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KIRIKUKAJA 
15. - 22. veebruar 2013 

 
 
 
EESTI UUDISED 
 
Ilmus setukeelne Uus Testament 
16.02.2013 Õhtuleht 
 
Seto instituudi tegevjuhi Ahto Raudoja eestvedamisel ja initsiatiivil ilmub sel aastal 13 
setukeelset teost, neist esimesena nägi ilmavalgust setukeelne Uus Testament. 
Kõik need raamatud sünnivad Setomaa Valdade Liidu toel, kirjutas Õhtuleht. 
 
Esimese vabariigi ajal nägi ilmavalgust kolm arvestatavat raamatut: evangeeliumi 
esimene trükk, lugemik 1922. aastast ja lugemik 1924. aastast alapealkirjaga 
„Kodotulõ“. 
 
Eesti 2011. aasta rahvaloenduse käigus selgus, et setu keelt mõistavad umbes 
12 500 inimest. 
 
http://www.ohtuleht.ee/510333 
 

 
Eesti Kirikute Nõukogu presidendiks valiti Eesti Evangeelse Luterliku 
Kiriku peapiiskop Andres Põder 
21.02.2013 EKN 

 
21. veebruaril toimunud Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekul valiti Eesti Evangeelse 
Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder Eesti Kirikute Nõukogu presidendiks 
järgnevaks kolmeks aastaks.  
 
Asepresidentideks valiti Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan ja Eesti 
Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president pastor Meego 
Remmel.  
 
Presidendi ja asepresidentide ülesandeks on koordineerida Eesti Kirikute Nõukogu 
tegevust ja esindada Eesti Kirikute Nõukogu. Samuti kuulub nende 
esindusülesannete hulka ka liikmete huvide kaitsmine.  
 
 
http://www.ekn.ee/uudis.php?id=101 
 
 

Tartu luterlikud vaimulikud kutsuvad üles vabamüürlusest välja astuma 
21.02.2013 Meie Kirik 
 
EELK Tartu praostkonna vaimulike konverents võttis 21. veebruaril vastu järgmise 
pöördumise: „Palume kõigil vabamüürlusesse ja sarnastesse organisatsioonidesse 
kuulujail neist välja astuda, kuna need on koormatud salastatuse ja seetõttu 



 2 

usaldamatuse taagaga, mis tekitab kiriku liikmeis segadust, võõristust ja eelarvamusi. 
Kutsume ka teisi meie palvega ühinema.“ 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3133&Itemid=1 
 
 

 
 
VÄLISUUDISED 
 
Tšeljabinski metropoliit kommenteeris Pühakirja valguses meteoriidisadu 
18.02.2013 Meie Kirik 
 
Tšeljabinski metropoliit Feofan rõhutas ootamatut meteoriidisadu kommenteerides, et 
ükski looduskatastroof, haigus ega isegi mitte surm ei lahuta inimest Jumalast. „Ainus 
tõeline kurjus maailmas on patt,“ sõnas kõrge vaimulik. 
 
„Ma arvan, et eilne meteoriidisadu meenutas mitte ainult Uurali elanikele, vaid kogu 
inimkonnale, et me elame hapras ja ebakindlas maailmas,“ ütles metropoliit, 
kutsudes inimesi üles tänama Jumalat Tema armu eest, et meteoriidisadu ei toonud 
kaasa hullemaid tagajärgi. 
 
15. veebruaril Tšeljabinski oblastis maapinnast umbes 60–70 kilomeetri kõrgusel 
plahvatanud boliidi tekitatud lööklaine vigastas sadu inimesi, vahendas portaal Meie 
Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3125&Itemid=1 
 
 

Üle saja tuhande inimese avaldas Puerto Ricos meelt traditsioonilise 
abielu kaitseks 
18.02.2013 Life Site News 
 
18. veebruaril kogunes sada kakskümmend kuni kakssada tuhat inimest Puerto Rico 
pealinnas San Juanis, et julgustada saareriigi seadusandjaid kaitsma abielu kui ühe 
mehe ja ühe naise vahelist liitu. 
 
Kandes plakateid kirjadega: „Puerto Rico seisab perekonna kaitseks“, kutsusid 
kümned tuhanded protestijad valitsevat populaarset demokraatlikku parteid tagasi 
saatma iga perekonda ümberdefineerivat meedet, vahendas Life Site News. 
Kokkutulnute seas oli nii nelipühilasi, baptiste, katoliiklasi kui ka teiste 
denominatsioonide esindajaid. 
 
Eelmine kuberner Pedro Rossello teatas hiljuti oma toetusest abielu 
ümberdefineerimisele. San Juani linnapea, Carmen Yulin Cruz, plaanib linna 
tervishoiuplaani võrdselt traditsiooniliste abielupaaridega kaasata ka homoseksuaalid 
ja vabaabielus olevad homoseksuaalid. 
 
http://www.lifesitenews.com/news/more-than-100000-rally-to-protect-marriage-in-puerto-rico 
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Kardinal toetab naisdiakonite ameti loomist katoliku kirikus 
21.02.2013 Meie Kirik 
 
Saksa päritolu kardinal Walter Kasper avaldas Saksa katoliku piiskoppide 
konverentsil arvamust, et katoliku kirik võiks luua spetsiaalselt naistele mõeldud 
diakoniameti, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
Kardinal Kasperi sõnul peab ta silmas kogudusediakoneid, kes täidaksid 
pastoraalseid, karitatiivseid, katehheetilisi ja ka teatavaid liturgilisi 
ülesandeid. Naisdiakonite amet oleks selgelt eristatud meesdiakonitest, kellel on osa 
vaimulikupühitsusest, samas kui naisdiakonid seataks ametisse õnnistamistalitusega. 
 
Naistele preestriameti avamise suhtes oli kardinal ida- ja läänekiriku traditsioonile 
viidates selgelt eitaval seisukohal. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3135&Itemid=1 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
18.02 - 24.02 Hommikupalvused - TOOMAS PAUL (EELK) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning 
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
24.02 kl 10 Eesti Vabariigi 95. aastapäeva jumalateenistuse ülekanne Tallinna 
piiskoplikust toomkirikust 
 
 
 
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU OIKUMEENILISTE PROJEKTIDE KONKURSS 
Projektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus laiemale ringile inimestele edendada 
2013. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas.  
 
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2013 
 

Täpsem info: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=98 
 
 


