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14. - 21. detsember 2012 

 
 
EESTI UUDISED 
 

Lääne-Nigula kiriku õpetaja: pakume televaatajaile jõuluõhtul nooruslikku 
jumalateenistust 
19.12.2012 Õhtuleht 
 
Tänavuse jõuluõhtu jumalateenistuse teleotseülekanne toimub EELK Lääne-Nigula 
kirikust. 
„Vastutus on muidugi suur, aga meie oleme valmis. Ülekandeks vajalik minutikava on 
meil paberil kirjas ja kahel korral kirikus juba ka läbi mängitud," ütles koguduse 
õpetaja Leevi Reinaru. 
"Meie kirikus on noortepärast muusikat juba pikemat aega viljeldud ning seda 
meeleolu tahaksime ka jõuluõhtul jagada, mis pole võib-olla väga traditsiooniline 
lähenemine," kergitab ta jõuluõhtu eeskavalt saladuseloori. 
 
ETV saadete produtsent Ene Kõster on jõulupüha jumalateenistuste otseülekannete 
vankrit koos režissöörist abikaasaga vedanud juba rohkem kui kümme aastat. Kõster, 
kellele jõulupühad tähendavad aasta kõige töörohkemat aega, usub raudselt, et 
Jumal on ka tema otseülekandetiimi siiamaani põhjalikult kaitsnud. 
 
http://www.ohtuleht.ee/503672 
 

 
Miks Eesti president ja riigikogu häbenevad jõulude kristlikku tausta? 
19.12.2012 De Civitate 
 
Portaalis De Civitate juhib Varro Vooglaid tähelepanu asjaolule, et ei 
president Toomas Hendrik Ilvese jõulu- ja uusaastatervitusega e-kaart ega riigikogu 
kaart ei sisalda vähimaidki viiteid jõulupühade kristlikule sisule. Sama kehtib ka Tartu 
ülikooli kaardi kohta. 
Vooglaidi sõnul teeb asja huvitavaks see, et Eesti Vabariik ei ole ametlikult 
sekulaarne riik ning seega ei ole mingit põhimõtteliselt põhjust, miks avalike 
institutsioonide pühadetervitused peaksid nii kramplikult kristlikke motiive vältima. 
 
„Et meie avalike institutsioonide jõulukaartide range ilmalikkus on nii üldine, tekib 
küsimus, kas see on ka kellegi poolt ettekirjutatud või sellisena omavahel kokku 
lepitud. Kui ei ole, siis jääb üle küsida, milleks jõulude kristlikku tausta häbeneda,“ 
arutleb Varro Vooglaid. 
 
http://www.decivitate.ee/?news_id=1439 

 
Peterburi linnavalitsus andis Jaani kiriku kogudusele üle 
19.12.2012 Postimees 
 
Peterburi Jaani kiriku kogudus sai teate, et Peterburi linnavalitsus otsustas 12. 
detsembril anda Jaani kiriku kogudusele üle, vahendas Postimees. 
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Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder ja Peterburi Jaani 
koguduse õpetaja Raino Kubjas viisid mullu 20. veebruaril läbi Peterburi Jaani kiriku 
taasavamise liturgia. 
Kiriku taastamist rahastas Eesti riik.  
 
Novembris möödus eestlaste rahaga Tsaari-Venemaa pealinna ehitatud kiriku 
sisseõnnistamisest 152 aastat. Peterburi Jaani kirik avati esimest korda 1860. aastal. 
1930. aastail keelustas nõukogude võim jumalateenistused ja lasi rajada kirikusse 
ehitustrusti kontori ning ehitada hoonesse vahelaed ja bürooruumid. 
 
http://www.postimees.ee/1079970/peterburi-linnavalitsus-andis-jaani-kiriku-kogudusele-ule/ 

 
Sisekaitseakadeemia taastas lipu taasõnnistamisega jumalateenistuste 
traditsiooni 
21.12 2012 ERR 

 
Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus õnnistati 20. detsembril taaskord sisse 
sisekaitseakadeemia (SKA) paraadlipp ning taaselustati kunagine akadeemia 
jumalateenistuste traditsioon, vahendas ERR. 
 
"Inimlikke väärtusi kannavad endas kõik meie töötajad, kadetid ja vilistlased, kes täna 
teenistuses või teenistuses langenud. Oma lipu taasõnnistamisega tuleme tagasi 
kõigi nende väärtuste juurde, ümber mille akadeemia 20 aastat tagasi loodi ja mis 
üsna sageli meie riigis ununema kipuvad, eelkõige ausus ja austus,“ ütles SKA rektor 
Lauri Tabur. 
 
Lipu taasõnnistamisel viibisid SKA töötajad, kadetid ja vilistlased. Teenistuse viis läbi 
abipraost Arho Tuhkru. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06268777 
 
 

Religioonisotsioloog: kirik ei oska enam inimesi kõnetada 
21.12.2012 Eesti Päevaleht 
 
Religioonisotsioloog Liina Kilemit räägib artiklis maailmalõpu ootusest, eestlaste 
religioossusest, kirikus käimisest ja jõuludest. 
 
Kilemiti sõnul ei ole eestlaste religioossus tegelikult vähenenud, vaid vähenenud on 
kirikus käimine. Tema arvates on see kasvav nähtus, et inimesed, kellel on sügavam 
huvi vaimsete väärtuste vastu satuvad teistsuguse vaimsuse mõjusfääri. Minnakse 
pigem meditatsiooni- ja joogagruppidesse kui kirikusse. 
 
„Inimene, kellega kirik on harjunud suhtlema, on vanaks jäänud ning noorte 
suhtlemine ja harjumused on teistsugused. Kirik peab hoolega järele mõtlema, kuidas 
tema sõnum ka nooremat inimest kõnetaks. Ta peab õppima tundma seda, kellele ta 
oma sõnumit kuulutab,“ arvab Liina Kilemit. 
 
http://www.epl.ee/news/arvamus/religioonisotsioloog-kirik-ei-oska-enam-inimesi-
konetada.d?id=65438036 
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VÄLISUUDISED 
 
Uuring: õigeusklike arv Venemaal kahaneb, moslemite oma tõusuteel 
17.12.2012 ERR 
 
 
Venemaal väheneb õigeusklike arv, samas aga on suurenemas moslemite hulk, 
selgub uuringufirma Levada-Tsentr poolt läbi viidud uuringust. 
Küsitluse tulemustest ilmneb, et kõige levinum religioon Venemaal on õigeusk, mille 
järgijateks peab end 74% küsitletutest. Samas on õigeusklike arv, võrreldes 2009. 
aastaga, langenud 6% võrra, vahendas ERR. 
Seevastu on kolme aastaga lisandunud moslemite arv. Kui 2009. aastal oli 
venemaalaste seas 4% moslemeid, siis nüüd on neid 7%. 
Teiste religioonide (katoliiklus, protestantism, judaism jne) juurde peab end kuuluvaks 
mitte üle 1% vastanutest. 
 
Kolme aastaga on 8%-lt 10%-le suurenenud nende inimeste hulk, kes ei pea end 
ühegi religiooniga seotuks. Ateistide hulk kahanes 6%-lt 5%-le. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06268406 
 
 

Endine kuberner: koolivägivallas on süüdi Jumala eemaldamine 
klassiruumist 
17.12.2012 Delfi 
 
Reageerides 14. detsembri ohvriterohkele massitulistamisele Connecticuti 
osariigis Newtonis, ütles Arkansase endine kuberner Mike Huckabee, et uued 
relvaseadused ei hoia selliseid tulistamisi ära. Sagenenud koolivägivald on tema 
hinnangul seotud hoopis religiooni eemaldamisega klassiruumist.  
„Me küsime, miks on meie koolides vägivald, aga oleme süstemaatiliselt eemaldanud 
Jumalat oma koolidest,“ ütles Huckabee. 
 
„Meie probleem ei ole kuritegevus või relvad või isegi vägivald. Meie probleem on 
patud,“ ütles Huckabee pärast juulikuist tulistamist. „Ja et me oleme ajanud Jumala 
välja oma koolidest ja kogukondadest, sõjaväest ja avalikest vestlustest... ei peaks 
me esinema nii üllatununa, kui põrgu lahti läheb.“ 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/endine-kuberner-koolivagivallas-on-suudi-jumala-
eemaldamine-klassiruumist.d?id=65418228 
 
 

Usuliselt määratlematuid on maailmas peaaegu sama palju kui 
katoliiklasi 
18.12.2012 Meie Kirik 
 
Iga kuues inimene ehk 16 protsenti inimkonnast ei järgi ühtegi religiooni, selgub Pew’ 
uurimiskeskuse korraldatud uuringust. Religioosselt määratlematud inimesed 
moodustavad kristlaste ja moslemite järel suurima rühma ning neid on peaaegu 
sama palju kui katoliiklasi, vahendas portaal Meie Kirik. 
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Rohkem kui kolm neljandikku religioosselt määratlematutest elab Aasias. Eriti kõrge 
on nende osakaal Hiinas. 
Kristlasi on kokku 2,2 miljardit ehk 32 protsenti, moslemeid 1,6 miljardit ehk 23 
protsenti maailmas elavatest inimestest. Hinduistide osakaal on 15 ja budistide 
osakaal 7 protsenti. Kõige enam on noori moslemite ja hinduistide seas, kõige 
„eakamad“ on aga budistid ja judaistid. Moslemite keskmine vanus on 23 eluaastat, 
judaistide keskmine vanus on 36 eluaastat. 
 
Uuring „The Global Religious Landscape“ viidi läbi 2010. aastal 232 riigis ning 
andmed põhinevad vastajate enesemääratlusel. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3008&Itemid=1 
 

 
Antiookia ja kogu Ida uueks patriarhiks valiti Euroopa peapiiskop 
17.12.2012 Meie Kirik 
 
Antiookia ja kogu Ida õigeusu patriarhiks valiti 17. detsembril 
metropoliit Youhanna al-Yaziji, kes patriarhina hakkab kandma nime Youhanna 
(Johannes) X. Keerulisel ajal Süüria õigeusklike kristlaste juhiks valitud Youhanna 
rõhutas meediale, et „kristlased jäävad Süüriasse ja see on nende maa“. 
 
1955. aastal Süüria sadamalinnas Latakias sündinud metropoliit Youhanna al-Yaziji 
juhtis alates 1988. aastast Antiookia patriarhaadi Euroopa peapiiskopkonda, mille 
keskus asub Pariisis. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3007&Itemid=1 
 
 
Mida Rootsi koolijuhid lubaksid lastele jõuludest rääkida? 
18.12.2012 Meie Kirik 
 
Rootsis ei lubata enam õpilaste jõulueelsetele kirikukülastustele anda usulist sisu, 
kuna koolid peavad olema usuliselt neutraalsed. Kuna ürituse sisulise külje eest on 
pandud vastutama koolijuhid, uuris väljaanne Dagens Nyheter, mida direktorid 
oleksid valmis lubama. 
 
99 protsenti koolijuhtidest on nõus, et lauldakse jõululaul Nu tändas tusen juleljus, 
milles kõneldakse Õnnistegija Kristuse sündimisest. Samas lubaks vaid 38 protsenti 
direktoritest, et kirikus loetakse jõuluevangeeliumi. Veelgi väiksem osa, nimelt 28 
protsenti lubaks vaimulikul kõneleda jõulude sõnumist. Ainult 8 protsenti oli nõus, et 
vaimulik ütleb lastele õnnistamissõnad, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3010&Itemid=1 


