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KIRIKUKAJA 
8. - 15. november 2013 

 
 
 

EESTI UUDISED 
 
Vanalinna striptiisiklubide vastane kampaania kukkus läbi  
11.11.2013 Postimees 
 
Kampaania Tallinna vanalinna puhastamiseks striptiisiklubidest ja väidetavatest 
bordellidest jäi esialgu tulemusteta, sest korraldajatel ei õnnestunud petitsioonile 
piisavalt palju allkirju koguda. 
 
Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks korraldas 1. oktoobril Viru ja 
Müürivahe tänava nurgal meeleavalduse, kus nõuti linnavalitsuselt tegusid 
vanalinnas lokkava striptiisiäri ja väidetava prostitutsiooni ohjeldamiseks. Ühtlasi 
käivitati allkirjade kogumine petitsioonile, milles nõuti, et linn ei annaks enam 
striptiisiklubidele ruume rendile. 
 
Sihtasutuse juhataja Varro Vooglaid tunnistas, et kampaania polnud eriti edukas ja 
petitsioonile anti üle 3000 allkirja. Ent esialgsest ebaedust hoolimata ei kavatse ta 
asja sinnapaika jätta. 
 
http://www.tallinncity.ee/2593496/vanalinna-stripiklubide-vastane-kampaania-kukkus-labi 
 

 
Eesti Evangeelse Allianssi pöördumine tagakiusatud kristlaste 
eestpalvepäevaks 
14.11.2013 Meie Kirik 
 
Pühapäeval, 17. novembril on rahvusvaheline tagakiusatud kristlaste eestpalvepäev. 
Eesti Evangeelne Allianss pöördub seoses sellega oma avalduses kaasmaalaste 
poole kutsudes üles üheskoos palvetama kogu maailmas oma usu pärast jälitatud, 
tagakiusatud, vangistatud või tapetud kristlaste pärast.  
 
Pöördumises öeldakse: „On tähelepanuväärne, et 21.sajandi alguseks on just 
kristlusest saanud maailma kõige tagakiusatum religioon. Peaaegu iga 5 minuti järel 
tapetakse mingis maailma piirkonnas oma usku tunnistav kristlane.“ 
 
EEA täispika pöördumise leiab siit: 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3638&Itemid=1 
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VÄLISUUDISED 
 
Hawaii legaliseerib samasooliste abielu 
09.11.2013 ERR 

 
USA Hawaii osariigi esindajatekoda kiitis heaks eelnõu, mis legaliseerib samasooliste 
abielu, kirjutas ERR. 
 
Kui seadus vastu võetakse, saab Hawaiist kas 15. või 16. USA osariik, kus 
samasooliste abielud on lubatud.  
 
Järjekorranumber oleneb sellest, kas Illinoisi kuberner jõuab enne Hawaiid 
allkirjastada Illinoisis juba vastu võetud samasooliste abielu lubava seaduse. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06290934 
 

 
Kirikute Maailmanõukogu kritiseeris Läti kodakondsuspoliitikat 
13.11.2013 Meie Kirik 
 
Lõuna-Koreas peetud Kirikute Maailmanõukogu 10. assambleel võeti konsensuslikult 
vastu avaldus kodakondsuseta isikute õigustest, kus muuhulgas mainitakse Läti 
venekeelse elanikkonna ilmajätmist Läti kodakondsusest. 
 
Umbes pool miljonit Läti territooriumil elanud inimest muudeti kodakondsuseta 
isikuteks, keda 1994. aasta Läti kodakondsusseadus liigitab „mittekodanikeks“. 
 
KMN-i assamblee nimetab kodakondsuse mitteandmist tõsiseks inimõiguste 
rikkumiseks ja kutsub kirikuid üles kodakondsuseta inimeste õiguste kaitseks välja 
astuma, kirjutas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3634&Itemid=1 
 
 

Metropoliit Illarion: Kiriku hääl peab olema prohvetlik 
13.11.2013 Meie Kirik 
 
Portaal Meie Kirik toob oma kodulehel ära katkendeid Moskva patriarhaadi 
välissuhete osakonna juhataja metropoliit Illarioni kõnest Kirikute Maailmanõukogu X 
assambleel Busanis, Lõuna-Koreas. 
 
Metropoliit Illarion keskendub oma kõnes kahele teemale: võitlev sekularism ja 
radikaalne islamism. 
 
Võitleva sekularismi üks peamisi sihte on abielu ja perekonna traditsioonilise 
määratluse täielik hävitamine. See avaldub nähtuses, mis võrdsustab homoliidud 
abieluga ja lubab samasoolistel paaridel adopteerida lapsi.  
„Üks abielu mõiste radikaalse ümbertõlgendamise otseseid tagajärgi on tõsine 
demograafiline kriis, mis taolise lähenemise jätkudes ainult süveneb,“ tõdeb Illarion. 
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Radikaalse islamismi ilminguna on viimastel aastatel kristlaste tagakiusamine 
omandanud kolossaalse ulatuse. „Üks kõige olulisemaid ülesandeid, mis meie ees 
seisab, on meie tagakiusatud vendade ja õdede kaitsmine erinevates maailma 
piirkondades,“ ütles metropoliit Illarion KMN-i X assambleel Busanis. 
 
Metropoliidi kõne pikemalt siit: 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3635&Itemid=1 
 
 

Kardinal Koch: juutidel ja kristlastel tuleb ühiselt seista vastu 
agressiivsele sekularismile 
13.11.2013 Meie Kirik 
 
Kardinal Kurt Koch leiab, et juutidel ja kristlastel tuleb üheskoos vastu astuda 
„agressiivsele sekularismile ja võitlevale ateismile, kuna sallivuse taha peidab end 
üha rohkem uus sallimatus usuliste traditsioonide suhtes. 
 
Kardinal Koch saatis üleskutse rohkem kui 200 rabile 30 Euroopa riigist, kes olid 
kogunenud Berliini, et meenutada 75 aastat tagasi aset leidnud juudipogrommi (nn 
Kristalliöö 1938. aastal). Kochi sõnul tuleb kahjuks ikka veel antisemitismi hukka 
mõista. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3637&Itemid=1 
 
 

Briti minister: kristlaste vähemusi ähvardab Lähis-Idas hääbumine 
15.11.2013 ERR 
 
Kristlikke kogukondi ähvardab Lähis-Idas nende vastu suunatud vägivalla tõttu 
hääbumine, hoiatas Briti usuasjade ja kogukondade minister Sayeeda Warsi. 
 
Eriti halb on tema sõnul olukord poliitiliselt ebastabiilses Iraagis ja kodusõjast 
haaratud Süürias. Mõnedel juhtudel on kristlased langenud Lähis-Idas kollektiivse 
karistuse ohvriks, kuna neid peetakse lääneriikide poliitika kehastuseks, kirjutas ERR 
BBC vahendusel. 
 
Inglismaa katoliku kiriku pea Vincent Nichols toetas ministri seisukohta ning juhtis 
poliitikute tähelepanu sellele, et kristlased on Lähis-Idas sageli vahendaja rollis, 
näiteks islami eri usulahkude vahel. 
 

http://uudised.err.ee/index.php?06291316 
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KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
11.11 - 17.11 Hommikupalvused - JUSTINUS KIVILOO (EAÕK) 
17.11 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
18.11 - 24.11 Hommikupalvused - TOOMAS PAUL (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 
 
 17.11 kl 18 Ajalik ja ajatu. Märtrid, 2.  
 
Märterlus on ajalooline ja aktuaalne nähtus. Millega seisid kristlased silmitsi 
nõukogude võimu ajal? Kas tollal oli valikuid? Kas meil on selle kohta tõendeid? 
Millistest maailma paikadest tulevad tänapäeval märtrid? 
 
Uusmärtritest räägivad EAÕK ülempreester Andreas Põld, ajaloolane David 
Vseviov ja EELK Häädemeeste koguduse õpetaja Tauno Teder.  
 


