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KIRIKUKAJA 
09. - 16. november 2012 

 
 
EESTI UUDISED 
 
IRL-i kristlik ühendus sai ametlikuks 
09.11.2012 ERR 

 
9. novembril asutati Tartu Ülikooli raamatukogus IRLi kristlik liikmeühendus. 
Tegemist on erakonnasisese ühendusega, mis on avatud kõigile IRLi liikmetele, kes 
kannavad kristlikke väärtusi, vahendas ERR. 
Ühenduse ühe eestvedaja riigikogu liikme Priit Sibula sõnul on liikmeühenduse 
eesmärk kujundada arusaama, et traditsioonilised ideed ja hoiakud on erakonna 
tugevuseks. 
 
Sibula hinnangul oli kristlaskonnal taasiseseisvumise juures oluline roll, kuid viimastel 
aastatel on kristlaste häält poliitikas jäänud märksa vähemaks. Kristlikud väärtused, 
nagu hoolimine ja ligimese märkamine, on Sibula sõnul see, mida poliitika senisest 
enam vajab. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06265503 
 

 
Meego Remmel: Inimelu õnnestumise eeldus on abikaasade ühine hool 
09.11.2012 Delfi 
 
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president  Meego 
Remmel kirjutab Delfi arvamusloos, et: „Pereühiskonna lagunemise probleem algab 
abielu mõranemisest, mureneb edasi vanemate ja laste vahelises võõrandumises 
ning lõpeb sotsiaalse sidususe kadumise ja sotsiaalse kapitali pankrotiga.“ 
 
Meego Remmel viitab artiklis neuroökonomist Paul Zakile, kes väidab oma raamatus 
The Moral Molecule, et lähedased ja usaldusväärsed suhted tõstavad inimorganismis 
oksütotsiini taset. Tänu sellele hormoonile muutuvad inimesed empaatilisemaks, 
teistele rohkem head tahtvateks ja tegevateks. 
Umbes 5 protsenti inimestest ei suuda oksütotsiini produtseerida, mille põhjuseks 
võib olla lapsepõlves füüsiliselt või vaimselt kuritarvitatud usaldus ja seeläbi 
traumeeritud isiksus ning ellusuhtumine. Oksütotsiinsed inimesed ja suhted võivad 
aga üles ehitada nii turvalise koduelu kui ka seesmiselt lõimunud ühiskonna. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/meego-remmel-inimelu-onnestumise-eeldus-on-
abikaasade-uhine-hool.d?id=65240358 
 

 
Raamat, mis loeb 
10.11.2012 Virumaa Teataja 
 
EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu räägib oma artiklis 
raamatute raamatust – Piiblist. 
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Toompuu esimene kokkupuude Piibliga oli pärast 1989. aastat kui anti välja 
faksiimiletrükis 1938. aasta Looduse kirjastuse ilmunud tõlge. Kümne aasta 
möödudes võttis ta Pühakirja juba tõsisemalt kätte ning nüüd hakkas raamatute 
raamat teda lugema. 
Toompuu kirjutab: „Piibli  avatud lugemisel piisab ka vaid ühest sõnast või lausest, 
mis õigel ajahetkel kõlades võib muuta inimese elu tundmatuseni.“ 
 
Tauno Toompuu, Virumaa Teataja, 10.11.2012, lk.3. 
 

 
Loodav erakool hakkab andma kristlikel väärtustel põhinevat haridust 
11.11.2012 ERR 
 
Tallinnas tuleval sügisel avatavas Püha Johannese koolis hakatakse andma kristlikel 
väärtustel põhinevat haridust, kuid lisaks usuõpetusele on rõhk ka võõrkeeltel, 
vahendas ERR.  
Püha Johannese kool rajati Nõmmel asuva ristija Johannese kiriku koguduse liikmete 
algatusel. Kooli tuumik koosneb õigeusklikest kristlastest, kuid kool on avatud kõigile 
soovijaile, rääkis Püha Johannese sihtasutuse juhatuse esinaine Liivika Simmul.  
 
Eesti haridusmaastikul tahab kool asetuda Vanalinna hariduskolleegiumi ja Rocca al 
Mare kooli vahele, mõlemad koolid on seotud ka Püha Johannese kooli 
asutajateringiga. Kooli programm koosneb riiklikust õppekavast ja sellega liidetud 
kontseptsioonist. Lisaks usuõpetusele õpivad lapsed koolis juba esimeses klassis nii 
inglise kui vene keelt, eriliseks teeb Simmuli sõnul selle kooli aga suhtumine ja 
üldhoiak, millega lapsi õpetatakse ja peredega suheldakse. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06265608 
 
 

Karksi kirik sai uue elektrisüsteemi 
13.11.2012 Sakala 
 
Nii Karksi kui Halliste pühakoda on saanud uue elektrisüsteemi. Raha saadi 
projektidest, mille kirjutas Karksi valla arendusnõunik Dmitri Orav. 
Lisaks paigaldati Karksi kirikusse piksekaitse ja signalisatsioon. Halliste kirikus aga 
renoveeriti sel suvel 2 keldrikorruse ruumi ja kõrvaldati kanalisatsioonirike. 
 
Hallistes käib kaks korda kuus jumalateenistusi pidamas Viljandi praost Marko Tiitus, 
Karksi kirikus on hooldajaõpetajaks Viljandi Pauluse koguduse hingekarjane Allan 
Praats. Praost Tiituse sõnul loodetakse tulevikus leida vaimulik, kes toimetaks nii 
Karksi kui Halliste kirikus. 
 
Egon Valdaru, Sakala, 13.11.2012, lk.4. 
 
 

Pereraadiol valmis stuudio 
15.11.2012 Virumaa Teataja 
 
Rakvere Kolmainu koguduse noortemaja pastori kabinetist on saanud Pereraadio 
stuudio, kust hakkavad eetrisse minema saated.  
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EELK Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu sõnul on stuudio olemasolu üks 
võimalus teha provintsilinnas midagi sellist, mis jõuab üle Eesti. Stuudio Rakverre 
sisseseadmine annab vaimulikele võimaluse kohapeal ka Eesti Raadio 
hommikupalvuste tarvis saateid sisse lugeda, nii et enam ei pea selleks Tartusse või 
Tallinnasse sõitma. 
 
Stuudio tehnika soetamist finantseeris regionaalarengu programm. Ruumi ametlik 
õnnistamine ja avamine leiab aset kirikupäevade raames 7. detsembril. 
 
Katrin Uuspõld, Virumaa Teataja, 15.11.2012, lk.5. 
 
 
 
 

 
 
VÄLISUUDISED 
 

Moskva patriarh Kirill külastas Püha Maad 
11.11.2012 Meie Kirik 
 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill viibis Jeruusalemma patriarhi Theophilos 
III kutsel 9.–14. novembrini visiidil Pühal Maal, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
Moskva patriarhaadi teatel oli visiidi eesmärgiks tugevdada sidemeid Vene õigeusu 
kiriku ja Jeruusalemma patriarhaadi vahel. Vene ja Jeruusalemma patriarh pidasid 
ühise liturgia Kristuse Ülestõusmise katedraalis (Hauakirikus). Samuti külastas Kirill 
Petlemma, Naatsaretti, Tabori mäge ja teisi Kristuse maapealse eluga seotud kohti. 
Petlemmas tervitas patriarh Kirilli Palestiina omavalitsuse president Mahmoud Abbas. 
Lisaks oli kavas kohtumine Iisraeli presidendi Shimon Peresi ja Jordaania 
kuninga Abdullah II-ga. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2932&Itemid=1 
 
 

Kristlaste tagakiusamine on kümne aastaga kasvanud 400 protsenti 
11.11.2012 Meie Kirik 
 
Misjoniorganisatsioon Gospel for Asia teatel on kristlaste tagakiusamine viimase 
kümne aastaga kasvanud 400 protsenti.  Riikide hulka, kus kristlased tagakiusamist 
kogevad, kuuluvad teiste seas Hiina, India, Iraak, Iraan, Egiptus, Sudaan ja Nigeeria. 
 
GFA asutaja ja president K. P. Yohannan’i sõnul on riikides, kus GFA tegutseb 
sedalaadi tagakiusamine muutunud tavapäraseks elulaadiks, eriti nende jaoks, kes 
on otseselt seotud misjonitööga. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2933&Itemid=1 
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Soome teoloogiaprofessor: rahvakirik on murenemas, vaja on vaimset 
uuenemist 
12.11.2012 Meie Kirik 
 
Helsingi ülikooli dogmaatikaprofessori Miikka Ruokaneni hinnangul tahetakse 
Soomes murenevat rahvakirikut säilitada ühiskonna väärtustega mugandumise ja 
sõnumi lahjendamise teel, et olla võimalikult paljudele meele järgi, kuid pigem tuleks 
taotleda kiriku teoloogilist ja vaimset uuenemist. 
 
Aastatel 2008–2011 astus Soome luterlikust kirikust välja 5,4 protsenti liikmetest, 
tervelt neljandik kaalub lahkumist. Kui varem oli kirikusse kuulumise peamiseks 
põhjuseks osasaamine teatud talitustest nagu ristimine, laulatus ja matus, siis nüüd 
on langustrend tabanud ka talitusi. Näiteks 1995. aastal laulatati kiriklikult 78 
protsenti abieludest, nüüd on see suhtarv 53 protsenti ja Helsingis 42 protsenti. 
Uuemate uuringute järgi usub ristiusu Jumalasse vaid 27 protsenti soomlastest, 
kirjutas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2934&Itemid=1 
 
 

Vatikan muretseb arengute pärast abielu ja perekonna mõistmise vallas 
15.11.2012 Meie Kirik 
 
Vatikani esindaja isa Frederico Lombardi juhib rohkem kui 30 keelde tõlgitud 
avalduses tähelepanu murettekitavale tendentsile lääneriikides muuta klassikalist 
nägemust abielust ja perekonnast. Isa Frederico sõnul ei kavatse kirik sellega 
nõustuda, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
„Küsimus ei ole tegelikult homoseksuaalide ebaõiglase diskrimineerimise vältimises, 
kuna seda saab tagada muul moel. Küsimus on abielumehe ja abielunaise avalikus 
tunnistamises sellistena; ning selles, et lapsed, kes maailma tulevad, võiksid tunda 
oma isa ja ema ning öelda, et neil on isa ja ema,“ märgib Vatikani pressitalituse juht. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2940&Itemid=1 
 
Vatikani avalduse eestikeelne tõlge: 
http://www.decivitate.ee/?news_id=1380 
 


