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KIRIKUKAJA 
07. - 14. detsember 2012 

 
 
EESTI UUDISED 
 
Peapiiskop Andres Põder kuulutab jõulurahu välja Jõgeval 
10.12.2012 Delfi 
 
Kolmanda advendi õhtupoolikul 16. detsembril kell 16 
kuulutab EELK peapiiskop Andres Põder Jõgeval välja üle-eestilise jõulurahu.  
Kolmanda advendiküünla süütavad Jõgeva linnavolikogu esimees Meelis Pauklin ja 
linnapea Kalmer Lain. 
 
Üheskoos süüdatakse ning antakse Eesti omavalitsuste esindajatele edasi rahutuli, 
mis jääb sõnumit meenutama 6. jaanuarini, vahendas Delfi. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peapiiskop-andres-poder-kuulutab-joulurahu-valja-
jogeval.d?id=65385880 

 
 
Kirikuloolane ei pea õigeusule suuremat toetust näidanud küsitluse 
tulemusi usutavaks 
10.12.2012 Meie Kirik 
 

Kirikuloolane Riho Saard ei pea usutavaks küsitluse tulemusi, mille järgi toetab 
õigeusku 25 protsenti ja luterlust kõigest 24 protsenti Eesti elanikest. 
Saardi hinnangul oli küsitletute seas venelaste osakaal liiga suur ning uuring ei 
hõlmanud üle 74-aastaseid kodanikke, kelle seas on eeldatavasti palju usuliselt 
aktiivseid inimesi, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
Uuringufirma Faktum & Ariko hiljutisest küsitlusest selgus, et kõige 
meelepärasemaks religiooniks peeti õigeusku (25%, möödunud aastal 29%), luterlust 
toetas vaid 24 protsenti (möödunud aastal 34%) vastanutest. Luterlusele järgnesid 
katoliiklus (4% ja 6%), maausk (5% ja 6%), budism (2% ja 3%) ning taarausk ja 
baptism (2% ja 2%). Tervelt 37 protsenti vastanutest leidis, et neile pole meelepärane 
ükski religioon (eelmisel aastal 21%).  
 

http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2992&Itemid=1 
 

 
Pääskülla kavandatakse pühakoda 
11.12.2012 ERR 
 
Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule eelnõu detailplaneeringust, 
mis võimaldab Pääsküla asumisse rajada sakraalhoone, vahendas ERR. 
Detailplaneering võimaldab rajada 0,2 ha suurusele Pärnu mnt 397 kinnistule 
sakraalhoone. 
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Ühiskondlik hoone – Püha Pius X Vennaskonna prioraat – loob linnavalitsuse 
hinnangul huvitavama ja mitmekesisema keskkonna, elavdab ning rikastab piirkonna 
kultuurilist atmosfääri korraldatavate kontsertide, loengutega. Sakraalhoonesse 
kavandatakse ka vaimuliku ametikorter. Prioraat on peatus- ja tööpaik, mis on seotud 
kirjastus- ja misjonitegevusega 1–3 katoliku preestri jaoks.   
 
Sakraalhoone kasutajateks on peale kohapeal resideeruvate vaimulike ka inimesed, 
kellel on huvi traditsioonilise katoliku kiriku ladinakeelse teenistuse vastu. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06267940 
 
 

Kirikust argielu küsimustele vastust otsimas 
13.12.2012 Eesti Ekspress 
 
Milliseid teateid tegelikkusest esitab kirik tänapäeval? 
Eesti Ekspressi reporterid külastasid Tallinna Metodisti kiriku, EELK Tallinna Jaani 
kiriku, EELK Kolga-Jaani Johannese kiriku, Nõmme baptisti kiriku, Tallinna 
piiskopliku toomkiriku, EEKBL Oleviste kiriku ja EELK Tallinna Püha Vaimu kiriku 
jumalateenistusi. 
Ajakirjanikud on kirjutanud lühiülevaated pühapäevahommikusest jumalateenistusest 
kõigis seitsmes kirikus.  
 
Ühe artikli autor Tiina Jõgeda kirjutab: „Julgen Jaani kiriku kohta öelda, et see küll ei 
ole ajast maha jäänud või ajalikust ajast välja astunud, inimestele räägitakse ikka 
sellest elust, mis meid ümbritseb, aga mõistagi n-ö alusteksti kujundeid kasutades.“ 
 
 
Eesti Kirikute Nõukogult sai aastapreemia Haldi-Epp Leinus 
14.12.2012 Postimees 
 
13. detsembril toimus Tallinnas, Pirita kloostris Eesti Kirikute Nõukogu korraline 
töökoosolek, mille käigus anti üle 2012. aasta oikumeeniline aastapreemia ja 
tänukirjad. 
Aastapreemia saanu Haldi-Epp Leinus on Raadio 7 saadete «Lõputa lugu», 
«Kirikuelu uudised», «Külalisstuudio» ja «Aeg rääkida» toimetaja. 
 
Eesti Kirikute Nõukogu tänukirjad anti üle Kristuspäev 2012 ettevalmistajatele ja 
läbiviijatele – Maarja Vardjale EELK Misjonikeskusest, Herman Jürgnesile, Lehari 
Kaustelile ja Matteus Elbrechtile misjoniorganisatsioonist Agape Eesti ning Eesti 
Palvushommikusöögi 2012 korraldajatele – kaitseminister Urmas Reinsalule, 
Riigikogu liikmele Helmen Küttile, Miguel Zayasele Eesti Kristlik Nelipühi Kiriku 
Vineyardi Tallinna kogudusest, Triin Raitile misjoniorganisatsioonist Agape Eesti ja 
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president pastor Meego 
Remmelile. 
 
Kirikute Nõukogu esindajaid ja koostööpartnereid tervitas regionaalminister Siim 
Valmar Kiisler, kes tõstis esile kirikute tegevust ning tunnustas aastapreemia ja 
tänukirja saajaid. 
 
http://www.postimees.ee/1074956/kirikute-noukogult-sai-aastapreemia-haldi-epp-leinus/ 
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VÄLISUUDISED 

 
Briti peaminister David Cameron toetab kiriklikke homoabielusid 
07.12.2012 ERR 
 
Samasooliste paaride abielu lubava seaduse alusel võiks ka kirikud saada loa 
homoabielude tseremooniaid läbi viia, leiab Briti peaministrile David Cameron. 

Seaduseelnõu nägi algselt ette, et homod ei saaks kirikus abielluda. Nüüd aga liigub 
valitsus selles suunas, et lubada kirikutel, kes seda soovivad, ka geiabielusid 
laulatada, vahendas ERR. 
 
Samas ei sunniks seadus ühtki kirikut, kes seda ei soovi, seda tegema. 
Kiriklike homoabielude lubamine ärritab osa konservatiividest parlamendisaadikuid, 
kes seisavad seadusemuudatusele vastu, samuti on vastumeelsust väljendanud ka 
anglikaani kirik. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06267715 
 
 

Mehhiko ülemkohus kuulutas traditsioonilise arusaama abielust 
põhiseadusvastaseks 
08.12.2012 Meie Kirik 
 
Mehhiko ülemkohus kuulutas põhiseadusvastaseks Oaxaca osariigi seaduse, mis 
defineerib abielu ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna. Ülemkohtu hinnangul rikub 
traditsioonilist abielu kaitsev seadus inimeste õigust enesemääratlusele ja isiksuse 
vabale arengule. 
 
Ülemkohtu otsuses nähakse pretsedenti, mis on õiguslikult siduv kogu 
kohtusüsteemile ning mille eesmärgiks on kuulutada „homoabielud“ legaalseks kõigis 
Mehhiko 31 osariigis. Praegu on „homoabielud“ lubatud vaid Mexico osariigis, 
vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2991&Itemid=1 
 
 

Norras saab ametisse esimene piiskop, keda pole nimetanud valitsus 
10.12.2012 Meie Kirik 
 
Norra luterliku kiriku Agderi ja Telemarki piiskopiks saab Stein Reinertsen. Ta on 
esimene piiskop, kelle on ametisse nimetanud kirikuvalitsus ja mitte Norra valitsus. 
Reformatsioonist alates on piiskoppide ametisse määramise õigus kuulunud riigile 
(monarhile). 
 
Tänavu jõustunud Norra põhiseaduse muudatuste kohaselt ei ole evangeelne-luterlik 
usk enam avalik-õiguslik religioon, samuti pole kuningas enam summus 
episcopus ehk kirikupea. Piiskoppide nimetamise õigus läks valitsuselt üle 
kirikunõukogule. Samas jäid Norra vaimulikud siiski edasi riigi palgale, vahendas 
portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2993&Itemid=1 
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Kristlaste hulk Inglismaal ja Walesis on vähenenud 
11.12.2012 ERR 
 
Kristlaste arv on Inglismaal ja Walesis viimase kümne aasta jooksul 13 protsendi 
võrra vähenenud, mittereligioossete inimeste hulk on aga tõusnud 15 protsendilt 
25ni, näitas sealne rahvaloendus. 
Kristlus on jätkuvalt suurim religioon riigis - 61 miljonist britist üle 33 miljoni on 
kristlased. Üle 14 miljoni inimese ütles aga, et ei järgi ühtki religiooni, vahendas ERR. 
 
Samal ajal on paljud kirikud kinnitanud hoopis inimeste suurenenud huvi. "Ametlike 
kristlaste arv on vähenenud, kuid tõeliselt pühendunute oma mitte," ütles St Olave 
kiriku pastor Oliver Ross. 
 

Viimase kümne aastaga on kasvanud ka moslemite hulk Suurbritannias. Kui 2002. 
aastal oli neid 1,5 miljonit, siis nüüd juba 2,7 miljonit. Rohkem on nüüdseks ka 
hindusid, juute ja budiste. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06268016 
 
 

Paavst jagas oma esimeses Twitteri-sõnumis õnnistust 
12.12.2012 ERR 
 
Rooma paavst Benedictus XVI tegi 12. detsembril Twitteris oma esimese tviidi, 
jagades selle kaudu kõigile oma õnnistust, vahendas ERR. 
"Kallid sõbrad, mul on rõõm olla teiega Twitteri kaudu ühenduses. Tänan teid rohke 
vastukaja eest. Õnnistan teid kõiki kogu südamest," kirjutas Benedictus XVI. 
 
Paavst, kelle kasutajanimi on @pontifex, avalikustas oma Twitteri konto 4. 
detsembril. Seejärel kogus ta ainuüksi ühe ööpäevaga ligi 370 000 jälgijat. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06268058 
 

 
Moskva patriarhaat: Venemaal ei saa kunagi olema läänelikku 
demokraatiat või islamikalifaati 
12.12.2012 Meie Kirik 
 
Moskva patriarhaadi kiriku ja ühiskonna suhete osakonna juht ülempreester Vsevolod 
Tšaplin usub, et Venemaa ei hakka iialgi kopeerima võõraid poliitilisi süsteeme, olgu 
läänelikku demokraatiat või islamikalifaati, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
„Me võime kindlalt öelda oma sõpradele ja vaenlastele maailma eri paigus: meie 
maal ei saa mitte kunagi olema kusagilt kopeeritud lääne tüüpi demokraatiat, ega saa 
meie maal mitte kunagi olema „maailmakalifaati“. Me võime ise valida oma tee, ilma 
et keegi meile selleks survet avaldaks,“ kõneles ülempreester Tšaplin. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2997&Itemid=1 
 
 
 


