioone 
on olnud Euroopa Liidu projekti keskmes tuua rahu ja stabiilsust sõjast laastatud 
kontinendile,“ ütles Fykse. Ta lisas, et ajal, mil EL seisab vastamisi keeruliste 
väljakutsetega ja maadleb sisemiselt ning ka välissuhetes, on rahuauhind 
julgustuseks fokusseerida rahule, õiglusele ja solidaarsusele otsides elujõulist 
tulevikku. 
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http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/wcc-congratulates-
europea.html 
 
 

Valgevene president: õigeusk on meie riigi vaimne nurgakivi 
15.10.2012 Meie Kirik 
 
Valgevene president Aleksandr Lukašenka kinnitas kohtumisel Moskva ja kogu 
Venemaa patriarh Kirilliga, et õigeusk on Valgevene vaimne nurgakivi ning tema riigis 
töötavad nii ilmalikud kui vaimulikud võimud „sümfoonia“ põhimõttel oma kodumaa 
hüvanguks, vahendas portaal Meie Kirik. 
„Te võite olla kindel, et õigeusu positsioon Valgevenes on kõigutamatu. See on nii 
mitte sellepärast, et mina kui riigipea, meie preestrid, Sinod, kõrgestipühitsetud 
metropoliit toetame seda ideed, vaid kuna Valgevene rahvas usub sellesse,“ sõnas 
president Lukašenka. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2883&Itemid=1 

 
16.10.2012 Postimees 
 
Läti Piibli Ühingu esindaja Dace Rukute-Tomševica sõnul müüdi kogu uue lätikeelse 
Piibli esimene tiraaž - 3000 pühakirja, läbi kõigest paari päevaga, vahendas 
Postimees. 
 
Esmakordselt ilmus rahvuskeelne piibel Lätis 1689. aastal, Uus Testament aga neli 
aastat varem. Piibli teine trükk avaldati 1739. aastal, kui ilmus ka esimese 
eestikeelne Piibel. 
 
http://www.postimees.ee/1007780/uue-latikeelse-piibli-tiraaz-muudi-labi-paari-paevaga/ 
 
 

Soome katoliku piiskop kergendas kirikupühadel missalkäimise 
kohustust 
16.10.2012 Meie Kirik 
 
Soome katoliku kiriku piiskopi Teemu Sippo otsuse kohaselt ei nõuta usklikelt enam 
missal osalemist neil kirikupühadel, mis langevad tööpäevadele, vahendas portaal 
Meie Kirik. 
Piiskopi otsus lähtub soovist mitte koormata usklike südametunnistust raskesti 
täidetava kohustusega, kuna paljudel on raske pärast tööpäeva lõppu missale minna. 
 
Usklikke kutsutakse siiski seatud kirikupühi hardalt pidama ja võimalusel missal 
osalema. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2885&Itemid=1 

 

Paavst väljendas solidaarsust Vene Õigeusu Kirikuga 
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18.10.2012 Meie Kirik 

16. oktoobril toimunud kohtumisel Moskva patriarhaadi välissuhete juhi 
metropoliit Illarioniga väljendas paavst Benedictus XVI solidaarsust Vene Õigeusu 
Kirikuga seoses vandalismiaktiga Moskva Lunastaja Kristuse kirikus ning 
rünnakutega meedias. 

Metropoliit Illarion andis paavstile ülevaate Vene Õigeusu Kiriku elust ja tegevusest, 
samuti kõneldi kristlaste tagakiusamisest maailma erinevates paikades ning kristliku 
pärandi kaitsmise vajadusest Lähis-Idas, vahendas portaal Meie Kirik. 

http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2888&Itemid=1 

 
Euroopa Kirikute Konverentsi inimõiguste teemaline raamatukogu 
19.10.2012 Kirik & Teoloogia 
 
2010. aastal asutas Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) Kiriku ja ühiskonna komisjon 
inimõiguste teemalise raamatukogu (Human Rights Library), mille ülesandeks on 
koondada ja vahendada erinevaid inimõigusi puudutavaid seisukohti EKK 
liikmeskirikutes, vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 
 
Raamatukogu on elektrooniline ning kõigile vabalt ligipääsetav Kiriku ja ühiskonna 
komisjoni kodulehel: http://csc.ceceurope.org/issues/human-rights-library/. 
 
http://kjt.ee/2012/10/euroopa-kirikute-konverentsi-inimoiguste-teemaline-raamatukogu/ 

 
 
 
 
 
 
 
 


