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KIRIKUKAJA 
18. - 25. jaanuar 2013 

 
 
EESTI UUDISED 
 
Eestirootslaste kirikuvara jõuab Rootsist koju 
19.01.2013 Lääne Elu 
 
Sel suvel tuuakse Rooslepa kabelisse tagasi eestirootslaste välismaale viidud 
kirikuvara. Järgmisel suvel aga jõuavad Eestisse Ruhnu kiriku esemed - siis on 
Rootsi muuseumides hoiul olnud kirikuvara taas kodus. 
Teise maailmasõja jalust kodust lahkudes viisid eestirootslased kaasa kirikuriistu ja -
tekstiile, Piibleid, pilte jms.  
Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göranssoni sõnul jõuab Rooslepa 
kabelisse tagasi kuni paarkümmend eset, Ruhnu puhul aga ulatub see nimekiri saja 
esemeni. 
 
Ruhnu kiriku varad jäävad hoiule Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku muuseumi, kus 
hoitakse juba varem Rootsist Eestisse jõudnud Rootsi-Mihkli kiriku enda, selle 
abikirikute ja Vormsi kogudusele kuulunud esemeid. 
 
Kaire Reiljan, Lääne Elu, 19.01.2013, lk.3. 

 
 
Toomkogudus sai endale uue nõukogu 
20.01.2013 ERR 
 
Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse täiskogu valis järgmiseks neljaks aastaks 
koguduse nõukogu uue koosseisu, vahendas ERR. 
 
Toomkoguduse nõukogu uude 20-liikmelisse koosseisu kuuluvad: Raul Arras, Ivi 
Eenmaa, Jüri Ehasalu, Vahur Glaase, Mati Heinsar, Mati Karmin, Liivi Kimsto, Jüri 
Kraft, Enn Kunila, Olev Liivik, Mati Maanas, Jüri Ott, Raido Rüütel, Riivo Sinijärv, 
Riho Terras, Jüri Trei, Indrek Treufedt, Erkki Truve, Tõnu Tuppits ja Hannes Võrno.  
 
Toomkirik on Eestimaa peakirik ja peapiiskopi katedraalikirik, kus toimub 24. 
veebruaril ka Eesti vabariigi 95. aastapäeva pidulik jumalateenistus, kus jutlustab 
peapiiskop Andres Põder. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06270725 
 
 

EELK valis aasta vaimulikuks Lea Jants-Yloneni ja Urmas Viilma 
23.01.2013 ERR 
 
Eesti Evangeelse Luteriku Kiriku (EELK) vaimulike konverents valis aasta 
vaimulikuks Nissi koguduse õpetaja Lea Jants-Yloneni ja Tallinna Toomkoguduse 
õpetaja Urmas Viilma, vahendas ERR. 
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Õpetaja Lea Jants-Ylonen on Nissi kogudust teeninud üle kümne aasta. Selle aja 
jooksul on kogudus renoveerinud koguduse leerimaja ja rajanud mänguväljaku, mis 
on aidanud parandada Riisipere aleviku ilmet. Lisaks on kogudus tema juhtimisel 
palju aidanud paljulapselisi perekondi ja nõustanud perekondi.  
 
Õpetaja Urmas Viilma on Tallinna Toomkiriku õpetajana EELKi teatel viimastel 
aastatel elavdanud koguduse elu ja kasvanud on jumalateenistusel osalejate arv. 
Koos kogudusega on Viilma Tallinna Toomkooli taasavaja.  
 
EELK vaimulikud pidasid traditsioonilist aastakonverentsi Läänemaal Roostal 22.-23. 
jaanuarini. Sellel aastal keskenduti misjoni teemale. Konverentsile kogunes 
sadakond vaimulikku, mis on pea pool EELK vaimulikkonnast. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06270964 

 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Gruusia Kiriku juhi lepitusvisiit Moskvasse 
20.01.2013 RIA Novosti 
 
20. jaanuaril saabus Moskvasse Gruusia õigeusu kiriku patriarh Ilija II. Visiit võib 
soodustada kahe riigi vahelisi suhteid, mis on alates 2008. a augustis toimunud sõja 
tõttu olnud peaaegu olematud. 
Patriarh Ilija II kohtub kuuepäevase visiidi raames Moskva ja kogu Venemaa patriarh 
Kirilliga ning riigi juhtidega. 
 
Gruusia patriarh on tuntud kui edukas persoon Venemaaga suhete 
normaliseerimisel. 11. jaanuaril õnnitles president Putin Ilija II tema 80. sünnipäeval 
sõnadega: „ Me hindame kõrgelt teie sooja suhtumist Venemaasse ja Vene õigeusu 
kirikusse. Teie isiklikud pingutused on suuresti aidanud säilitada sajanditepikkuseid 
sõprussuhteid ja vastastikust mõistmist meie inimeste vahel läbi keeruliste 
ajalooetappide.“ 
 
http://en.rian.ru/politics/20130120/178897345/Georgian-Church-Leader-to-Discuss-Reconciliation-in-
Moscow------.html 
 
 

USA satanistid elevil legaalsest võimalusest oma sõnumiga koolidesse 
pääseda 
20.01.2013 Meie Kirik 
 
Florida kuberner Rick Scott allkirjastas hiljuti seaduse, mis lubab õpilastel ise 
otsustada, kas nad soovivad kooliüritustel levitada usulise sisuga „inspireerivat 
sõnumit“. Seadus keelab koolipersonalil sellesse sekkuda, vahendas portaal Meie 
Kirik. 
Saatana Tempel tervitab uut seadust ning korraldab 25. jaanuaril kuberneri 
ametiruumide ees tänuürituse. 
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„Usuga seotud algatused nagu see, mis Floridas vastu võeti, annavad 
marginaliseeritud religioonidele võimaluse ennast kuuldavaks teha,“ ütles Saatana 
Templi esindaja Lucien Greaves kohalikule ajalehele. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3063&Itemid=1 
 
 

Patriarh Kirill mures kristlaste olukorra pärast Lähis-Idas 
21.01.2013 RIA Novosti 
 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill väljendas 21. jaanuaril kohtumisel Liibanoni 
president Michel Sulaymaniga oma muret kristlaste halva olukorra pärast Lähis-Idas. 
 
Lähis-Ida riikide kõige suurem arv kristlasi asub Liibanonis. Paljud Süüria kristlased, 
kes põgenesid kodusõja eest, on end sisse seadnud Liibanoni piirilinnades. 
„Ma kinnitan, et Vene õigeusu kirik on valmis abistama arutluse all olevate keeruliste 
teemade lahendamisel,“ ütles patriarh Kirill. 
 
Inglismaa Kiriku saadik Terry Waite’i sõnul sunniti palju kristlasi Süürias, Egiptuses ja 
Liibüas peale nn Araabia kevadet oma kodudest põgenema. Kui 20. saj alguses oli 
kristlaste arv Lähis-Ida rahvastikus 20 protsenti, siis nüüd on see arv kahanenud 5 
protsendile. 
 
http://en.rian.ru/russia/20130121/178928172/Patriarch-Kirill-Worried-by-Plight-of-Middle-East-
Christians.html 
 
 

Kirikute Maailmanõukogu peasekretär kohtus ÜRO inimõiguste 
ülemvolinikuga 
24.01.2013 World Council of Churches 
 
KMN-i peasekretär dr Olav Fykse Tveit kohtus 23. jaanuaril Šveitsis ÜRO inimõiguste 
ülemvolinik dr Navanethem Pillay’ga. Tveit jagas informatsiooni KMN-i poolt õigluse 
ja maailmarahu nimel tehtava töö kohta, samuti tutvustas ta Busanis käesoleval 
aastal asetleidva KMN-i assamblee teemat. 
 
Pillay tunnustas KMN-i ja märkis, et kristlikud väärtushinnangud ja printsiibid 
avaldasid mõju Inimõiguste ülddeklaratsiooni koostamisele pärast Teist 
maailmasõda. Ta nimetas KMN-i ÜRO hinnatud partneriks inimõiguste edendamisel 
ja praktilisel rakendamisel. 
„Usuvabaduse ja religioossete vähemuste õiguste teemad on olnud KMN-i peamine 
mure. Oma liikmeskirikute nimel kõneleme me kõikide religioonide õiguste eest 
olenemata nende kuuluvusest,“ ütles Tveit. 
 
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/wcc-general-secretary-mee-
3.html 
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KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
21.01-27.01 Hommikupalvused - ANNE BURGHARDT (EELK) 
27.01 kl 19.05 Kirikuelu. EELK aasta vaimulik 2012. Saatejuht Meelis Süld. 
Vikerraadio. 
 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning 
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
27.01 kl 14.20 Ajalik ja ajatu. Kirikujuhid. Adventistide Koguduste Eesti Liidu 
president Tõnu Jugar. (2007) 
 
 
 
 
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 
 


