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28. veebruar - 7. märts 2014 

 
 
EESTI UUDISED 
 

Püha kirik sai toetust uue tornikiivri jaoks 
06.03.2014 Saarte Hääl 
 
Muinsuskaitseamet toetab Pihtla vallas asuva Püha Jakobi kiriku kellatorni 
restaureerimist saja tuhande euroga. See summa on programmi „Pühakodade 
säilitamine ja areng“ tänavuses eelarves suurim ühele pühakojale määratud toetus. 
 
Püha kirik jäi kellatornita mullu oktoobris, kui majasikkude kahjustatud tornikiiver alla 
tõsteti. “Vana tornikiivri sõid putukad ära,” tõdes kunstiajaloolane, OÜ Rändmeister 
juht Juhan Kilumets ajalehele Saarte Hääl. 
 
Tornikiivri restaureerimisega plaanitakse valmis saada käesoleva aasta jooksul. 
Tornikiiver saab ka uue plekk-katte. Lisaks 100 000 eurole on Püha kirikule ette 
nähtud 1384 eurot uue piksekaitse paigaldamiseks.  
 
Pühakodade programmi tänavune eelarve oli kokku 722 800 eurot. Suuruselt 
järgmine toetussumma Püha kirikule antud 100 000 euro järel oli 76 000 eurot, mis 
on mõeldud Tartu Jumalaema Uinumise (Uspenski) kiriku kellatorni 
restaureerimiseks.  
 
http://www.saartehaal.ee/2014/03/06/puha-kirik-sai-toetust-uue-tornikiivri-jaoks/ 
 

 
Kirikupalvused Ukraina eest 
06.03.2014 Õhtuleht 
 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudused on järginud peapiiskopi palvet ja 
palvetanud Ukraina eest.  
 
„Viimased nädalad on meie kiriku kogudustes igal pühapäeval palvetatud Ukraina 
eest,“ rääkis Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets Õhtulehele. 
Korraldatakse ka eraldi palvekoosolekuid Ukrainale mõeldes. 
 
Tallinnas Peeteli kirikus on seda tehtud kolmel pühapäeval ning palvetati ka 
tuhkapäeva õhtuteenistusel. Koguduse õpetaja, Tallinna linnavolinik Avo Üprus tegi 
6. märtsil volikogu istungil ettepaneku volikogule avaldada toetust Ukraina 
seaduslikule valitsusele ja rahvale.  
 
http://www.pressdisplay.com/staging/timesonline/viewer.aspx 
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VÄLISUUDISED 
 
Ukraina usujuhid tegid metropoliit Kirillile pöördumise 
02.03.2014 ERR 
 
Ukraina palub Putinit tõmmata vägesid tagasi õigeusu kiriku paastu ajaks, mis algas 
3. märtsil. 
 
Ukraina usujuhid pöördusid metropoliit Kirilli poole palvega seista hea tegevuse eest, 
mis aitaks ära hoida verevalamist, säilitada riiklikku terviklikkust ning jõuda välivallata 
lahendusteni, kirjutas ERR aif.ru. vahendusel. 
 
Usujuhtide pöördumises öeldakse, et tuleb vältida edasist killustumist ning vägivalla 
kasutamist tsiviilelanike vastu lisades, et ukrainlastel peab olema õigus välise mõjuta 
määrata oma tulevikku. 
 
http://uudised.err.ee/v/valismaa/90d3edd4-f315-4184-a998-14939d4ee076 
 

 
Põhja-Korea lasi vabaks austraalia misjonäri 
02.03.2014 Reuters 
 
Põhja-Korea vabastas Austraaliast pärit misjonäri, kes arreteeriti möödunud kuul 
kristliku usu propageerimise eest. 
 
75-aastast John Short´i süüdistati kuriteo toimepanemises jagades Piibli traktaate 
budistlikus templis Pyongyangis 16. veebruaril, mis on ühtlasi tema kõrgeausus Kim 
Jong Il-i sünnipäev ja rahvuslik püha Põhja-Koreas. 
 
Short tunnistas oma pahategu ja vabandas. „Ma saan aru, et Ameerika ja lääneriikide 
massimeedia sõnum, mille kohaselt Korea Rahvademokraatlik Vabariik on suletud 
maa ega oma usuvabadust, on ebatäpne ja vale,“ sõnas misjonär oma 
ülestunnistuses. 
 
ÜRO veebruarikuu raport tuvastas riigis usuvabaduse puudumise ning võrdles 
sealseid inimõiguste rikkumisi Natsi-Saksamaal toimunuga. 
 
http://www.reuters.com/article/2014/03/03/us-korea-north-australian-idUSBREA2200M20140303 
 
 

Iisraeli misjoniseltsid loobuvad koostööst Soome Misjoniseltsiga 
03.03.2014 Meie Kirik 
 
Viis Iisraeli messiaanlikku misjoniseltsi loobub koostööst Soome Misjoniseltsiga 
(Suomen Lähetysseura), põhjuseks on Soome Misjoniseltsi otsus saata misjonitööle 
samasooline paar. 
 
Oma ühises teadaandes viitavad Iisraeli misjoniseltsid Jumala sõnale kui õpetuse 
alusele ja ainsale autoriteedile. 
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Koostöö lõpetanud misjoniseltsid on Caspari Keskus, Haifa Ebenezeri vanadekodu, 
Joint Mission in Israel, ühendus Machasech ning Makor HaTikvah messiaanlik juudi 
kool, kirjutas Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3848&Itemid=1 
 
 

Avastatud on üheksa uut Qumrani käsikirja 
07.03.2014 Kirik & Teoloogia 
 
Luganos hiljuti peetud rahvusvahelisel Qumrani ja Surnumere piirkonna konverentsil 
teatas arheoloog Yonatan Adler üheksa Qumrani kirjarulli avastamisest. 
 
Adler avastas kirjarullid, kui ta töötas Jeruusalemma Iisraeli Muuseumis hoitava ja 
1950-ndatel aastatel Qumrani koobastest väljatoodud materjali kallal. Ta leidis kolm 
väikest nahkset kotikest (tefillin), mida kandsid eriti vagad ja kuulekad juudi mehed 
ning milles hoiti väikseid käsikirjarulle pühakirjatekstidega. Materjal pärineb 
koobastest, kust leiti 1952. aasta väljakaevamiste käigus suurem osa käsikirju. 
 
Vastleitud kirjarullid on dateeritavad 2000 aasta tagusesse aega. Uued 
tekstidokumendid on veel põhjalikult uurimata, nii et pole selge, mis tekstidega 
täpselt tegemist on. Arvatavasti sisaldavad kotikesed traditsioonilisi Toora kirjakohti, 
kirjutas Kirik & Teoloogia. 
 
http://kjt.ee/2014/03/avastatud-on-uheksa-uut-qumrani-kasikirja/ 
 
 
 
 

KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
03.03 - 09.03 Hommikupalvused - JAAN TAMMSALU (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 
 
09.03 kl 18 Pühakoda, 2. Saatetsükkel kirikuarhitektuurist ja -ruumist.  
 
Reformatsioon ei too esialgu kaasa uute kirikuhoonete ehitust, küll aga kujundab 
ümber kirikuruumi: alles jääb ainult üks altar, lisanduvad pingid ja ajapikku väärid. 
Oluliseks saavad kantsel ja valgustus - et usku mõista, tuleb jutlust kuulata, 
lauluraamatust laulda ja emakeelset Piiblit lugeda. Saates kunstiajaloolased Krista 
Kodres ja Pia Ehasalu.  
 
Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting.  


