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KIRIKUKAJA 
31. august - 7. september 2012 

 
 

EESTI UUDISED 
 
Narva „Eesti maja“ saab 100 aastaseks 
01.09.2012 Põhjarannik 
 
2. septembril tähistas Narva Aleksandri kogudus koguni kahte juubelit: 50 aastat 
tagasi koliti suurest kirikust barakki, millest on nüüdseks saanud koguduse väike 
kirik, ja 100 aastat tagasi valmis kogudusemaja. 
2. septembril 1962 andis Narva Aleksandri kogudus võimude survele järele, loobus 
suurest  kirikust ja võttis vastu pakutud tööstushoone. Nüüd on hoone kogudust 
kirikuna teeninud 50 aastat. Ja täpselt 50 aastat enne Aleksandri koguduse 
väiksesse kirikusse kolimist, 2. septembril 1912, pühitses õpetaja Georg Steinfeldt 
Aleksandri koguduse koolimaja. 
 
2. septembril 2012 pühitses EELK peapiiskop Andres Põder väikse kiriku Miikali 
kirikuks. 
 
Teet Korsten, Põhjarannik, 01.09.2012, lk. 11. 
 

 
Iidne Kaarma kirik sai välisvalgustuse 
01.09.2012 Meie Maa 
 
Kaarma vallavanem ja EELK Kaarma koguduse liige Margus Mägi räägib artiklis 
lähemalt Kaarma kiriku fassaadi valgustamise ideest teostamiseni välja. 
Ettevalmistustööd kestsid vahelduva eduga pea kaks aastat, aga konkreetne 
ehitustöö sai valmis vaid viie päevaga. 
„Nüüd valgustab kiriku fassaadi, katust ja torni kõigist neljast küljest 14 prožektorit 
ning viis valgustit on paigaldatud kirikuni viiva jalgtee äärde,“ märkis Margus Mägi. 
 
Ene Kallas, Meie Maa, 01.09.2012, lk.3. 

 

Toomkogudus annab Maarja medali skulptor Mati Karminile 

02.09.2012 ERR 
 
Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu otsustas oma 2. septembril toimunud 
koosolekul annetada Maarja medali ja koguduse 2012. aasta kultuuripreemia 
tunnustatud skulptor Mati Karminile, vahendas ERR. 
EELK Piiskopliku Toomkoguduse kultuuripreemia Maarja medal on asutatud 2000. 
aastal. Medal koos rahalise preemiaga (1000 eurot) antakse isikule, kes on oma 
tegevusega andnud märkimisväärse panuse Eesti kultuuriellu, süvendanud ja 
levitanud kristlikke väärtusi ning kelle tegevus on puudutanud otseselt või kaudselt 
Tallinna Piiskoplikku Toomkirikut.  
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Maarja medali üleandmine Mati Karminile toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 9. 
septembril. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06260395 
 
 

Pööningult leitud altarimaal jõudis restaureerituna Jaani kirikusse 
02.09.2012 ERR 
 
Tallinna Jaani kirikus avati 2. septembril restaureeritud altarimaal, mille ajalugu on 
teadmata. Maal leiti paari aasta eest pööningult, ja oli väga halvas seisukorras, kuid 
suudeti kunstiakadeemias päästa, vahendas ERR. 
Arvatakse, et tegu on 19. sajandi lõpust pärineva teosega ning ilmselt on tegu 
koopiaga. Teada pole isegi see, kas maal on pärit Leedust või Lätist ning millisest 
hävitamisele läinud kirikust see pärit on.  
Maali restaureeris bakalaureusetööna Eva Tammekivi. Vana altarimaal on praegu 
Jaani kirikus palveküünalde aluste juures, kuid sinna ta ei jää. "Iga maal on valmis 
siis, kui ta esiteks leiab oma õige koha - see on ajutine koht. Kui suur raam tuleb siia 
über ja siis leitakse sellele maalile Jaani kirikus ka parem koht," lubas EELK Tallinna 
praostkonna abipraost Arho Tuhkru. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06260392 
 
 

EELK usuteaduse instituut ja Tartu teoloogia akadeemia liituvad 

02.09.2012 ERR 

EELK usuteaduse instituut ja Tartu teoloogia akadeemia kirjutavad 3.septembril Tartu 
Jaani kirikus peetaval tänujumalateenistusel alla liitumislepingule, vahendas ERR. 

Läbirääkimised on kestnud alates 2012. aasta algusest ja lõplik liitumine leiab aset 1. 
juulil 2013. aastal. Tartu teoloogia akadeemia jääb ka pärast liitumist tegutsema 
Tartusse usuteaduse instituudi osakonnana, keskendudes hingehoidjate 
koolitamisele, mis on juba pea 20 aastat olnud Tartu teoloogia akadeemia üks olulisi 
õppesuundi, teatasid õppeasutused. 

Käesoleva õppeaasta üliõpilaste vastuvõtt oli EELK usuteaduse instituudil ja Tartu 
teoloogia akadeemial ühine ning üliõpilased alustasid õppetööd kahe kooli koostöös 
välja töötatud teoloogia rakenduskõrghariduse õppekaval. 

 
http://uudised.err.ee/index.php?06260377 
 

 

Metropoliit Kornelius viis oma lapselapselapsed kooli 

03.09.2012 ERR 

Tallinna Kesklinna Vene gümnaasiumis kujunes 3. september väga eriliseks, sest 
oma lapselapselapsi Pavelit ja Konstantini tuli kooli tooma metropoliit Kornelius, kes 
ise lõpetas sama kooli juba peaaegu 70 aastat tagasi. 



 3 

Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku metropoliit loodab, et kõik lapsed õpivad 
hästi ja tema lapselapselastel aitab seda teha religioon, vahendas ERR. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06260493 
 

 
Tartu Jaani kirik Läänemere piirkonna imede finaalis 
04.09.2012 Meie Maa 
 
Tartu Jaani kirik jõudis turismialasel hindamisvõistlusel „Läänemere piirkonna kuus 
imet“ koos 16 teise kandidaadiga finaali. Kuus Läänemere maade imet selgitatakse 
välja septembri lõpuni toimuval hääletusel. Eestist jõudsid finaali veel Eesti laulupeod 
ja Tallinna vanalinn. 
Finaali hääletus kestab 30. septembrini internetiaadressil http://www.6-bsr-
wonders.net. 
 
Meie Maa, 04.09.2012, lk.3. 
 

Pöide kirikus seisavad ees konserveerimistööd 

04.09.2012 ERR 

Arvatavalt Eesti vanim kiviehitis - Pöide kirik Saaremaal pälvis riigi tähelepanu ja 
kultuuriministeeriumi eelarveridadel seisab asekantsler Anton Pärna  sõnul selle 
kiriku konserveerimine kuni aastani 2016 igal aastal eraldi eelarvereal, vahendas 
ERR. 

Veel mõni aeg tagasi olid kirikus alad, mida piirasid ohutuslindid, kuna nende 
vettinud võlvide all võis olla ohtlik. Tänavu suvel kiriku sees ja väljas läbi viidud 
uuringud selgitasid, et asi nii hull veel pole, et kirik võiks sisse kukkuda. 
 

Kultuuriministeeriumi asekantsleri Anton Pärna sõnul on hetkel esimene ülesanne 
saada kirikule uus katus ja saada läbi uue katuse stabiilne kiriku sisekliima. 
"Ja niikaua kui siin on kogudus ja kui inimesed tulevad kirikusse, niikaua on vaja ka 
jumalateenistusi pidada," kinnitas Pöide Maarja koguduse hooldajaõpetaja Veiko 
Vihuri. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06260571 

 
 
Pöide kiriku seinas on üks Eesti vanemaid krohve 
05.09.2012 Meie Maa 
 
Tänavu Pöide kirikus alanud uuringud viisid restauraatorid uute avastusteni, millest 
märkimisväärseim on ühe vanema krohvi leid Eestis. Tõenäoliselt pärineb romaani 
kiriku  põhjakülje aknasillutisest leitud mört 13. sajandi teisest poolest. 
Kiriku siseseinast tuli uuringute käigus välja romaani kiriku kõrvalaltari teenimisnišš, 
ühest põrandasse tehtud august aga eeldatavalt 16. sajandist pärit põranda tasapind. 
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Pöide kirikut on Eesti maakirikutest kõige rohkem uuritud ja projekteeritud. Järgmisel 
aastal saab valmis Pöide kiriku ajaloole ja keskaegsele kujunemisele pühendatav 
dokumentaalfilm, mis jõuab sisuga ajaloost tänapäeva välja. 
 
Ahto Jakson, Meie Maa, 05.09.2012, lk. 1. 

 
Tõnu Lehtsaar: homoseadus mõrastab moraali ja põhiseadust  
06.09.2012 Postimees 
 
Kui muuhulgas homopartnerlust lubav kooseluseadus vastu võetud saab, viib see 
lähiaastatel abielu mõiste ümberdefineerimiseni ja samasoolistele 
lapsendamisõiguse andmiseni, ennustab Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia 
professor Tõnu Lehtsaar Postimehe arvamusportaalis. 
 
„Mis kirikuringkondi puudutab, siis homoküsimus lõhestab kirikuid üle maailma. Ei 
maksa levitada väärarvamust, et ainult kirikud on kõnealuste seadusmuudatuste 
vastu. Kirik on lihtsalt üks väheseid, kes häält julgeb teha,“ ütles Lehtsaar. 
 
http://arvamus.postimees.ee/963848/tonu-lehtsaar-homoseadus-morastab-moraali-ja-pohiseadust/ 
 

 
Head uut kirikuaastat! 
06.09.2012 Meie Maa 
 
1. septembril algas õigeusus uus kirikuaasta, mis saab alguse suure üleilmse 
rõõmupühaga - kõigepühama Jumalasünnitaja Neitsi Maria sündimisega. Seda püha 
on peetud muistsetest aegadest. Alates IV sajandist on selle püha kohta kirjutanud 
ka kuulsad kirikuisad ning sellele pühale on pühitsetud hulgaliselt kirikuid. 
 
Isa Andreas, Meie Maa, 06.09.2012, lk. 6. 
 

 
Uus riigieelarve toetab Saaremaa kirikuid ja merendust 
07.09.2012 Saarte Hääl 

2013. aasta Eesti riigieelarve projekt näeb ette väiksemat sorti investeeringuid ka 
Saare maakonna objektidele. Eelarveprojektis on Pöide kiriku katuseremondi kulude 
katteks ette nähtud 80 000 eurot ja Kuressaare Laurentiuse kiriku põrandaremondiks 
63 912 eurot.  

Ain Lember, Saarte Hääl, 07.09.2012, lk. 2. 
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VÄLISUUDISED 
 

 
KMN-i Keskkomitee hindab Usu ja kirikukorra komisjoni dokumenti 
31.08.2012 World Council of Churches 
 
„Usu ja kirikukorra komisjonil on pikk ja tähelepanuväärne ajalugu oikumeenilises 
liikumises. Selle kaks dokumenti - „Ristimine, armulaud ja vaimulik amet“ ning „Kirik: 
ühise visiooni suunas“, pakuvad meie liikmeskirikutele vajalikku teoloogilist abi,“ ütles 
metropoliit professor dr Gennadios. 
Usu ja kirikukorra komisjoni dokumenti - „Kirik: ühise visiooni suunas“, esitleti KMN-i 
Keskkomiteele 29. augustil Kreekas. 
Oma sissejuhatuses teksti, selgitas pastor dr. Sarah Lancaster ühendatud metodisti 
kirikust USA-st, miks on uuring kirikust oluline kristlikule ühtsusele ja KMN-ile. 
 
Lancaster tõmbas paralleele jalgpalliga, mis ameerika kontekstis tähendab erinevat 
mängu kui teistes maades. „Kui kasutatakse erinevaid reegleid, eesmärke või isegi 
erinevat palli, siis osutub võimatuks üheskoos mängida. Samuti, kui kirikud saavad 
sõnast „kirik“ aru erinevalt, siis teekond ühtse kiriku suunas osutub lihtsalt 
võimatuks.“ 
Dekaan Anders Gadegaard Taani evangeelsest luterlikust kirikust ütles, et see 
dokument on selge tõend, et kirikute koostöö vastastikuses tunnustamises ühtse 
kirikuna jätkub. 
 
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/central-committee-
appreci.html 
 
 

Paavst uurib endiste õpilaste ringis suhteid luterluse ja anglikanismiga 
01.09.2012 Meie Kirik 
 
Augusti lõpus kogunesid paavst Benedictus XVI ehk Joseph Ratzingeri kunagised 
doktorandid tema suveresidentsi Castel Gandolfosse arutelule, mis on toimunud igal 
aastal alates 1977. aastast ja mida nimetatakse Ratzinger Schülerkreis, vahendas 
portaal Meie Kirik. 
Tänavu soovib paavst uurida luterluse ja anglikanismi küsimust. Diskussiooni 
luterlusest juhatab luterlik emeriitpiiskop Ulrich Wilckens Saksamaalt, arutelu 
anglikanismi üle suunab Šveitsi katoliku piiskop Charles Morerod. Diskussiooni 
aluseks on kardinal Walter Kasperi raamat „Harvesting the Fruits“ (2009), mis võtab 
kokku katoliku kiriku ning luterlaste ja anglikaanide vaheliste oikumeeniliste suhete 
praeguse seisu. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2795&Itemid=1 
 
 

Kardinal: katoliku kirik on ajast 200 aastat maha jäänud  

01.09.2012 ERR 
 
Itaalia kardinal Carlo Maria Martini hinnangul on Rooma-Katoliku kirik ajast 200 
aastat maha jäänud, vahendas ERR. 
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Kardinal Martini suri 31. augustil 85 aasta vanusena. Itaalia ajaleht Corriere della 
Sera salvestas temaga viimase intervjuu augustis, milles kardinal tegi karmi kriitikat 
katoliku kiriku suunas.  
Martini, keda on arvatud ka üheks paavsti-kandidaadiks, kutsus kirikut üles 
tunnistama oma vigu ja minema radikaalsele muutuste teele, alustades paavstist ja 
piiskoppidest. "Laste pilastamisskandaalid kohustavad meid võtma ette muutuste 
tee," ütles kardinal, viidates laste seksuaalse ahistamise juhtumitele, mis on katoliku 
kirikut viimastel aastatel raputanud.  
 
http://uudised.err.ee/index.php?06260367 
 
 

KMN kutsub üles dialoogiks ja palveks rahu eest Süürias 
05.09.2012 Word Council of Churches 
 
Kirikute Maailmanõukogu edastas 4. septembril ametliku avalduse, milles kutsub üles 
koheselt lõpetama igasugune vägivald Süürias ning kõiki osapooli dialoogi pidama.  
Avalduses märgiti, et Süüria kristlastel on ajalooline roll vastastikusel austusel ja 
riigisisesel dialoogil põhineva tuleviku ühiskonna ülesehitamisel. Kristlased 
moodustavad umbes 10 protsenti Süüria rahvastikust. 
 
Avaldus võeti kokku otsusega, et KMN palvetab rahu ja õigluse eest Süürias ning 
kõigis Lähis-Ida riikides. KMN-i Keskkomitee pöördus ka rahvusvahelise üldsuse 
poole üleskutsega austada süürlaste võimekust ja pädevust leida lahendused kriisile 
ning hoiduda välisest sõjalisest sekkumisest. 
 
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/wcc-calls-for-dialogue-
an.html?print=1%2522%2520onfocus%253D%2522blurLink%28&cHash=763edb82fbf3bf2a3a7086c1
bc4cb7e6 
 
 

Patriarh Kirill: me tahame suurendada kiriku vaimset mõju ühiskonnas 
05.09.2012 Meie Kirik 
 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirilli sõnul ei ole Vene õigeusu kirik võimudega 
tihedalt seotud, nagu ekslikult arvatakse, vaid kirik taotleb ristiusu vaimse mõju 
tugevnemist ühiskonnas ja inimeste elus, vahendas portaal Meie Kirik. 
Venemaa kirikupea sõnul tehakse riigiga koostööd küsimustes, mis hõlmavad 
kultuurimälestisi, haridust, kultuuri ja sotsiaaltööd, kuid kirik ei soovi sekkuda 
poliitikasse. Samas tahab kirik mõjutada igaüht, kaasa arvatud poliitikud. 
 
Kui Nõukogude Liidu lagunedes oli enamik inimesi ateistid ning usklike osakaal 
ühiskonnas ei olnud suur, siis nüüd on kuni 80 protsenti Venemaa elanikest ristitud, 
65 protsenti peab end kiriku liikmeks ning üle 40 protsendi käib kirikus vähemalt ühel 
või kahel korral aastas. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2801&Itemid=1 
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Saksa poliitikud ja kultuuritegelased nõuavad kirikuühtsuse kohest 
taastamist 
06.09.2012 Meie Kirik 
 
5. septembril esitleti Berliinis avaldust "Oikumeenia nüüd kohe: üks Jumal, üks usk, 
üks Kirik", millega on ühinenud paljud prominentsed Saksa poliitikud, sportlased ja 
kultuuritegelased ning milles nõutakse viissada aastat kestnud katoliiklaste ja 
protestantide lõhenemise ületamist ja kiriku ühtsuse kohest taastamist, vahendas 
portaal Meie Kirik. 
 
Avalduses kutsutakse kirikute ilmikliikmeid etendama aktiivset rolli, et lähenevat 
Vatikani II kirikukogu 50. (aastal 2013) ja reformatsiooni 500. aastapäeva (aastal 
2017) ära kasutada muutuste esile kutsumiseks. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2803&Itemid=1 
 
 

Patenteeritud elu? Kiriklik uurimus biopatentide ja toiduga kindlustatuse 
kohta 
07.09.2012 Kirik ja Teoloogia 
 
Taimede ja loomade patenteeritavuse küsimus täidab juba pikemat aega Euroopa 
institutsioonide ja ettevõtete meeli. Augusti keskel tühistas Euroopa patendiamet ühe 
juba väljastatud loomakasvatusmeetodi patendi. Evangeelne Kirik Saksamaal (EKD) 
esitles nüüd selleteemalist uurimust. Uurimuse autoriks on EKD säästva arengu koda 
ja see avaldati pealkirja all: „Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius. Biopatendid ja 
toiduga kindlustatus kristlikust vaatepunktist“, vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 
 
Biopatentide teema puhul on tegemist kaugeleulatuvate eetilis-moraalsete 
otsustega,“ toonitab EKD nõukogu eesistuja piiskop Nikolaus Schneider.  „Kui 
patenteeritakse näiteks seemnevilja, ähvardab põhitoiduse  monopoliseerumine.“ 
 
Patente kui intellektuaalse omandiõiguse vormi ei väljastata mitte ainult tehnilistele 
leiutistele, vaid alates 80ndatest aastatest ka elusolenditele ja nende koostisosadele. 
Kristlikust perspektiivist on Jumal kogu elu looja. Vanatestamentlikus 
kogemuskontekstis annab laulik sellest tunnistust nõnda: „Issanda päralt on ilmamaa 
ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad“ (Ps 24:1). Sellel alusel käsitleb EKD 
säästva arengu koda eriti järgmisi vaatepunkte: loodupärast õiglust, õigust toidule 
ning traditsiooniliste teadmiste kaitset. 
 
http://kjt.ee/2012/09/patenteeritud-elu-kiriklik-uurimus-biopatentide-ja-toiduga-kindlustatuse-kohta/ 
 
 


