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KIRIKUKAJA 
14. - 21. september 2012 

 
 

EESTI UUDISED 
 
Piiskoplik nõukogu ei toeta kooseluseadust ega karistusseadustiku 
muutmist 
19.09.2012 Meie Kirik 
 
EELK piiskoplik nõukogu ei toeta kooseluseaduse vastuvõtmist, kuna selle tegelik 
eesmärk on homopartnerluse seadustamine, vahendas portaal Meie Kirik. Samuti ei 
peeta vajalikuks "vihakuritegude" uut määratlust karistusseadustikus, sest esitatud 
muudatused on õiguslikult ebaselged ja võivad ohustada sõna- ja usuvabadust. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2825&Itemid=1 
 
 

Küsimus vaimulikule: usundiõpetuse tund, kas ja miks kooli? 
20.09.2012 Meie Maa 
 
 
EELK Kaarma ja Valjala koguduse õpetaja Hannes Nelis:“ Usun, et iga kristlane on 
nõus usu-või siis usundiõpetusega koolis. Oleme ju taas ja taas kohanud piinlikku 
harimatust religioossetes küsimustes.“  
Nelis lisab:“ Üks asi on haridus, aga teine ja hoopis tähtsam on see, mis toimub meie 
ühiskonnas, kus aina rohkem keskendutakse vaid tulemustele.“ 
 
EEKBL Kuressaare Siioni koguduse pastor Margus Mäemets:“ Erinevate religioonide 
tundmaõppimine usundiõpetuse tunnis on iseenesest juba huvitav kogemus ja 
tõepoolest ka väga vajalik, ent vaadates kas või ainult demograafilisi arenguid, on 
minu  isiklik arvamus, et kuuludes siiski oma rahvana meile antud maalapil kristlikku 
kultuuriruumi, võiks meie inimesed ennast mingil hetkel siiski maailmavaateliselt 
positsioneerida.“  
 
 
Uus perioodiline väljaanne Pühakute Elulood 
20.09.2012 Meie Maa 
 
Pärnu ja Saare piiskop Aleksandri õnnistusel on MTÜ Maarjamaa Katedraali 
Ümarlaud alustanud uue perioodilise väljaande Pühakute Elulood väljaandmisega. 
Väljaannet toimetab diakon Kristoforos Parts. 
 
Iga kuu ilmub üks raamat kolme pühaku elulooga. Aastaringi täitumisel sarja tsükkel 
kordub teiste pühakute elulugudega. 
 
Isa Andreas, Meie Maa, 20.09.2012, lk.8. 
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Pärnu ja Saare piiskopkonna leht Pantokrator 

20.09.2012 Meie Maa 

 
Alates juulist 2012 ilmub Pärnu ja Saare piiskopkonna igakuine häälekandja 
Pantokrator. Tegu on piiskopkonna info levitamiseks mõeldud ajalehega, kus ilmuvad 
jooksvad uudised kohalike sündmuste kohta – kus ja millal toimuvad templipühad, 
teenistused, tähtsamad sündmused, samuti mõned lihtsamas vormis teoloogilised 
materjalid. 
 
Lehte saab piiskopkonna keskusest aadressil Aia 5, Pärnu ning kõigist Pärnu ja 
Saare piiskopkonna kogudustest ja see on saadaval ka Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku 
kodulehel www.eoc.ee. 
 
 
Kaarel Tarand kutsub leppimatule võitlusele religiooniga 
21.09.2012 Meie Kirik 
 
Kultuurilehe Sirp peatoimetaja Kaarel Tarand leiab, et religioonid on raske taak 
inimkonna turjal, kuid võitlemine usulise äärmuslusega on tühi töö, vahendas portaal 
Meie Kirik. Küll aga tuleks Tarandi arvates järjekindlalt ja leppimatult avalikust elust 
välja tõrjuda religioonide peavoolud. 
„Nõustudes sellega, et usulised peavoolud on segatud ilmaliku avaliku eluga (EELK 
peapiiskop iseseisvuspäeva sündmusi, Tallinna linnapea Moskva õigeusu kirikut 
pühitsemas), nõustume ka ekstremistlike harude olemasoluga. Võrdne kohtlemine ju! 
Ja see võib kriitilisel hetkel olla ohtlikki,“ kirjutab Tarand sellest, miks suuremate 
konfessioonide soosimine tähendab ka usuäärmusluse aktsepteerimist. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2832&Itemid=1 
 
 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Kirikute Maailmanõukogu sekretär mõistis hukka islamit solvava filmi 
14.09.2012 World Council of Churches 
 
KMN-i peasekretär Dr Olav Fykse Tveit avaldas sügavat kahetsust filmi „Moslemite 
süütus“ pärast. Ta nimetas filmi moslemite ja kõigi usuinimeste solvanguks. 
Ilmselt USA-s tehtud islamiusku solvav film on põhjustanud demonstratsioone ja 
vägivalda. 
 
14. septembri avalduses kutsus Tveit üles vägivallatusele, austama religioone ning 
kristlasi ja moslemeid ühiselt hukka mõistma selliseid solvanguid. 
Kinnitades KMN-i jätkuvat dialoogi moslemi partneritega, ütles Tveit:“ Me oleme 
veendunud oma pühendumuses teha koostööd moslemitega õigluse ja rahu nimel. 
Traagiline, kui selle filmi provotseeritud reaktsioonid muudavad moslemi stereotüübi 
negatiivseks.“  
 
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/wcc-general-secretary-con-
8.html 
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Väitekiri käsitleb tülisid naiste ordineerimise küsimuses kui võitlust võimu 
ja identiteedi pärast 
14.09.2012 Meie Kirik 
 
Helsingi ülikooli usuteaduskonnas on valminud väitekiri, mille autor Paula Närhi peab 
Soome luterlikus kirikus esinenud tülisid naisvaimulike küsimuses 
identiteedipoliitiliseks võitluseks, kus seistakse õiguse eest määratleda, milline 
usuline identiteet on kirikus aktsepteeritav ning kes kirikus valitseb. 
Väitekirja autori hinnangul on naiste ordineerimise vastaste jaoks tegemist ennekõike 
usulise ning naisvaimulike pooldajate jaoks administratiivse küsimusega, vahendas 
portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2819&Itemid=5 
 
 

Ingeri piiskop ordineeris preestriks neli soomlast 
17.09.2012 Meie Kirik 
 
Ingeri luterliku kiriku piiskop Aarre Kuukauppi ordineeris 16. septembril Kelto kirikus 
preestriks kolm misjoniseltsi SLEY (Soome Luterlik Evangeeliumiühendus) töötajat ja 
ajalehe Uusi Tie peatoimetaja Leif Nummela, kes jätkab tööd Soome Evangeelse-
Luterliku Rahvamisjoni (SEKL) teenistuses, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2823&Itemid=5 
 

 
Usukongregatsiooni prefekt: traditsionalistide ja progressivistide vastuolu 
tuleb ületada! 
19.09.2012 Meie Kirik 
 
Hiljuti ametisse astunud usudoktriini kongregatsiooni prefekt peapiiskop Gerhard 
Ludwig Müller ütles Vatikani raadiole, et tema eesmärk on vähendada kirikus pingeid, 
mis on tingitud erinevate vaadete vastasseisust, vahendas portaal Meie Kirik. 
„Paljudes riikides on tugev polariseerumine – traditsionalistid progressivistide vastu 
või kuidas te neid iganes nimetate. Sellest tuleb üle saada, me peame leidma uue ja 
fundamentaalse ühtsuse Kirikus ja üksikutes riikides,“ rääkis peapiiskop Müller. 
 
„Me usume ühte Kirikusse, mis on ühendatud Kristuses,“ lisas katoliku kiriku õpetuse 
eest vastutava ametkonna juht. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2828&Itemid=1 
 
 

Rootsis toimib internetipõhine palveteenus 
19.09.2012 Meie Kirik 
 
Rootsi kirikus on alates 2009. aasta sügisest avatud internetipõhine palveteenus, 
vahendas portaal Meie Kirik. 
Soovija võib saata palve spetsiaalsele veebilehel, samuti on võimalik edastada oma 
eestpalvesoov ühele kolmeteistkümnest Rootsi toomkirikust. Palveid kasutatakse 
pühapäevase missa kirikupalve koostamisel. Tänaseks on veebilehe vahendusel 
edastatud juba üle saja tuhande palve. 
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http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2826&Itemid=1 
 
 

Ilmus Darwini ''Liikide tekkimise'' tõlge eesti keelde 
20.09.2012 ERR 
 
Maailma üheks mõjukamaks loodusteaduslikuks raamatuks peetav 1859. aastal 
ilmavalgust näinud Charles Darwini teos "Liikide tekkimine“ ilmus 20. septembril 
esmakordselt  ka eestikeelsena, vahendas ERR. 
Teos pole oluline mitte ainult teaduskirjanduse-, vaid ka kultuuriloo vallas.  
"See on teos, mis on omal ajal vapustanud ja ümber keeranud terve maailmapildi. 
Sellele on toetunud kõik hilisemad loodusteadused, ja ega isegi selle 153 aasta 
jooksul, mis selle algsest trükist on möödunud - ega selle aja jooksul ei ole suudetud 
selles teoses esitatud seisukohti ümber lükata," rääkis raamatu toimetaja, Tartu 
ülikooli geoloogia osakonna vanemteadur Oive Tinn. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06261802 
 
 

Eksperdid kahtlevad Jeesuse naise olemasolus 
20.09.2012 Delfi 
 
19. septembril avaldas hulk õpetlasi kahtlust ajakirjanduses laialdast kajastamist 
leidnud USA Harvardi ülikooli ajaloolase professor Karen Kingi avastuse suhtes, mille 
kohaselt neljandast sajandist pärinev papüüruseriba andvat tunnistust mõnede 
varakristlaste uskumusest, et Jeesus oli abielus.  
Koptikirjaline ürik, mis tõenäoliselt on tõlgitud teisest sajandist pärinevast 
kreekakeelsest tekstist, sisaldab dialoogi, milles Jeesus räägib „minu naisest“, kellele 
viitab nimega Maarja. 
 
Mitmed teadlased ja professorid aga peavad leitud papüüruseürikut võltsinguks, 
vahendas Delfi. 
 
http://forte.delfi.ee/news/teadus/suur-analuus-eksperdid-kahtlevad-jeesuse-naise-
olemasolus.d?id=64994376 
 
 

Rootsi luterliku kiriku misjonitöö rõhuasetused on muutunud 
20.09.2012 Meie Kirik 
 
Rootsi luterlikus kirikus ei ole enam misjonäre, vaid neid nimetatakse nüüd „läkitatud 
töötegijateks“, vahendas portaal Meie Kirik. 
2008. aastal liideti kiriku misjoniorganisatsioon Svenska kyrkans mission ning 
abistamisele keskendunud Lutherhjälpen, mistõttu ei kõnelda enam misjonist, vaid 
Rootsi kiriku rahvusvahelisest tööst. Kiriku tegevusest on lahku löönud äratusliku 
taustaga luterlik misjoniselts, mis saadab misjonäre välja oma egiidi all. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2831&Itemid=1 
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Kuidas täna Jumalast rääkida? 
21.09.2012 Kirik ja Teoloogia 
 
Pealkirja all „Kristlik kõne Jumalast fundamentaalteoloogilisest, homileetilisest ja 
liturgilisest perspektiivist“ ilmus äsja Saksamaal Ühendatud Evangeelse Luterliku 
Kiriku (VELKD) piiskoppide konverentsi selleaastase ühisseminari dokumentatsioon, 
mis tegeleb m.h nimetatud küsimusega. 120-leheküljelises raamatus sisaldub nii 
teoreetiliselt põhimõttelisi kui ka praktikas kasutust leidnud tekste, andes ülevaate 
temaatiliselt laiaulatuslikust jumalaõpetusest, vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 
 
Raamat koosneb kuuest ühisseminaril peetud ettekandest. Autorite hulka kuuluvad nt 
süstemaatilise teoloogia professorid Martin Laube (Göttingen) ja Reinhold Bernhardt 
(Basel), aga ka VELKD juhtiv piiskop Gerhard Ulrich (Kiel) ning tema asetäitja 
 piiskop Ilse Junkermann (Magdeburg). 
 
http://kjt.ee/2012/09/kuidas-tana-jumalast-raakida/ 
 
 

Euroopa evangeelsete kirikute suurkogunemine Itaalias 
21.09.2012 Kirik ja Teoloogia 
 
20.-26. septembril koguneb Firenzes Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas 
(EKOE) 7. täiskogu. Kohtumine leiab aset linna südames Rooma väravate kõrval 
asuvas endises kloostris Convitto della Calza, vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 
 
Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut esindab delegaadina EKOE nõukogu praeguse 
kooseisu liige õp Thomas-Andreas Põder. EELK poolt aitab täiskogu läbiviimisele 
kaasa ning osaleb noortele teoloogidele mõeldud oikumeenilises programmis Tartu 
Ülikooli teoloogiaüliõpilane diakon Joona Toivanen. 
Ühinenud Metodisti Kirikut esindab külalisena Euroopa, Kesk-Aasia ja Põhja-
Ameerika piirkondade misjonitööd koordineeriv dr Üllas Tankler, kes on Eesti 
Metodisti Kiriku vaimulik. 
 
http://kjt.ee/2012/09/euroopa-evangeelsete-kirikute-suurkogunemine-itaalias/ 
 
 
 
 


