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KIRIKUKAJA 
28. juuni - 5. juuli 2013 

 
 

EESTI UUDISED 
 
Tallinna Kaarli kirikus restaureeriti Köleri fresko 
03.07.2013 ERR 
 
Johann Köleri loodud altarimaali „Kutsuv Õnnistegija“ (1879) kui freskotehnikas 
valminud Eesti esimese monumentaalmaali sünnist möödub tänavu 23. juulil 134 
aastat.  
20. mail alustatud Kaarli kiriku altarimaali restaureerimine on nüüdseks lõppenud 
ning maal on oma värvikirkuses taastatud.  
 
Restaureerimisel läheneti maalile põhimõttega säilitada maksimaalselt sellesse 
talletunud info ning üks olulisi küsimusi oli, kuidas toimida maali pragudega. Kuna 
praod on maali saatnud selle sünnist alates, otsustati need alles jätta. Nende 
dominantsust vähendati nii puhastamise kui ka optilise toneeringu abil. 
  
Restaureerimise järgselt on kirikus võimalik vaadata näitust, mis avab nii ainulaadse 
teose loomise kui ka ennistamise tausta, vahendas ERR. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06282626 

 

 
VÄLISUUDISED 
 
Kasvav vägivald Süüria usukogukondade vastu on murettekitav 
28.06.2013 World Council of Churches 
 
Hiljutine vägivald Süürias on taaskord näidanud, et usukogukonnad on 
psühholoogilise sõjapidamise, poliitiliste strateegiate või hirmutamise sihtmärgid. 
 
Kirikute Maailmanõukogu peasekretär dr Olav Fykse Tveit väljendas oma avalduses 
sügavat šokki ja muret hiljutiste vägivalla aktide suhtes, kui jõhkralt tapeti katoliku 
kiriku preester isa Francois Mourad ning jätkatakse kristlaste, moslemite ja juutide 
pühakodade hävitamist. 
 
„Kahjuks on näha, et välismaa radikaalsed terroristlikud rühmitused lõikavad kasu 
Süüria konfliktist ja on sihtmärgiks võtnud kristlased, säästmata ka vaimulikke ning 
religioosseid institutsioone ja pühamuid. Nende rünnakud on katse külvata 
religioonide vahelist pinget,“ sõnas Tveit avalduses. 
 
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/increasing-violence-against-religious-communities-in-
syria-alarming 
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Vatikan: Süüria mässulised raiusid katoliku preestril pea maha 
02.07.2013 Delfi 
 
Süüria mässulised raiusid riigi põhjaosa kloostris pea maha katoliku preestril. 49-
aastane isa François Murad tapeti 23. juunil, kui võitlejad ründasid kloostrit, kus ta 
viibis.  
 
Isa Murad kolis Gassaniehi piirkonnas asuvasse kloostrisse julgeolekukaalutlustel, 
teatas Vatikan. Ta kuulus frantsiskaanlaste ordusse, kirjutas Delfi. 
 
Regiooni frantsiskaanlaste juht isa Pierbattista Pizzaballa ütles, et Süüria ei ole nüüd 
mitte enam vaid võitlustanner erinevate Süüria jõudude vahel, vaid ka araabia riikide 
ja rahvusvahelise kogukonna vahel. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/vatikan-suuria-massulised-raiusid-katoliku-preestril-
pea-maha.d?id=66378116 

 
 
USA katoliiklaste ja luterlaste juhid ei kavatse vaatamata ülemkohtu 
otsusele alla anda 
30.06.2013 Meie Kirik 
 
New Yorgi peapiiskop kardinal Timothy M. Dolan ja San Francisco 
peapiiskop Salvatore J. Cordileone peavad USA ülemkohtu otsuseid, millega 
sisuliselt muudeti abielu definitsiooni ja tühistati California osariigis kehtinud keeld 
samasooliste „abielule“, valeks ja traagiliseks. 
 
„Kuigi kultuur ei ole paljuski suutnud abielu tugevdada, ei ole see põhjus, et alla 
anda. Praegu on aeg abielu tugevdada, mitte seda ümber defineerida,“ seisab kahe 
peapiiskopi avalduses. 
 
Konservatiivse Missouri Sinodi Luterliku Kiriku president Matthew C. Harrison aga 
hoiatab, et ülemkohtu otsuse tulemusena kasvab oht usuvabadusele ja kristlaste 
võimalusele kuulutada evangeeliumi, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3412&Itemid=1 
 
 

Taani luterlikus riigikirikus lõheneb kirikuosadus 
02.07.2013 Meie Kirik 
 
Kaheksa Taani luterlikku organisatsiooni ja asutust, nende seas misjoniseltsid ja 
Taani Piibli Instituut, andsid juuni keskel tehtud avalikus pöördumises teada kirikliku 
osaduse katkestamisest nendega, kes toetavad samasooliste „abielu“ laulatamist. 
 
Taanis hakkas möödunud aastal kehtima nn sooneutraalne abieluseadus, millest 
lähtudes on luterlik kirik koostanud samasooliste paaride „laulatustalituse“ korra, 
vahendas portaal Meie Kirik. 
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Kaheksa luterliku organisatsiooni avalduses öeldakse muu hulgas järgmist: „Meie 
arusaama kohaselt on seda uut laulatuse korda võimatu kokku sobitada kristliku 
arusaamaga abielust, mistõttu on see eetiline ja teoloogiline väärõpetus.“ 
 
„Kui kirikus kiidetakse heaks piiblivastane õpetus ja praktika, mis puudutab kristliku 
usu põhialuseid, nagu nüüd ongi juhtunud, järgime me ustavalt kiriku 
usutunnistuslikku alust ja ütleme avaldusega lahti kiriklikust osadusest nendega, kes 
seda õpetust esindavad,“ seisab avalduses. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3414&Itemid=1 
 
 

Leedu piiskopid: Euroopa peab naasma kristliku pärandi juurde 
02.07.2013 Catholic Culture 
 
Seoses Leedu saamisega Euroopa Liidu eesistujaks 1. juulil kutsuvad Leedu katoliku 
kiriku piiskopid oma kirjas Euroopat üles naasma kristliku pärandi juurde, millele ta on 
rajatud.  
 
Meenutades kommunistliku režiimi märtreid, kes ei hüljanud Kristust ega 
ligimesearmastust, teatasid piiskopid, et  tegelikku progressi ühiskonnas tuleb mõõta 
inimese moraalse seisukorra ja mitte sisemajanduse kogutoodangu alusel, kirjutas 
Catholic Culture. 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=18328 
 
 

Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu Budapestis peab nõu ühenduse 
uue põhikirja üle 
05.07.2013 Kirik & Teoloogia 

 
Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) peasekretär Guy Liagre kutsus neljapäeval 
Budapestis liikmeskirikuid üles koostööle, et arutleda ühenduse tulevikusuundade 
üle, mille edust sõltub ligi 120 Euroopa kirikut ühendava katusorganisatsiooni 
stabiilsus, ja tagada, et kirikute hääl ja kristlik sõnum oleksid Euroopas kuuldavad. 
 
3.–8. juulini toimuva kokkusaamise päevakavas on anglikaani, ortodoksi ja 
protestantlikke kirikuid ühendava kogu strateegiline ja organisatsiooni struktuuri 
reorganiseerimine, samuti ühenduse uue põhikirja vastuvõtmine. 
 
Oma aruandes kõneles peasekretär Liagre sekulariseerumisest ja inimeste 
vähenevast seotusest kirikuga Euroopas, mis on väljakutseks nii suurtele kui 
väikestele kirikutele. Seetõttu kutsus peasekretär üles andma noortele inimestele 
rohkem kirikutöös osalemise võimalusi. Samuti kõneles ta oikumeenilise dialoogi 
jätkumise tähtsusest, vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 
 
http://kjt.ee/2013/07/euroopa-kirikute-konverentsi-taiskogu-budapestis-peab-nou-uhenduse-uue-
pohikirja-ule/ 
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KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
01.07 - 07.07 Hommikupalvused - JANA LAANESER (EMK) 
07.07 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 

 
 

 
 


