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KIRIKUKAJA 
14. - 21. märts 2014  

 
 

 
EESTI UUDISED 
 
 

Riigikogu tahab seadustada abieluvälise kooselu 
20.03.2014 Postimees / Eesti Kirikute Nõukogu 
 
Kõiki parlamendierakondi hõlmav töögrupp valmistub algatama eelnõu, mis lubaks nii 
vastassoost kui samast soost inimestel oma kooselu ametlikult registreerida. 
 
Poliitikud viitavad eelnõu vajadust põhjendades asjaolule, et suur hulk paare elab 
Eestis vabaabielu ja väljaspool abielu sünnib ka üle poole lastest, kirjutab Postimees. 
 
Kooselu registreerimiseks peaksid elukaaslased sõlmima notari juures 
kooselulepingu, kus tuleks valida varasuhe ning saaks kokku leppida ka näiteks 
pärimise küsimustes. Lepingu sõlmimisega kohustuksid elukaaslased üksteist 
vastastikku ülal pidama ja toetama. 
 

Ühe versiooni kohaselt võiks seadus vastuvõtmise korral kehtima hakata 2015. aasta 
1. juulist. 
 
Eesti Kirikute Nõukogu seisukoha kooseluseaduse väljatöötamise küsimuses aastast 
2012 leiab siit: 
 
http://www.ekn.ee/lakitus.php?id=19 
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/69f5db31-c922-4529-b8ec-b740f1d4b8d3 
 

 
Halvas seisus pühakoda sai remondiks tuge 
20.03.2014 Valgamaalane 
 
Teist aastat järjest õnnestus Sihtasutusel Valga Jaani Kiriku Renoveerimine 
pühakodade programmist kiriku remondiks toetust saada. Tänavu on see summa 
15 000 eurot. 
 
Programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ tänavusest eelarvest antakse 
eelmainitud summa kiriku torni remondiks. Tegemist on ainult osaga summast, sest 
tegelikkuses kulub tööks 80 000 - 90 000 eurot. 
Ka Valga linna eelarves on sel aastal kiriku remondiks ette nähtud küllaltki suur 
summa, kirjutas Valgamaalane. 
 
Torni kahjustatud puitosade proteesimise, plommimise ja esmase kaitse tööga 
mädanemise vastu alustatakse Jaani kirikus niipea, kui ilm lubab. 
 
http://www.valgamaalane.ee/2733320/halvas-seisus-puhakoda-sai-tuge 
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Jaani kogudus avab Viljandi vanalinnas lastehoiu 
20.03.2014 Sakala 
 
Viljandi Jaani kogudus avab 31. märtsil lastehoiu, mis pakub oma kümne kohaga 
leevendust sõimekohtade nappusele. 
 
Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus toonitas, et tegemist on just nimelt lastehoiuga, 
mitte lasteaiaga. Seal pakutakse lastele arengut toetavat mitmekülgset tegevust. 
 
Lastehoid põhineb kristlikel väärtustel, kuid lapse sinna panemiseks ei pea olema 
koguduse liige. Eeltingimuseks on vaid see, et lapsevanem aktsepteerib kristlikke 
põhimõtteid ja on valmis koostööks kogudusega. Lastehoiu töös on kesksel kohal 
tugeva ja hästi toimiva pere väärtustamine. 
 
Ettevõtmisele on õla alla pannud Viljandi linn ja vald, kes on andnud nõusoleku 
toetada lapsevanemaid kohamaksu tasumisel. 
 
http://www.sakala.ajaleht.ee/2733316/jaani-kogudus-avab-viljandi-vanalinnas-lastehoiu 
 
 

Viru praost soovib kiriklikku haldusreformi 
20.03.2014 Põhjarannik 
 
23. aprillil Käsmus toimuvaks Viru praostkonna sinodiks on praost Peeter Kaldur 
kirjutanud aruande, kus pakub välja suurt muutust koguduse maastikul. 
 
Näiteks Ida-Virumaale jääks vaid kolm omaette kogudust - Jõhvi, Narva ja Iisaku -, 
sealjuures Narva-Jõesuu kogudus jääks Narva abikoguduseks, Pühajõe ja Lüganuse 
Jõhvi abikogudusteks ning Illuka ja Tudulinna Iisaku abikogudusteks. 
 
Praost Kaldur tõdeb, et näeb paralleeli riikliku haldusreformiga, mis pole populaarne, 
aga tuleb teostada. Kiriklik haldusreform on majanduslikel põhjustel vältimatu. Ta on 
veendunud, et osa kogudustest tuleb liita naaberkogudustega. 
 
Kiriku liikmeannetajate arv langeb igal aastal. Peeter Kalduri sõnul on muutunud 
inimeste hoiak kiriku suhtes: käiakse küll kirikus, kui midagi on vaja, kuid regulaarne 
kirikus käimine ei ole populaarne. 
 
Teet Korsten, Põhjarannik, 20.03.2014, lk. 8. 
 
 

 
VÄLISUUDISED 
 
Kristlaste osakaal on sajandi jooksul samaks jäänud, muslimite suhtarv 
aga kasvab 
14.03.2014 Meie Kirik 
 
2013. aastal moodustasid kristlased 33 ja muslimid 23 protsenti maailma elanikest. 
Võrdluseks: aastal 1900 oli kristlasi 34 ja muslimeid 12 protsenti. 
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Euroopas kaotavad liikmeid traditsioonilised kirikud, iseseisvad ja etnilisel pinnal 
formeerunud kristlikud ühendused seevastu kasvavad. Konfessioonidest kasvab 
nelipühilaste ja karismaatiliste kristlaste arv, kirjutas Meie Kirik Kotimaa24.ee 
vahendusel. 
  
Mitte ühtegi usku järgivaid inimesi oli 2013. aastal veidi alla kümne protsendi 
maailma elanikkonnast. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3864&Itemid=1 
 
 

Konstantinoopoli patriarh: Hagia Sophia kirikut ei tohi jälle mošeeks 
muuta 
17.03.2014 Meie Kirik 
 
Oikumeeniline patriarh Bartholomeos on seisukohal, et Konstantinoopoli Hagia 
Sophia ehk Püha Tarkuse kirikut, kus praegu tegutseb muuseum, ei tohi taas 
mošeeks muuta, kirjutas Meie Kirik. 
 
Ka Kreeka kultuuriminister Panos Panagiotopoulos leiab, et kui Hagia Sophiale 
antakse tagasi tema usuline otstarve, peaks hoonest saama üksnes õigeusu kirik. 
Ministri sõnul seisab Türgi silmitsi tõsiste tagajärgedega kristliku maailma poolt, juhul 
kui Hagia Sophiast jälle mošee tehakse. 
 
Pärast Konstantinoopoli langemist Osmanite võimu alla 1453. aastal muudeti Hagia 
Sophia katedraal mošeeks, muuseum sai sellest 1935. aastal. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3870&Itemid=1 
 
 

Soomes on leerikool jätkuvalt populaarne 
21.03.2014 Kirik & Teoloogia 
 
Leerikooli populaarsus ei näita Soomes muutumismärke. Aastal 2013 käisid Soome 
kirikus leeris 82,6 protsenti 15-aastasteks saanud noortest, mis on sama palju kui 
2012. aastal. 
 
Täiskasvanute leerikursusel osalejate arv on viimastel aastatel langenud. Lisades 15-
aastastele leerilastele ka teistest vanuserühmadest osalejad, ilmnes, et Soomes käib 
leeris 84,6 protsenti inimestest, vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 
 
Üha rohkem inimesi liitub kirikuga leerikursuse tõttu. Aastal 2013 liitus Soomes 
kirikuga leerikursusega seoses 1295 inimest, mis on 168 võrra rohkem kui 2012. 
aastal. Neist ristiti 868 inimest. 
 
http://kjt.ee/2014/03/soomes-leerikool-jatkuvalt-populaarne/ 
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KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
17.03 - 23.03 Hommikupalvused - MARGE RANDLEPP (AKEL) 

23.03 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 

24.03 - 30.03 Hommikupalvused - TÕNU KUUSEMAA (EMK) 

 

Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
23.03 kl 18 Pühakoda, 4. Saatetsükkel kirikuarhitektuurist ja -ruumist.  
 
Tallinnas Sulevimäel oli õigeusu kirik kindlasti juba 14. sajandil, aga valdav osa 
sibulkupliga maakivist kirikuid ilmus meie sakraalmaastikule 19. sajandi teisel poolel. 
Sümboolselt jaguneb õigeusu kiriku ruum taevaseks altariruumiks ja maiseks 
kogudusesaaliks, nende piiril asub ühtaegu ühendav ning eraldav ikonostaas, mis 
ülesehituselt järgib jumalikku hierarhiat. Kõrge kupli all seisja kogeb oma füüsise ja 
meeltega taevase ning maise ühinemishetke.  
 
Saates EAÕK metropoliit Stefanus, kunstiteadlane Mari-Liis Paaver ja TLÜ 
õppejõud Orest Kormašov.  
 
 
 
KONVERENTS "KRISTLIK VÄÄRTUSKASVATUS – TEOORIA JA PRAKTIKA" 
 
Eesti Kirikute Nõukogu ja Tartu Luterlik Peetri kool kutsuvad osalema konverentsil 
"Kristlik väärtuskasvatus - teooria ja praktika" . 
 
Konverents toimub 5. aprillil 2014 Tartus, Veski 40. 
 
Täpne ajakava ja lisainfo: 
 
http://www.ekn.ee/uudis.php?id=135 
 
Registreerimine aadressil: 
  
https://docs.google.com/forms/d/10mXWBDhqsH9pyHUdeAa7ghPIJepa0Hgd3a5dOD1lSEU/
viewform 


