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KIRIKUKAJA 
30. november - 7. detsember 

 
 
 

EESTI UUDISED 
 
In Memoriam Kuno Pajula 
06.12.2012 EELK/ERR/Postimees/Delfi 
 
26. novembri 2012 hommikul kutsus Issand oma sulase peapiiskop emeeritus Kuno 
Pajula taevasesse koju. 
 
Kuno Pajula sündis 11. märtsil 1924 Virumaal Salla vallas talupidajate perekonnas. 
Aastatel 1931–1942 õppis ta Käru ja Salla algkoolis ning Väike-Maarja 
gümnaasiumis. 1944 mobiliseeriti Pajula Saksa armeesse. Ta oli vangilaagris 
aastatel 1944–1947. 
Kuno Pajula astus kiriku teenistusesse 1949. aastal ja käis aastakümnetega läbi tee 
jutlustajast peapiiskopini. 
Kuno Pajula oli Eesti Kirikute Nõukogu asutamise üks algatajatest ja selle kõiki Eesti 
suuremaid kristlikke konfessioone ühendava organisatsiooni esimene president 
aastatel 1989–1993. Ta oli Kirikute Maailmanõukogu keskkomitee liige aastatel 
1983–1992. 
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on Kuno Pajula tööd hinnanud ja autasustanud teda 
kuldristi kandmise õiguse (1982), konsistooriumi aukirja (1994), teeneteristi I järgu 
(2006 ) ja elutööpreemiaga (2009). 2004. aastal pälvis Kuno Pajula Kaitseväe 
eriteenete risti. 
 
Peapiiskop emeeritus Kuno Pajula saadeti viimsele teekonnale 6. detsembril Tallinna 
Toomkirikust, leinakellad helisesid kõigis Eesti kirikutes. 
 
http://www.eelk.ee/eelk_uudised/uudis.php?id=581 
 
Matusetalituse fotod ja videod: 
http://uudised.err.ee/?06267636 
 
http://www.postimees.ee/1065346/fotod-ja-video-kuno-pajula-matusetalitus/ 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-tana-saadeti-viimasele-teele-peapiiskop-emeeritus-
kuno-pajula.d?id=65370198 
 

 
Virumaa ajakirjanikud valisid pressisõbraks Tauno Toompuu 
04.12.2012 Meie Kirik 
 
Virumaa Teataja ajakirjanikud valisid lõppeva aasta pressisõbraks Rakvere Kolmainu 
koguduse õpetaja Tauno Toompuu, kes on sage esineja leheveergudel nii 
intervjueeritava kui ka arvamusavaldaja rollis, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
„Tauno on alati valmis kommentaare jagama ja intervjuusid andma, on avatud 
suhtleja. Ka tema enda kirjatükid, mis arvamuskülgedel ilmunud, on ilusas eesti 
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keeles ja stiilis ning tuumaga lood,“ iseloomustas Virumaa Teataja peatoimetaja 
Aarne Mäe. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2980&Itemid=1 
 
 

Tallinnas tähistati Eesti pühakute mälestuspäeva ja esitleti metropoliit 
Korneliuse raamatut 
04.12.2012 Meie Kirik 
 
1. detsembril toimus Tallinnas Neeva Aleksandri katedraalis Eestimaa pühakute 
mälestuspäeva liturgia, vahendas portaal Meie Kirik. Pärast jumalateenistust esitleti 
Vene Kultuurikeskuses metropoliit Korneliuse raamatu „Kroonlinna püha õiglane 
Joann Eestis ja õigeuslike eestlaste seas“ eestikeelset tõlget. 
Avati ka ikoonide näitus ja Püha Athose mäe kloostrile pühendatud fotonäitus. 
 
Hommikusel liturgial teenisid külalistena kaasa Vilniuse ja Leedu 
ülempiiskop Innokenti, Kamenski ja Alapajevski piiskop Sergi, Odessa piiskopkonna 
vikaar Belgorod-Dnestrovski piiskop Aleksei, Petseri kloostri asemik 
arhimandriit Tihhon ja teised vaimulikud. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2981&Itemid=1 
 
 

Riigikogus toimus järjekordne palvushommikusöök 
05.12.2012 Delfi 
 
Riigikogu konverentsisaalis toimus 5. detsembri hommikul palvushommikusöök, mis 
oli järjekorras üheteistkümnes, vahendas Delfi. 
Palvushommikusöök tõi kokku mitmed Eesti poliitika-, kiriku-, ühiskonna- ja 
kultuuritegelased ning vabakonna esindajad.  
Palvushommikusöök on rahvusvaheline sündmus, mis toimub üle maailma rohkem 
kui 160-s riigis ning igal aastal ka Euroopa Parlamendis. Eestis korraldatakse üritust 
lisaks Tallinnale veel kuues Eesti linnas. 
 
Eesti palvushommikusöök sünnib Eesti Evangeelse Alliansi ja Eesti Kirikute Nõukogu 
koostöös tegevtoimkonnaga, mida juhivad pastor Miguel Zayas, vaimulik ja eetik 
Meego Remmel ning misjonär Triin Rait. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-riigikogus-toimus-jarjekordne-
palvushommikusook.d?id=65362166#!/15058081/pilt.delfi.ee 
 
 

Tartu Pauluse kirikus jätkub suur töö 
07.12.2012 Tartu Postimees 
 
Kuus aastat tagasi alanud Pauluse kiriku taastamine jätkub, sihtasutus Tartu Pauluse 
Kirik sõlmis riigihanke «Tartu Pauluse kiriku rekonstrueerimistööd» raames 
ehituslepingu ASiga Nordecon.  
Tööde eesmärk on taastada kiriku saal arhitekt Eliel Saarineni projekteeritud mahus, 
vahendas Tartu Postimees. 
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Ehitustööde käigus taastatakse kirikusaalis krohvipinnad ja seinamaalingud. Lisaks 
ehitatakse seni teostamata, kuid Eliel Saarineni algupärases projektis plaanitud 
omaaegne katusekuju, raudbetoonrõdud ja mosaiikbetoonpõrand, remonditakse 
tuleõnnetuses kahjustunud kellatorn, uuendatakse tornikiiver ja välistrepid ning 
korrastatakse kogu kirikuhoone telliskividest välisfassaad. 
 
Tartu Pauluse kirik peaks otsast lõpuni korras olema 2015. aasta augustiks. 
 
http://www.tartupostimees.ee/1066576/tartu-pauluse-kirikus-jatkub-suur-too/ 
 
 
 

VÄLISUUDISED 
 
Soome luterlastel ja moslemitel valmis ühisavaldus 
01.12.2012 Meie Kirik 
 
Soome luterliku kiriku ja moslemite ühenduste esindajail on valminud ühisavaldus, 
milles väljendatakse soovi ühiselt üles ehitada oma kodumaad ja kujundada selle 
tulevikku. Ühisavalduse järgi ühendab kristlasi ja moslemeid ennekõike ühine 
arusaam Jumala loodud inimesest. 
 
Soome luterlaste ja moslemite esindajad on pidanud dialoogi alates 1997. aastast, 
kohtudes kahel korral aastas, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2974&Itemid=1 
 
 

Paavst: Issanda lõikus ei tohi kristlaste erimeelsuste tõttu kaotsi minna 
01.12.2012 Meie Kirik 
 
Paavst Benedictus XVI märkis läkituses oikumeenilisele patriarhile Bartholomeus I-le, 
et Rooma ja Konstantinoopoli vahel on sügav ja ehtne, kuigi ebatäielik osadus, mis 
rajaneb ühisel usul Jeesus Kristusesse. Paavsti sõnul ei tohi kristlaste erimeelsused 
kahjustada evangeeliumi apostlikku kuulutamist. 
 
„Kirikul on vaid üks sõnum, Jumala Evangeelium, ja ei ühtki muud meetodit kui selle 
apostellik kuulutamine, mida toetab ja kinnitab preestrite ja Jumala rahva püha elu ja 
tunnistus,“ kirjutas paavst. „Issand Jeesus ütles meile, et „lõikust on palju“, ja me ei 
tohi leppida, et see võib kaotsi minna meie nõrkuste ja lõhenemiste tõttu.“ 
 
Rooma kiriku delegatsioon eesotsas kardinal Kurt Kochiga osales apostel Andrease 
mälestuspäeva liturgial Konstantinoopolis, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2976&Itemid=1 
 
 

Nigeeria islamistid tapsid Jumala auks kristlasi 
04.12.2012 Meie Kirik 
 
Jumalale kiitust karjuvad islamistid lõikasid Nigeerias Chiboki linnas 1. detsembril 
toimunud rünnakus kõri läbi kümnel kristlasel, vahendas portaal Meie Kirik. Ühe 
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kohaliku ametniku sõnul tapsid „Allahu akbar!“ röökivad ründajad kristlasi nagu 
lambaid. 
Pärast veretööd süüdati ümberkaudsed majad. Rünnak toimus linnaosas, kus elavad 
valdavalt kristlased. 
 
Advendiaja esimesel pühapäeval põletati teises Nigeeria linnas maha kolm kirikut. Ka 
nende rünnakute taga on arvatavasti islamistlik organisatsioon Boko Haram. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2979&Itemid=1 
 

 
Oikumeenia avardub: Soomes õnnistasid pastor ja imaam 
multikultuurilise laste päevakodu 
05.12.2012 Meie Kirik 
 
Turu Maarja luterliku koguduse õpetaja Katri Rinne on saanud oma koguduse-
liikmetelt nii positiivset kui negatiivset tagasidet, et ta õnnistas esmaspäeval koos 
imaam Abulkadir Sheikh Abdi Osmaniga Turu laste päevakodu uued ruumid, 
vahendas portaal Meie Kirik. 
 
„See on minu meelest parim usuline kasvatus. See on märk sellest, et võime elada 
üheskoos, üksteist austades ja väärtustades. Oma juurtest ei tarvitse ega pea siiski 
loobuma,“ selgitas pastor Rinne multikultuurilise laste päevakodu ruumide 
õnnistamise asjaolusid. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2985&Itemid=1 
 
 

Luterliku Maailmaliidu president: Piibel ei ole ainult kristlaste jaoks 
05.12.2012 The Lutheran World Federation 
 
3. detsembril ilmus Saksamaal ajalehe Bild, Saksa Evangeelse Kiriku ja kirjastuse 
Quadriga koostöös eriliselt kujundatud Martin Lutheri piiblitõlke väljaanne. 
 
Pühakirja eessõnas kirjutab LML-i president piiskop dr Munib A. Younan: „Lutheri 
soov oli, et Piibel oleks kättesaadav kõigile. See uus väljaanne peaks samuti seda 
eesmärki teenima.“ Younan avaldas lootust, et ka religiooni skeptikud loevad seda 
Piiblit. Ta lisas: „Pühakiri on formuleerinud meie eetika, kultuuri ja seadusandluse. 
Sellest vaatevinklist vaadatuna ei ole Piibel ainult kristlastele mõeldud raamat, vaid 
see propageerib tõelisi inimväärtusi, mis on hädavajalikud meie tänapäeva 
ühiskonnas.“ 
 
http://www.lutheranworld.org/lwf/index.php/president-younan-bible-not-just-for-christians.html 
 


