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KIRIKUKAJA 
22. - 29. november 2013 

 
 

 
EESTI UUDISED 
 
Toimus EELK kirikukogu 
26.11.2013 ERR 
 
26. novembril tuli kokku EELK kirikukogu uus koosseis. Uusi liikmeid on kirikukogus 
umbes veerand. Valimised toimuvad kirikus iga nelja aasta tagant ning 
valimisperiood algab kõigi 167 koguduse nõukogu valimisega. Nende hulgast 
valitakse omakorda praostkonna sinodite saadikud ja sinodite saadikud valivad 
kirikukogu liikmed. 
 
Ka kirikuvalitsuse volitused kestavad neli aastat ning kirikukogu ülesanne on valida 
kirikuvalitsuse liikmed. 
 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Andres Põderi hinnangul võiksid 
senised kirikuvalitsuse liikmed ning kantsler jätkata oma ametis veel aasta ehk seni, 
kuni Põderi ametiaeg läbi saab, vahendas ERR. 
 
Aasta pärast valib seesama kirikukogu koosseis uue peapiiskopi. Peapiiskopile on 
võimalik teha ettepanek jätkata oma ametis. Andres Põder ütles, et kui ka selline 
ettepanek tehakse, ta ei nõustu, sest soovib anda võimaluse uutele kandidaatidele.  
 
http://uudised.err.ee/index.php?06292042 

 
 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Vene riigiduumas tehti ettepanek õigeusk põhiseadusesse tuua 
22.11.2013 ERR 
 
Venemaa riigiduuma saadikud toetasid ettepanekut lülitada põhiseaduse 
preambulisse punkt õigeusust kui Venemaa riikliku ja kultuurilise omapära alusest. 
 
Selle ettepaneku tegi riigiduumale perekonna, naiste ja laste küsimuste komisjoni 
esimees, õigusteaduste doktor Jelena Mizulina. 
 
Mizulina sõnul esitas ta oma ettepaneku fraktsioonidevahelise kristlike väärtuste 
kaitse saadikuterühma istungil kodanike pöördumise alusel, vahendas ERR. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06291812 
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Patriarh Kirill kaitses kiriku sõltumatust riigist 
25.11.2013 Meie Kirik 
 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill kinnitas, et Vene Õigeusu Kirik ei ole 
muutunud riigivõimu osaks ega mõjuta ka poliitikat. 
 
„Kirik kaitseb oma vabadust, kuna on veendunud, et ainult sõltumatus annab talle 
võimaluse olla täiel määral vaimulikuks autoriteediks,“ ütles patriarh. 
 
Venemaa kirikupea lükkas taas kord tagasi etteheited riigi klerikaliseerumisest ja 
kiriku „riigistamisest“, märkides, et vaimulikel on rangelt keelatud täita riiklikke 
funktsioone ning teisalt ei saa riik vahetult sekkuda Kiriku siseasjadesse, kirjutas 
portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3658&Itemid=1 
 
 

Venemaa keelab abortide reklaamimise 
25.11.2013 Reuters 

 
Venemaa president Vladimir Putin kirjutas 25. novembril alla seaduse, mis keelustab 
abortide reklaamimise. Seaduse vastaste arvates solvab see naiste seksuaalset ja 
järglaste saamise õigust. 
 
President Putin püüab oma uuel ametiajal hoida konservatiivset joont, tõstes esile 
traditsioonilisi väärtusi ning Vene Õigeusu Kirikut kui moraalset teejuhti. 
 
Valitsus on rahastanud reklaamikampaaniaid ja pakkunud finantsstiimuleid paaridele, 
et neil võiks olla rohkem lapsi, vahendas Reuters. 
 
Allkirjastatud seadus keelaks abortide rahastamise ravikindlustuse poolt. 
 
http://www.reuters.com/article/2013/11/25/russia-abortion-idUSL5N0JA36H20131125 
 
 

Süüria mässulised on purustanud üle 60 kiriku ja kloostri 
26.11.2013 Meie Kirik 
 
Süüria saadik Venemaal Riyad Haddad ütles riigiduumas kõneledes, et mässulised 
on purustanud üle 60 kiriku ja kloostri ning kümned tuhanded kristlased on pidanud 
oma kodust lahkuma. Näiteks Aleppost on lahkunud rohkem kui pooled ortodoksidest 
elanikud. 
 
Süüria rahuprotsess ja kristlaste olukord oli kõne all ka Venemaa president Vladimir 
Putini ja paavst Franciscuse 25. novembril aset leidnud kohtumisel Vatikanis, 
vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3659&Itemid=1 
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Paavst Franciscus ja president Putin kohtusid Vatikanis 
26.11.2013 RIA Novosti 
 
Venemaa president Vladimir Putin ja paavst Franciscus kohtusid 25. novembril 
Vatikanis. Kõnelustel keskenduti Süüria kodusõja rahumeelse lahenduse leidmisele. 
 
Nii president Putin kui paavst Franciscus olid ühel meelel, et konflikti lahendusse 
peaks kaasatama erinevaid etnilisi ja religioosseid elemente. Samuti oli arutluse all, 
kuidas Süürias vägivald kiiremas korras lõpetada ning viia vajalikku humanitaarabi 
sealsetele elanikele, vahendas RIA Novosti. 
 
Suhted Vene Õigeusu Kiriku ja Rooma-Katoliku Kiriku vahel on olnud mõnede 
küsimuste tõttu pingelised, mis on takistanud kirikute juhtide kohtumist. Moskva 
Patriarhaat on süüdistanud Vatikani katses viia õigeusklikke eemale Vene Kirikust - 
Katoliku Kirik on seda süüdistust aga eitanud. 
 
http://en.ria.ru/russia/20131126/184993442/Russias-Putin-Meets-with-Pope-Francis.html 
 
 
Paavst nõuab radikaalset kirikureformi 
26.11.2013 Postimees 
 
Paavst Franciscus kutsus 26. novembril avaldatud üleskutses Vatikani võimu 
vähendama ning nentis, et katoliiklased peaksid tegelema aktiivsemalt hädaliste 
abistamisega. 
 
Paavst kinnitas, et temalt kirikupeana ei saa oodata suhtumise muutust abordi 
küsimuses ning preestristaatuse ainult meestele andmine ei ole vaieldav. Samas 
nentis ta, et tuleks teha enam naiste toetamiseks keerulistes olukordades, kus abort 
paistab olevat ainus lahendus. 
 
Paavst rääkis ka religioonidevahelisest dialoogist ning islamiga sõlmitud suhete 
olulisusest katoliku kiriku jaoks, sest moslemiusku immigrantide hulk paljudes 
traditsiooniliselt kristlikes riikides kasvab. 
 
Suur osa paavsti üleskutsest tegeles hingeliste küsimustega, eelkõige vajadusega 
läheneda usule rõõmsamalt. Seda rõhutas ka dokumendi ladinakeelne pealkiri 
„Evangelii Gaudium“ (ladina k. Evangeeliumi rõõm), vahendas Postimees. 
 
http://www.postimees.ee/2610516/paavst-nouab-radikaalset-kirikureformi 
 
 

Horvaatia juhid soovitavad rahval homovastane referendum tagasi lükata 
28.11.2013 Reuters 
 
Horvaatia valitsev koalitsioon kutsus riigi kodanikke üles mitte tunnustama 1. 
detsembril asetleidvat referendumit, mis soovib põhiseaduslikult määratleda abielu 
kui mehe ja naise vahelist liitu. Referendumit toetavad konservatiivne opositsioon ja 
rooma-katoliku kiriku grupid. 
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Parlament oli sunnitud läbi viima referendumi peale seda kui katoliiklik grupp 
„Perekonna nimel“ kogus rohkem kui 740 000 allkirja selle toetuseks. 
 
Valitsus figuurid, kaasaarvatud peaminister Zoran Milanovic, ei ole nõus referendumi 
nõudmistega ja nad hääletavad selle vastu. 
 
Sel nädalal läbi viidud uuringu kohaselt kavatseb 68 protsenti referendumil 
osalejatest seda toetada, vahendas Reuters. 
 
Grupp, kes nõudis hääletust tahab olla veendunud, et abielu mõiste on sätestatud 
riigi põhiseaduses nii, et seda ei saa perekonnaseadust parandades muuta. 
 
http://www.reuters.com/article/2013/11/28/us-croatia-referendum-idUSBRE9AR0DW20131128 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
25.11 - 01.12 Hommikupalvused - VIKTOR NÕMMIK (SPAKEL) 
01.12 kl 19.05 Kirikuelu - 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 
 
01.12 kl 15.55 Esimese advendi palvus Tallinna diakooniahaiglast. 
 
Teenivad Tallinna Diakooniahaigla kaplan Tanel Ots ja emeriitvaimulik Toomas Paul. 
Muusikat ansamblilt "Tuli Taevast". 
 
01.12 kl 18 Ajalik ja ajatu. Piibli lugu. 
 
2014. aastal möödub 275. aastat esimese eestikeelse Piibli ilmumisest. Jaan 
Paruski erakogus, mis sai alguse 1960. aastatel, on köited pea kõigist eestikeelse 
Piibli numereeritud trükkidest, igal oma lugu.  
 
Saates kõnelevad kollektsionäär Jaan Parusk, näituse "Alguses oli Sõna" 
kuraator Kerttu Männiste, Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson ja 
poeet Indrek Hirv. 
 
 


