Asutatud 2011. aastal
7. aastakäik

Nr. 6 (59) 			

Loe, telli ja levita!
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Tartu Pauluse kirikus tehti
ajalugu
Petserimaa lippude õnnistamisest juuniküüditamise aastapäeval Tartu Pauluse kirikus kirjutab lähemalt Aldo Kals.
Juuniküüditamise 76. aastapäeval
toimus Tartu Pauluse kirikus küüditamispäevale kohane pidulik jumalateenistus, aga lisaks sellele õnnistas väga lugupeetud piiskop Joel
Luhamets Tartu Rahu Põlistamise
Seltsi Petseri maakonna kaht lippu.
Eesti maakondade tavapärase valge
ja rohelise horisontaallaiuga lipu
ülemist valget osa kaunistab imeilus maakonna vapp, sinine kannel
kui leelo sümbol. Enamik kirikulisi, kes sel aastal 2. veebruari Tartu
rahu üritusel polnud käinud, nägid
seda lippu esmakordselt. Sündmus
oli harras ja pühalik ning äärmiselt
suure ajaloolise tähtsusega. Eesti
ühiskonna poolt peaaegu täiesti
unustatud ja hüljatud Petseri maakond oli oma suure murega altari
ees. Petserimaalaste ahastav itk
kanti Kõigevägevama ette ja mitte
kunagi pole taoline abipalve jäänud
hüüdjaks hääleks kõrbes. Sellesama altari ees võttis 76 aastat tagasi
kirikuõpetaja Harri Haamer vastu
Tartu vabastajaid! Piiskop toimetas
Petseri maakonna lippude õnnistamist avalikult ja suure südamesoojusega. Meenus teise piiskopi,
Tiit Salumäe lause, et kuni nn uus

piirileping pole sõlmitud, kuulub
Petseri Peetri luteriusu kirik Võru
praostkonda. Kui selle kiriku kellamees Mart Kallas ikka rivis on, siis
saagu tema ja teised sealse koguduse liikmed julgustust, et neid pole
unustatud! Eesti Vabariigi külge
lahutamatult de jure kuuluv Petseri maakond on Vikipeedia andmeil
praeguse Venemaa Föderatsiooni
poolt okupeeritud ja annekteeritud.
Enamik meie poliitikuist valavad
võltspisaraid Gruusia ja Ukraina
territoriaalse terviklikkuse pärast,
aga sama mure kodus läheb neist
vähestele korda. Lääne-Petserimaa
preestrid olid lahkesti nõus omaenda maakonna lippe õigeusu kommete kohaselt õnnistama, aga see
ei läinud korda. Kuigi meie riigis
on kirik lahutatud riigist ja riik kirikust, avaldas ilmalik võim survet
ja õnnistamine tuli ära jätta. Kui ei,
jääb kiriku katus parandamata või
juhtub midagi muud halba. Patriarh
on aga kaugel. Pärast jumalateenistust suundusid kirikulised Pepleri
tänavale Murtud Rukkilille mälestusmärgi juurde. Seal juhatas rahvarohket mälestusüritust mementolane Enn Tarto. Paljude lippude
keskel lehvisid ka Petseri maakonna
lipud. Sõna sain minagi ja ütlesin
järgmist: „Kallid siinolijad! Lubage
teid tervitada Tartu Rahu Põlistami-

se Seltsi nimel ja öelda mõned laused.
Meile õpetati ajalugu ja öeldi, et Euroopas on ainus võitlev usund kalvinism. Täna ma ütlen teile, et Eestis ja
Euroopas on ka võitlev luterlus! Täna
tehti Tartu Pauluse kirikus ajalugu!
Piiskop Joel Luhamets õnnistas Petserimaa lippe! Seda sündmust saavad petserimaalased igavesti tänama! Meie tähistame siin vabal maal
suurküüditamise päeva, aga seda
sündmust ei saa tähistada kontrolljoone taga. Seda olukorda soovitakse põlistada nn uue piirilepinguga.
See leping ei muuda EV piire üksnes
Petserimaal ja Eesti Ingerimaal, aga
muutuvad ka Tartu maakonna piirid
– vähenevad Peipsi kalurite kalaveed.
Kõike seda korraldavad juhtivalt
meie oma poliitikud, eirates EV põhiseadust ja karistusseadustikku. Me
elame demokraatlikus riigis ja kodanikuühiskonnas. See aga tähendab,
et igaüks meist saab mõjutada meie
riigi elu. Kui 2019. aastal tulevad
Riigikogu valimised ja kui pole aset
leidnud poliitikute meeleparandust,
siis ei tasu tagasi valida neid 63 rahvaasemikku, kes 25. novembril 2015
hääletasid Eesti-Vene uue piirilepingu ratifitseerimise esimesel lugemisel
selle poolt!”
ALDO KALS
ajaloolane

jussi halla-aho valiti 10. juunil põlissoomlaste
uueks esimeheks 949 häälega 629 vastu. ta on tuntud oma uue maailmakorra vastaste vaadete poolest. Ilja Janitskin: Kõik ehk ei ole veel kadunud
Foto: Vikipeedia

LEHES
Holger Kaljulaid: Jälle ameerika abi

4. lk
Jaak Uibu: Eesti Gini indeks ja Eesti
inimarengu aruanne
8. lk
Heiki Kortspärn: Eesti patrioodi sõbralik järeleaitamistund presidendile 10. lk
Terroritegusid panevad toime võimud
ise 5. osa
11. lk
JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Allikas: Eesti Käkkikeerajate Liit facebook

KAARDIMAKSE ON KODUMAA REETMINE! ÄRA MAKSA MITTE
KUSAGIL, MITTE KUNAGI KAARDIGA!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“ aastaks 22.- €, pooleks
aastaks 11.- €, ilmub kord
kuus

