
 1 

KIRIKUKAJA 
28.12.2012 - 04.01.2013 

 
 
EESTI UUDISED 
 
Patriarh Kirill tuleb Eestisse visiidile 
29.12.2012 ERR 
 
Moskva ja kogu Venemaa õigeusukiriku patriarh Kirill tuleb 2013 aasta juunis 
Eestisse visiidile, vahendasid ERR uudised. 
Valimiskogu valis Kirilli Moskva ja kogu Venemaa uueks patriarhiks 2009. aasta 
jaanuari lõpus. Kirill sai õigeusukiriku juhiks 2008. aasta detsembri alguses surnud 
patriarh Aleksius II asemel. 
 
Tallinnas sündinud Aleksius II käis Eestis visiidil 2003. aasta septembris. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06269181 
 

 
Kaarli kogudus alustab Tallinnas koolipidamist 
30.12.2012 Postimees 
 
Pärast paarikümne-aastast planeerimist on Tallinna Toompea Kaarli kogudus 
jõudnud sinnani, et uuest õppeaastast alustab lasteaia kõrval tööd ka põhikool, 
avades esialgu ühe 1. klassi. 
Liikmete arvult Eesti suurimal Kaarli kogudusel on laste harimises pikad traditsioonid, 
1995. aastast alates töötanud eralasteaed on Eesti üks vanemaid ning praegu käib 
seal viis rühmatäit eri vanuses lapsi, kirjutas Postimees. 
 
Nii Kaarli lasteaia kui ka loodava kooli alustalaks on Kaarli lasteaia direktori Signe 
Ausi sõnul väärtuskeskkond, mis toetab perede kodust kristlikku kasvatust. Ausi 
sõnul on uus kool mõeldud kõigile - nii neile, kes on Kaarli koguduses või käivad 
mõnes muus kirikus, kui samuti neile, kes ei kuulugi kogudusse, kuid peavad kooli 
keskkonda endale oluliseks. 
 
http://www.postimees.ee/1087596/kaarli-kogudus-alustab-tallinnas-koolipidamist/ 
 

 
Võidusamba jalamil meenutati Vabadussõja relvarahu 
03.01.2013 Delfi 
 
 
3. jaanuari hommikul tähistati vaikuseminutiga 93 aastat tagasi kehtima hakanud 
Vabadussõja relvarahu ning mälestati Eesti vabaduse eest langenuid.  
3. jaanuaril 1920 kell 10.30 vaikisid Vabadussõjas relvad, kui jõustus Eesti ja 
Nõukogude Venemaa vaheline vaherahu. Vabadussõda oli lõppenud Eesti võiduga. 
 
93 aasta taguste sündmuste mälestamiseks toimus 3. jaanuaril Vabadussõja 
võidusamba jalamil tseremoonia, kus kõnelesid kaitseminister Urmas Reinsalu ja 
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Tallinna Reaalkooli õpilane Karl Erik Lillo ning palvuse pidas EELK peapiiskop 
Andres Põder. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-voidusamba-jalamil-meenutati-vabadussoja-
relvarahu.d?id=65483222#!/15173467/pilt.delfi.ee 

 
 
Eesti Kirikute Nõukogu soovib kristlikele erakoolidele maksusoodustust 
03.01.2013 Postimees 
 
Eesti Kirikute Nõukogu pöördus siseministri poole palvega toetada mittetulunduslike 
ühenduste poolt peetavate kristlike eraüldhariduskoolide kandmist ja kuulumist 
tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja, vahendas Postimees. 
Kirikute nõukogu väljendab sügavat muret maksu- ja tolliameti poolt mullu tehtud 
otsuste üle, et Tallinna Toomkooli pidavat sihtasutust ei ole kantud 
tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja ning Tartu Katoliku kooli ja Püha 
Miikaeli kooli pidajad on saanud hoiatuse mittetulundusühingu väljaarvamiseks 
tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirjast. 
 
MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul on tulumaksuseaduse 
kohaselt nimekirja saamise ja nimekirjas püsimise olulisteks eelduseks tegutsemine 
avalikes huvides ja heategevuslikult. Ameti hinnangul mainitud kristlikud erakoolid 
nende tunnuste alla ei mahu. 
 
http://www.postimees.ee/1091584/kirikute-noukogu-soovib-kristlikele-erakoolidele-maksusoodustust/ 

 
 
Tartus toimus Lõuna-Eesti palvushommikusöök 
03.01.2013 Delfi 
 
3. jaanuaril kolmandat korda toimunud Lõuna-Eesti palvushommikusöögi eesmärk oli 
teenida Lõuna-Eesti liidreid, pakkudes kohtumisvõimalust heade mõtete jagamiseks 
ning omavaheliseks vestluseks ühendamaks inimesi ja valdkondi, mida keegi 
esindab.  
„Nii ülemaailmselt kui ka üle Eestimaa levinud palvushommikusöökide traditsiooni 
keskmes on suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja jumalikus 
tähenduses," kirjutasid kutsel koosviibimisele Lõuna-Eesti palvushommikusöögi 
auesimees härra Urmas Kruuse ja Tartu linna vaimulikkonna esindaja õpetaja Joel 
Luhamets. 
 
Hommikusöögi peakõneleja oli Integratsiooni Uuringute Instituudi juhtivteadur Mart 
Rannut ning kaaskõneleja ettevõtja Väino Põllumäe. Muusikalist vaheldust pakkus 
luteri vaimulikest koosnev Papibänd. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-tartus-toimus-louna-eesti-
palvushommikusook.d?id=65484234#!/15173125/pilt.delfi.ee 
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Neutraalsus usuküsimustes - müüt või tegelikkus? 
04.01.2013 Sirp 
 
„Kas riik peaks hoidma distantsi kõigi uskumuste ja veendumustega, mis pole 
tolerantsed ning seonduvad näiteks rassismi, homofoobia või naiste 
diskrimineerimisega?“ küsib Oxfordi ülikooli õigusfilosoofia doktor Merilin 
Kiviorg ajalehes Sirp ilmunud artiklis, mis käsitleb Eestis ja EL-is kehtivat põhimõtet, 
et riik peab usuküsimustes olema neutraalne. 
 
Kokkuvõtteks leiab Kiviorg, et „täielik igasuguse ideoloogia vaba neutraalsus on 
müüt. Põhiseaduslik rõhuasetus üksikisiku õiguste kaitsele ei ole ideoloogiliselt 
neutraalne kokkulepe, vaid kannab endas üsna selget sõnumit. Kui soovitakse kokku 
leppida milleski muus, siis tuleb põhiseadust muuta.“ 
 
http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=16827:neutraalsus-
usukuesimustes--mueuet-voi-tegelikkus&catid=9:sotsiaalia&Itemid=13&issue=3423 
 

 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Kristlus võib Lähis-Idast täielikult kaduda 
30.12.2012 Meie Kirik 
 
Westminsteri mõttekoda Civitas hoiatab, et kristlust ähvardab islami surve tõttu 
Lähis-Idast kadumise oht. Mõttekoja hinnangul ignoreerivad Lääne poliitikud ja 
meedia kristlaste ulatuslikku tagakiusamist nii Lähis-Idas kui mujal, peljates 
süüdistusi rassismis. 
 
Civitase raporti kohaselt on enim ohustatud kristlased Egiptuses, Iraagis ja Süürias, 
vahendas portaal Meie Kirik.  
Iraagis on kristlaste arv kahanenud 1,4 miljonilt (1990) paarisajale tuhandele, seda 
eriti USA invasiooniga kaasnenud vägivalla tõttu. Raporti autori Rupert 
Shortti hinnangul on 20. sajandil Lähis-Idas elanud kristlastest kodumaalt lahkunud 
või tapetud ligikaudu pooled kuni kaks kolmandikku. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3030&Itemid=5 
 

 
Naftariigi bestseller on Piibel 
31.12.2012 Delfi 

  
Norra kuningriigi 2012 aasta kõige müüdumaks raamatuks oli Piibel. Ainuüksi mullu 
novembris müüdi Norras kokku 157 000 Piibli eksemplari, vahendas Delfi. 
Piibli raamatute müügi võidukäik algas pärast seda, kui eelmise aasta oktoobris anti 
riigis välja uus tõlge heebrea ja kreekakeelsetest väljaannetest. Seejärel on 
muutunud Piibel Norras bestselleriks. 
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Norra Piibli Seltsi direktor Anne Veitebergi sõnul on uus Piibel kaasaegsemas norra 
keeles ja seetõttu lihtsam lugeda. Samas on ta keeleliselt lähemal algsele kreeka- ja 
heebreakeelsele tõlkele kui vanemad versioonid, mis teeb uue Piibli poeetilisemaks 
ja kujundlikumaks. 
 
http://majandus.delfi.ee/news/uudised/muugihitt-naftariigis-seljatas-piibel-hallid-
varjundid.d?id=65469888 
 
 

Paavst palus uusaastaläkituses «rahukinki» 
01.01.2013 Postimees 
 
Paavst Benedictus XVI palvetas uusaastamissal Vatikanis maailmale rahu ning 
mõistis hukka rikaste ja vaeste ebavõrdsuse ja «reguleerimata finantskapitalismi», 
vahedas Postimees. 
Paavst rääkis Püha Peetri katedraalis toimunud missal «pinge ja vastasseisu 
kolletest, mida põhjustavad kasvav ebavõrdsus rikaste ja vaeste vahel ning iseka ja 
individualistliku mentaliteedi ülekaal, mida väljendab ka reguleerimata 
finantskapitalism». 
 
Kirikujuht lisas, et inimkonda iseloomustab «sisemine kutsumus rahule» ning palus 
uueks aastaks «rahukinki», öeldes Piiblisõnu kasutades: «Õnnistatud on kõik 
rahutoojad, sest neid hüütakse Jumala lasteks». 
 

http://www.postimees.ee/1089646/paavst-palus-uusaastalakituses-rahukinki/ 

 

 

Looduskatastroofid kasvatavad religioossust 
02.01.2013 Postimees 
 
Sotsiaalteadlaste Chris Sibley ja Joseph Bulbuli poolt Uus-Meremaal tehtud uuring 
näitas, et pärast looduskatastroofe otsitakse lohutust ja vastuseid religioonist. 
 
Sibley ja Bulbul tegid oma uuringu pärast 2011. aastal Uus-Meremaal Christchurchis 
aset leidnud maavärinat. Selles maavärinas hukkus 185 inimest ning suur osa linna 
ehitistest sai kannatada.  
Uusmeremaalaste religioossuse võrdlus enne ja pärast maavärinat näitas, et 
looduskatastroofi kogenutel usk Jumalasse ei kahanenud. 
Kui mujal Uus-Meremaal inimeste religioossus aastatel 2009 – 2011 langes, siis 
2011. aasta maavärina piirkonnas Canterburys kasvas religioossus 8,6 protsendi 
võrra.  
 
http://www.postimees.ee/1090038/looduskatastroofid-kasvatavad-religioossust/ 
 
 

Sümboolne samm: homodelt võetud kirik anti üle ordinariaadile 
03.01.2012 Meie Kirik 
 
Westminsteri peapiiskop Vincent Nichols andis korralduse lõpetada homodest 
katoliiklastele suunatud nn Soho-missad. Ühtlasi käskis ta Londonis asuva 
kirikuhoone, kus homod juba aastaid koos käisid, üle anda katoliku kirikuga liitunud 
konservatiivsetele anglikaanidele, vahendas portaal Meie Kirik. 
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Inglismaa ja Walesi katoliku kiriku juhi otsust on nimetatud ülimalt sümboolseks. 
Paljud konservatiivsed katoliiklased olid juba mõnda aega nõudnud Soho-missade 
lõpetamist, samuti ärritasid need Vatikani. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3036&Itemid=5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


