
 1 

KIRIKUKAJA 
1.- 8. veebruar 2013 

 
 

 
EESTI UUDISED 
 

Algas üleeuroopaline kampaania sündimata inimeste eluõiguse kaitseks 
01.02.2013 Meie Kirik 
 
Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks alustas 1. veebruaril kampaaniat „Üks 
meie seast“, millega soovitakse juhtida ühiskonna tähelepanu sündimata inimeste 
eluõiguse kaitse probleemile. Kampaaniat toetab ka Eesti Kirikute Nõukogu. 
 
Allkirju kogutakse kahele petitsioonile, millest esimene on suunatud Euroopa 
Komisjonile, teine Eesti Vabariigi Valitsusele. Lisaks kogudustele saab kampaaniale 
ÜKS MEIE SEAST toetust avaldada ka Internetis aadressil www.yksmeieseast.ee.  
 

Paavst Benedictus XVI avaldas 2. veebruaril pärast Angeluse palvust kõneldes 
samuti oma toetust kampaaniale. Paavst väljendas soovi, et Euroopa võiks alati olla 
paik, kus iga inimest koheldaks väärtusliku olendina, vahendas portaal Meie Kirik. 
 

 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3086&Itemid=1 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3094&Itemid=1 

 
 
Kaasaegne kristlus muutuste tuules 
07.02.2013 Meie Maa 
 
EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja Anti Toplaan kirjutab põhjalikus 
artiklis kristluse arengust nii laias maailmas kui ka Eestis. 
 
Käesoleval hetkel on kristlasi kõige rohkem Ameerika Ühendriikides, Hiinas, 
Brasiilias ja Mehhikos. Suurim kristlaskonna kasv aga toimub Aafrika ja Aasia 
maades. Ristiusu areng näitab läänelike liberaalsete kirikute hääbumist ning 
karismaatiliste ja evangeelsete koguduste jõudsat kasvu Aafrikas, Ida-Aasias ja 
Ladina-Ameerikas. 
 
Küsitluste kohaselt on Eesti inimesed avatud vaimsetele teemadele, kuid nende 
tähelepanu pälvib pigem mitmete usundite ja õpetuste sulam. „Kirikusse kui 
institutsiooni suhtutakse reservatsiooniga, aga enamiku usu suhtes neutraalsete 
inimeste soov on, et usklikud hoiaksid ühiskonnas alles traditsioonilisi väärtusi,“ 
kirjutab Toplaan. 
 
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=43&artid=51769  
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VÄLISUUDISED 
 
Patriarh Kirilli ametiaja esimesed neli aastat on möödunud reformide 
tähe all  
01.02.2013 Meie Kirik 
 
1. veebruaril tähistas Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill nelja aasta möödumist 
ametisse astumisest. Selle aja jooksul on Vene Õigeusu Kiriku juhtimiskorralduses 
läbi viidud põhjalikud reformid, iseäranis piiskopkondade tasandil, vahendas portaal 
Meie Kirik. 
 
Moodustatud on üle 30 metropoolia ja ligi 90 uut piiskopkonda, ametisse on 
pühitsetud 88 piiskoppi (praegu on Vene Õigeusu Kirikul kokku 290 piiskoppi). 
Reformidega soovitakse tuua piiskop kui ülemkarjane oma vaimulikele ja usklikele 
lähemale. 
 
Tänavu juunikuu lõpus on Venemaa kirikupeal kavas Eestit külastada. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3088&Itemid=1 

 
 
Putin on vastu sekulaarse riigi primitiivsele interpretatsioonile 
02.02.2013 RIA Novosti 
 
Venemaa president Vladimir Putin sõnas 1. veebruaril Moskvas kogunenud 
piiskoppide nõukogul: „Me oleme sekulaarne riik ning ei saa riigi- ja kirikuelu 
omavahel liita, aga samal ajal peame ka hoiduma ilmaliku riigi vulgaarsest ja 
primitiivsest tõlgendusest.“ 
  
Putin lisas, et Vene Õigeusu Kirikul ja teistel traditsioonilistel religioonidel peavad 
olema kõik võimalused  teenida sellistes olulistes valdkondades nagu: perede ja 
emade toetamine, laste kasvatamine ja koolitamine, noorsoopoliitika; samuti 
lahendada neid paljusid sotsiaalprobleeme, millega riigina silmitsi seistakse ning 
tugevdada patriotismi relvajõududes. 
 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill omakorda tänas riigi võimuladvikut tõhusa 
dialoogi loomise eest religioossete autoriteetidega. 
 
http://en.rian.ru/russia/20130202/179180897/Putin-Opposes-Primitive-Interpretation-of-Secularism-----
---.html 
 

 
Prantsuse parlament kiitis samasooliste abielud heaks 
02.02.2013 ERR 

 
Prantsusmaa parlament võttis 249 poolthäälega vastu seaduseelnõu paragrahvi, mis 
nimetab abielu kui liitu kahe inimese, mitte ainult mehe ja naise vahel, vahendas 
ERR. Seaduseelnõu lubab samasoolistel abielluda ja lapsi adopteerida. 
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Seadusemuudatuse ettepanekud on põhjustanud Prantsusmaal nii poolt- kui 
vastuproteste. Arvamusküsitlused näitavad, et umbes 55-60 protsenti Prantsusmaa 
elanikest toetavad homoabielusid ning 50 protsenti kiidavad heaks samasooliste 
võimaluse lapsi adopteerida. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06271765 
 
 

Pariisi Jumalaema kirikus õnnistati kaheksa uut kella 
03.02.2013 Meie Kirik 
 
Pariisi peapiiskop kardinal André Armand Vingt-Trois õnnistas Pariisi Jumalaema 
kiriku kaheksa uut kella, mis valmisid seoses katedraali 850. aastapäeva 
tähistamisega. Üheksas kell õnnistatakse hiljem. Uued kellad helisevad esimest 
korda 23. märtsil, palmipuudepühal, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
Pariisi Jumalaema katedraali hakati ehitama 1163. aastal. Kiriku 850. aastapäeva 
tähistamine kestab 12. detsembrist 2012 kuni 24. novembrini 2013. Aasta jooksul 
külastab Jumalaema kirikut umbes 14 miljonit inimest. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3092&Itemid=1 
 
 

Briti seadusandjad toetasid samasooliste abielude lubamist 
06.02.2013 Delfi/Meie Kirik 
 
Suurbritannia seadusandjad toetasid 5. veebruaril samasooliste abielude lubamist, 
vaatamata tugevale vastuseisule juhtiva valitsuserakonna konservatiivse partei sees.  
Otsusega saab Ühendkuningriigist 11. riik, mis lubab samasoolistel abielluda, 
vahendas Delfi.  
 
Peaminister David Cameron on korduvalt öelnud, et samasooliste abielude lubamine 
Inglismaal ja Walesis teeb "ühiskonda tugevamaks". "Jah, küsimus on võrdsuses, 
aga ka meie ühiskonna tugevdamises, usun, et meie riigi jaoks on tegemist tähtsa 
edusammuga," nentis peaminister. 
 
Seaduseelnõu peab enne jõustumist parlamendis läbima veel mitmed protseduurid. 
 
"Homoabielude" seadustamise vastu on jõuliselt Inglismaa Kirik ja katoliku kirik. 
Riigikiriku staatuses olev anglikaani kirik kardab, et vaatamata valitsuse lubadustele 
ja seaduses sätestatud keelule võivad kohtud võrdse kohtlemise nõudest tulenevalt 
sundida kirikut "homoabielusid" laulatama. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/briti-seadusandjad-toetasid-samasooliste-abielude-
lubamist.d?id=65634556 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3096&Itemid=1 
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Moskva patriarhaat laiendas oma kanoonilise territooriumi Hiinale ja 
Jaapanile 
06.02.2013 Meie Kirik 
 
Moskva patriarhaadi kanooniline territoorium hõlmab nüüd ka Hiinat ja Jaapanit. 
Sellekohase dokumendi kinnitas 2.–5. veebruarini Moskvas koos olnud Vene 
Õigeusu Kiriku piiskoppide kogu.  
 
Seni loeti oma kanooniliseks territooriumiks Venemaad, Ukrainat, Valgevenet, 
Moldovat, Aserbaidžaani, Balti riike ja Kesk-Aasiat, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3097&Itemid=1 
 
 

Kristlaste tagakiusamine Hiinas tõusuteel 
07.02.2013 Meie Kirik 
 
Uudisteagentuuri Ucanews ning USA abiorganisatsiooni ChinaAid andmeil on 
kristlaste olukord Hiinas viimase seitsme aasta jooksul järjepidevalt halvenenud.  
 
Võimude erilise kontrolli alla on sattunud kodused palvekogunemised, väidetavalt on 
riigivõimud otsustatud taoliste "kodukirikute" tegevus lõpetada. Religiooni 
praktiseerimise tõttu kohtu ette sattunud isikute hulk on võrreldes eelmise aastaga 
kasvanud veerandi võrra, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3099&Itemid=1 
 
 

Euroopa kirikute konverents hoiatas islami radikaliseerumise eest 
08.02.2013 ERR 
 
Euroopa Piiskoppide Konverentside nõukogu peasekretär Guy Liagre ütles Varssavis 
toimunud Euroopa kirikute konverentsil, et islam muutub Euroopas 
fundamentalistlikumaks ja radikaalsemaks. 
 
Konverentsi lõpul avaldatud pressiteates avaldati muret nende Euroopasse 
saabunud migrantide pärast, kes ei tunne ennast seotuna Euroopa peamiste 
kirikutega ja leiavad tuge ühes või teises uues usulises liikumises. Märgiti ära ka selle 
nähtuse laiemat globaalset konteksti ning viidati eklektitsismile, usulise kuulumise 
hajuvusele ja sotsiaalse meedia rollile inimeste hoiakutes, vahendas ERR. 
 
Kirikute väitel on Euroopas umbes 558 miljonit kristlast. Moslemeid on Euroopas 
praegu 44 miljonit ning nende arv kasvab. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06272208 
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Oikumeeniline kiriku tulevikukongress Hannoveris 
08.02.2013 Kirik & Teoloogia 
 
Protestandid ja katoliiklased kogunevad oikumeenilisele kongressile, kus soovitakse 
vaadata ühiselt kiriku tulevikku. Hannoveri Evangeelne Kirik ja Saksamaa Katoliku 
Kiriku Hildesheimi piiskopkond ootavad 14.–16. veebruarini 2013 Hannoveri 
Messikeskusesse umbes tuhandet osavõtjat, vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 
 
Kongressi moto on Kirik²  ja selle eesmärgiks on diskuteerida töötubades ning 
aruteluringides, kuidas kuulutada tänapäeva inimesele kaasaegsel moel 
kristlikku usku.  Korraldajate põhisõnum kõlab: „Välja tavapärasest kiriklikust miljööst 
inimeste argipäeva. Kui kirik asub inimeste poole teele  ja avastab koos nendega 
evangeeliumi uuesti, siis ta muutub.“ 
 
Muuhulgas tutvustatakse kongressil kirikliku tegevuse mudeleid väljaspool 
harjumuspäraseid kogudusi, nagu näiteks hingehoid lõbustuspargis, lohesurfaritele, 
juhtidele või surijate hospiitsis. 
 
http://kjt.ee/2013/02/oikumeeniline-kiriku-tulevikukongress-hannoveris/ 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
04.02 - 10.02 Hommikupalvused - RAIDO ORAS (EEKBKL) 
 
10.02 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 
 
 
 
 
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU OIKUMEENILISTE PROJEKTIDE KONKURSS 
Projektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus laiemale ringile inimestele edendada 
2013. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas.  
 
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2013.  
 

Täpsem info: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=98 
 
 
 


