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KIRIKUKAJA 
3. - 10. mai 2013 

 
 
 
EESTI UUDISED 
 
Arho Tuhkru: luteri kirik peab inimeste eluga kaasas käima 
06.05.2013 ERR 
 
Eesti evangeelse luterliku kiriku avalike suhete juhi Arho Tuhkru hinnangul peab 
luterlik kirik inimestega varasemast paremini kogu eluteel kaasas käima. 
 
Tuhkru sõnul tuleb luterliku kiriku sees kõvasti arutada, kuidas kirik suudaks olla 
"kaasa- või tegelikult eesrääkija" inimelu olulistes punktides, nagu pere loomine, laste 
saamine ja vananemine. 
 
„Praegu enamus jõudu lähebki tegelikult väikeste maakohtade kirikute ajaloolise 
pärandi alleshoidmiseks, et hoida need mitusada aastat vanad kirikud ja kogudused 
veel lahti," märkis Tuhkru Vikerraadio saates „Uudis+“. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06278581 

 
 
EELK Tallinna Peeteli Kiriku torn saab kella 
06.05.2013 EELK 

Tulevane Peeteli kiriku 401 kilogrammine tornikell valati 1971 aastal Saksamaal.   

Saksa misjonär hr Heitmann soovis kella oma aias kõlama panna. See aga ei 
õnnestunud mitmesugustel põhjustel. Kell seisis aastaid Rottenburgis ja ootas oma 
aega. 

Nüüd otsustas tema poeg, hr Heitmann jr selle müüa ning osa rahast misjonitööks 
annetada. Läbi EELK partnerkiriku Põhja-Elbes, kuulis sellest hr Wilhelm Poser, kes 
rääkis kella ära toomisest ja Eestis kõlamisest Toomas Mäeväljale. 

Peapiiskop Andres Põder peaks tornikella pühitsema 9. juunil koguduse taastamise 
20. aastapäeval. 

http://www.eelk.ee/eelk_uudised/uudis.php?id=626 

 
Palvushommikusöögil mõtiskleti väärtuste üle 
07.05.2013 Meie Maa 
 
Kuressaare 450. aasta juubeliürituste raames kogunesid 7. mai hommikul 
linnavolikogu liikmed, linna allasutuste ja sihtasutuste juhid, koguduste esindajad, 
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kohalikud ettevõtjad ning kogukonna tegusad inimesed kultuurikeskusesse, et 
mõtiskleda kestvate väärtuste üle. 
 
Linna juubelile pühendatud palvushommikusöögil esines külalisena Andres Haamer 
teemal „Kestvad väärtused“, vahendas ajaleht Meie Maa. 
 
Palvushommikusöögi eesmärk on luua poliitika-, kiriku-, ühiskonna-, ja 
kultuuritegelaste vahel dialoog, mille tulemusena areneks koostöö ja tekiks 
vastastikune usaldus. 
 
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=53140 

 

Narvas valmistutakse patriarh Kirilli visiidiks 
07.05.2013 ERR 
 
Juunis saabub Eestisse Moskva ja Venemaa pühim patriarh Kirill. Narva jaoks on see 
ajalooline sündmus. 
 
"Narva on väga rikka ajalooga eriline linn, kuna ta asub kahe tsivilisatsiooni 
kokkupuutejoonel. See on Lääne linn, Eesti linn. Siin on käinud Vene ja Saksa 
keiser, presidendid ja väejuhid, aga Moskva ja Venemaa pühim patriarh pole Narvas 
veel käinud," ütles Narva ja Peipsiveere piiskop Laatsarus.  
 
Praegu kogutakse annetusi sõjas hävinud Narva-Jõesuu Suurvürst Vladimiri kiriku 
taastamiseks. See on mõnes mõttes sümboolne, et piiskopkonna ülestõusmisnädala 
esimene teenistus peeti just kirikus, mis samuti peaks taas ellu ärkama, vahendas 
ERR. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06278637 

 

Meelis Süld: luterlik kirik ei ole osanud kapist välja tulla 
08.05.2013 ERR 
 
Viimane rahvaloendus tõi esile luterlaste jaoks šokeeriva fakti: kümne aastaga on 
luterlik kirik kaotanud ligi 44 000 hinge, samas kui õigeusklike arv on 
märkimisväärselt suurenenud.  
 
Teoloog ja Vikerraadio toimetaja Meelis Süld kirjutab ERR portaalis, et „kirik on 
elanud nõukogude ajast peale sissepoole, tegelenud iseendaga ega osanud tulla 
kapist välja ka uuel iseseisvuse perioodil.“ 
 
Sülla arvates peaks EELK mõtlema ka enda mõistetavaks tegemisele, ühiskonnale 
arusaadava ja oodatud sõnumi edastamisele ning järelkasvule. „Ma ei taha väita, et 
kirik peaks kõike tegema rahva enamuse arvamuse järgi, küll aga peab suutma 
märgata inimeste hoiakuid ning vajadusi, mis sobituvad luterliku armuõpetusega,“ 
kirjutab Süld. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06278727 
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Kantsler Urmas Viilma: Eesti luterlik kirik vajab „restarti“ 
09.05.2013 Meie Kirik 

 
EELK kantsler Urmas Viilma räägib portaali Meie Kirik intervjuus rahvastikuloenduse 
tulemuste, Eesti luterliku kiriku kursi ja vabamüürlusega seotud teemadel. 
 
Kantsler Viilma on jätkuvalt seisukohal, et rahvastikuloenduse pilt on metoodikast 
lähtuvalt oluliselt moonutatud, sest ei arvestanud esitatud küsimustele vastamise 
juures rahvuslikke eripärasid.  
„Ehk on see ka eneseanalüüsi koht kõigile luteri kirikus ristituile, kes oma kuuluvust 
luterlaste hulka rahvaloendusel ei tunnistanud. Käärid rahvaloenduse ja EELK enda 
kogutavate andmete vahel seisnevadki lihtsas tõsiasjas, et EELK loeb ristitud 
liikmeid, aga rahvaloendusel küsitakse inimese kirikliku kuuluvuse kohta nn sisetunde 
alusel,“ sõnas Viilma. 
 
Ajal, kui ühiskonnas on toimunud ülikiired väärtuste ümberhindamised, on kantsleri 
kinnitusel EELK suutnud hoida oma Euroopa kontekstis keskmisest 
konservatiivsemat hoiakut päris edukalt. „Samas tunnen ise, et EELK vajab 
omamoodi „restarti“,“ lisab Viilma. 
 
Täispikk intervjuu EELK kantsler ja Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja 
Urmas Viilmaga siit: 
  
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3308&Itemid=1 
 
 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Piiskop Risto Soramies: me ei kavatse asutada uut kirikut 
07.05.2013 Meie Kirik 
 
Misjonipiiskopkonna piiskopiks pühitsetud Risto Soramies kinnitas, et Soome 
konfessionaalsed luterlased ei kavatse asutada uut kirikut. 
 
Pastor Kimmo Jaatila märkis, et vaimulikus mõttes kujutab misjonipiiskopkond endast 
seda peavoolu luterlust, mida Soome luterlik kirik veel 1980. aastatel esindas. 
Ametliku kiriku piiskopid on seevastu teatanud, et misjonipiiskopkonnal ei ole Soome 
luterliku kirikuga midagi tegemist. 
 
4. mail toimunud piiskopipühitsemise missal osales üle 450 inimese, nende seas 
Soome Misjonipiiskopkonna 30 koguduse esindajad ning külalised Saksamaalt, 
Inglismaalt, Ühendriikidest ja Kanadast, kirjutas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3304&Itemid=1 
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Kirikute Maailmanõukogu peasekretär julgustab tegema koostööd paavst 
Franciscusega 
08.05.2013 World Council of Churches 
 
KMN-i peasekretär dr Olav Fykse Tveit väljendas 4. mail Hamburgis toimunud Saksa 
Evangeelse Kirikupäeva paneeldiskussioonil positiivset hoiakut paavst Franciscuse 
juhtimissvõime üle. 
 
Tveit´i sõnul on see hea märk, et paavst väljendas muret Bangladeshi olukorra 
pärast, kus vabrikuhoone kokkuvarisemise tagajärjel hukkus üle 1000 inimese. Oma 
pöördumisega rõhutas paavst ootusi, et kõik kristlased kannaksid hoolt oma 
kaasinimeste eest.  
 
Ühtlasi kutsus peasekretär Tveit üles mitte panema liialt ootusi ainuüksi paavstile. 
„Me peaksime ka endale esitama ootusi ning tegema, kus võimalik paavst 
Franciscusega koostööd,“ sõnas peasekretär. 
 
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-general-secretary-encourages-to-work-together-
with-pope-francis 
 
 

 

KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
06.05 - 12.05 Hommikupalvused - AGO LILLEORG (EKNK) 
12.05 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld. (Vikerraadio) 
13.05 - 19.05 Hommikupalvused - HERMANN KALMUS (EELK) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
12.05 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. Saade kirjaniku, ema ja vanaema Hille Karmiga. 
Saatejuht Meelis Holsting. 
 
Saatesarja Ajalik ja ajatu saadete arhiiv siit:  
 
http://etv.err.ee/arhiiv.php?otsing=ajalik+ja+ajatu 
 

 

 

 


