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KIRIKUKAJA 
23. - 30. november 

 
 

EESTI UUDISED 
 
Tallinn andis kolm sakraalehitist õigeusu kirikule 
27.11.2012 Delfi 
 
Metropoliit Kornelius ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar andsid 27. novembril Koplis 
Treiali tänaval asuva kiriku üle Püha Nikolause kogudusele.  
Vastavalt linnavolikogu otsusele võõrandatakse otsustuskorras 
usuorganisatsioonidele nende kasutuses olevad Herne 26a, Kaevuri 3 ja Treiali 6 
kinnisasjad, vahendas Delfi. 
Herne 26a kinnistu pindalaga 46 m² koos sellel asuva kabeliga võõrandatakse 
mittetulundusühingule Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus ning 
Treiali 6 kinnistu pindalaga 1733 m² koos sellel asuva kirikuhoonega ja Kaevuri 3 
kinnistu pindala 1870 m² koos sellel asuvate ehitistega mittetulundusühingule 
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Kopli Püha Nikolause Kogudusele. 
 

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on neil kinnistutel asuvad sakraalhooned juba praegu 
sihipärases kasutuses, kuid ehitiste koguduste omandis oleku korral on kogudustel 
lihtsam ehitiste korrashoiuks ja remondiks vahendeid leida. 

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinn-annab-kolm-sakraalehitist-oigeusu-
kirikule.d?id=65322864 

 

Jõuluõhtu jumalateenistuse teleülekanne tuleb Lääne-Nigulast 
24.11.2012 Lääne Elu 
 
Tänavu tuleb jõuluõhtu jumalateenistuse teleülekanne Lääne-Nigula kirikust. 
Koguduse õpetaja Leevi Reinaru peab selleks puhuks koostama minuti täpsusega 
stsenaariumi.  
Jutluse peab peapiiskp Andres Põder. Teenistusel laulab koguduse ühendkoor, 
musitseerivad Haapsalu muusikakooli õpetaja Aigar Kõrgesaar ja muusikakooli 
õpilane Merili Kisant. 
Teleülekande produtsendi Ene Kösteri ülesanne on vaadata, et kõik sujuks, ja kui 
tekib hädaolukord, see lahendada. Tema sõnul pole seni suuri prohmakaid 
jõululaupäeva ülekannetel juhtunud. 
 
Jõuluõhtu teenistus on 24. detsembril kell 17. 
 
Lehte Ilves, Lääne Elu, 24.11.2012, lk.1 
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Savisaar: Tallinn tahab olla Eesti Õigeusu kirikule toeks 
27.11.2012 Delfi 

 
Tallinn tahab ka edaspidi Eesti Õigeusu kirikuga koostööd teha ning võimaluse korral 
abiks olla, kinnitas linnapea Edgar Savisaar. 
  
 „Meie pühakojad, mida on Tallinnas kokku 27, peavad kõik olema hästi hooldatud, 
rõõmuks kogudustele ja imetlemiseks külalistele,“ ütles Savisaar 
usuorganisatsioonide kasutuses oleva kinnisvara nende omandusse andmise 
tseremoonial 27. novembril Koplis Treiali tänaval asuvas Püha Nikolause kirikus.   
 
Ta rõhutas, et Tallinn on kulutanud projekti „Kirikurenessanss“ raames pühakodade 
renoveerimisele viis miljonit eurot. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/savisaar-tallinn-tahab-olla-eesti-oigeusu-kirikule-
toeks.d?id=65326302 
 

 
Eesti Ekspressi lugu metropoliit Korneliusest 
29.11.2012 Eesti Ekspress 
 
Artikkel tutvustab Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juhi metropoliit 
Korneliuse igapäevast elukorraldust. 
Metropoliidi päev algab kell 6 hommikul palvega Lasnamäe kahetoalises korteris. Ta 
kiidab oma tütart, kes toob talle toitu, tablette ja muid vajalikke asju. 
88-aastane metropoliit ütleb: „Mina tahaks, et aega oleks rohkem. Kogu aeg on kiire, 
kogu aeg heliseb telefon. Ühega räägin, teine heliseb... Mul on kaks assisenti, 
preester Toomas Hirvoja suhtleb eesti keeles ja sekretär Rostislav vene keeles.“ 
 
Laupäeval-pühapäeval peab metropoliit Kornelius Nevski katedraalis 
jumalateenistusi. Tema sõnul ilma nendeta ei saa, sest jumalateenistused annavad 
talle jõudu. 
 
Metropoliidi õhtu lõpeb palvega ja kell 10-11 on ta oma voodis. 
 
Madis Jürgen, Eesti Ekspress, 29.11.2012, lk.70. 

 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Uuring: tõelised venelased on õigeusklikud!  
23.11.2012 RIA Novosti 
 
Hiljutine küsitlus näitas, et järjest enam venelasi peavad Vene Õigeusu Kirikut oma 
rahvusliku identiteedi tunnusjooneks, vahendas uudisteportaal RIA Novosti. 
 
38 % küsitlusele vastanutest ütles, et selleks, et olla tõeline venelane, on väga 
oluline olla õigeusklik. Võrdluseks - 1996. aastal arvas nii 15 % ja 2003. aastal 32 %. 
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Ainult 9 % vastanutest leidis, et õigeusk ei oma mingit tähtsust rahvuslikus 
identiteedis; 1996. ja 2003. aastal olid need arvud vastavalt 32% ja 20%. 
 
Sõltumatu uuringufirma Levada Center’i esindaja arvates on küsitluse positiivne 
tulemus eduka propaganda mõju, kuigi osad usklikud väidavad, et õigeusklike 
sündmusi ei kajastata piisavalt. 
 
http://en.rian.ru/russia/20121123/177696597.html 
 

 
Briti kultuuri- ja võrdõiguslikkuse minister soovitab kirikul oma sisereeglid 
üle vaadata 
24.11.2012 Meie Kirik 
 
Inglismaa Kirikule avaldatakse üha tugevamat survet, et see muudaks oma 
sisereegleid ja langetaks naispiiskoppide küsimuses kiire ning positiivse otsuse, 
vahendas portaal Meie Kirik. Briti kultuuri- ja võrdõiguslikkuse minister Maria 
Miller soovitab avalikult anglikaani riigikirikul oma sisedemokraatia reeglid kiiresti üle 
vaadata. 
„Minu arvates on erakordne, et kirik näib olevat jõudnud olukorda, kus läbiviidud 
hääletus ei näi peegeldavat kirikuliikmete valdavat arvamust,“ ütles ülimalt pettunud 
Miller. 
 
Inglismaa Kiriku üldsinod ehk kirikukogu lükkas 20. novembril tagasi eelnõu, mis 
avanuks naistele tee piiskopiametisse. Eelnõu vajas vähemalt kahe kolmandiku 
saadikute toetust kirikukogu kõigis kodades, kuid lükati tagasi ilmikute kojas, kus jäi 
puudu kõigest kuus häält. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2961&Itemid=1 
 
 

Soome tunnistuslike luterlaste piiskopkond asutatakse 2013. aasta 
märtsis 
26.11.2012 Meie Kirik 
 
Soome tunnistuslikke luterlasi ühendav Luther-säätiö moodustab oma piiskopkonna 
järgmise aasta märtsis. Ühtlasi valitakse senisele piiskopile Matti 
Väisänenile ametijärglane, kes pühitsetakse ametisse maikuus, vahendas portaal 
Meie Kirik. 
 
„Lähedane suhe [Rootsi] Misjoniprovintsiga säilib ka pärast seda, kuid uue misjoni-
piiskopkonna asutamisega tekib Soomes iseseisev kiriklik struktuur,“ ütles piiskop 
Matti Väisänen. Luther-säätiö dekaani Juhana Pohjola sõnul valitakse järgmine 
piiskop kolme kandidaadi seast, kes seatakse üles veebruaris. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2965&Itemid=1 
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Usk on keelatud: Rootsis ei lubata kooliõpilaste kirikukülastusele anda 
usulist sisu 
28.11.2012 Meie Kirik 
 
Rootsi haridusamet on koostamas juhendit, mille kohaselt võib kooliõpilasi seoses 
jõuludega küll kirikusse viia, kuid jõuluüritusel ei tohi olla usulist sisu. Kirikus ei tohi 
ühiskülastuse puhul näiteks koos õpilastega palvetada, lapsi õnnistada või 
usutunnistust lugeda, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2969&Itemid=1 
 
 

Vene Õigeusu Kirik loodab, et Soome luterlased jäävad kindlaks 
traditsioonilistele kristlikele väärtustele 
29.11.2012 Meie Kirik 
 
Moskva patriarhaadi välissuhete juht metropoliit Illarion rõhutas kohtumisel Soome 
luterliku kiriku esindajatega, et kahe kiriku vahelise dialoogi edukus sõltub suuresti 
sellest, kas luterlased on valmis kaitsma traditsioonilisi kristlikke väärtusi. 
Metropoliit Illarion avaldas lootust, et Soome luterlased on targad ja ei anna järgi 
kiusatusele juhtida kirikuelu liberaalses suunas, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
Soome luteri kiriku delegatsioon, kuhu kuulusid teiste seas Mikkeli piiskop Seppo 
Häkkinen ja välipiiskop Pekka Särkiö, kohtusid Vene Õigeusu Kiriku esindajatega 27. 
novembril Moskvas.  
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2970&Itemid=1 
 
 

Bedford-Strohm: kirikud peavad vahendama eetilist orientatsiooni 
30.11.2012 Kirik & Teoloogia 
 
Baieri Evangeelse-Luterliku Maakiriku piiskop Heinrich Bedford-Strohm kinnitas 
kirikute erilist rolli tänapäeva ühiskonna eetilistes diskussioonides, vahendas portaal 
Kirik & Teoloogia. 
Selles valdkonnas orientatsiooni otsimisel on raskusi nii poliitikal kui ka avalikkusel, 
ütles piiskop 22. novembril 2012 Kesk-Saksamaa Evangeelse Maakiriku kirikukogul 
Erfurdis. Eetilise orientatsiooni järele küsimine kuulub „oma olemuses kirikute 
missiooni juurde“. 
 
Bedford-Strohm esines kirikukogul ettekandega teemal „Vaadata teiste silmade läbi. 
Avalik kirik oikumeenilises perspektiivis“, kõneledes oma kogemustest kirikute 
oikumeenilistest suhetest maailmas ja rõhutades paneeldiskussioonis tihedamate 
kontaktide vajadust evangeelsete kristlaste ja katoliiklaste vahel.  
 
http://kjt.ee/2012/11/bedford-strohm-kirikud-peavad-vahendama-eetilist-orientatsiooni/ 
 
 


