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KIRIKUKAJA 
16. - 23. november 2012 

 
EESTI UUDISED 

 
Toetus luterlusele kukkus aastaga järsult  
17.11.2012 ERR 

 
Uuringufirma Faktum & Ariko küsitlusest selgus, et luterluse pooldajate hulk on 
aastaga märgatavalt vähenenud, vahendas ERR. 
Kui eelmisel aastal kinnitas 34% küsitlusele vastanutest, et luterlus on neile kõige 
südamelähedasem religioon, siis tänavu oli see näitaja vaid 24%. 
Esikohale tõusis õigeusk (25%, möödunud aastal 29%). Luterlusele järgnesid 
katoliiklus (4% ja 6%), maausk (5% ja 6%), budism (2% ja 3%) ning taarausk ja 
baptism (2% ja 2%). 
 
Faktum & Ariko küsitles juulis omnibuss-uuringu raames Eesti 15-74 aasta vanuseid 
elanikke. Uuringu tellijaks oli Hiite Maja SA. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06266079 
 
 

Kaarma kiriku vana altar jõudis Saaremaa muuseumi kabelisse 
17.11.2012 Saarte Hääl 
 
14. novembril jõudis Saaremaa muuseumisse Kaarma kiriku vana altar, mida oodati 
seal mitu aastat. Kappaltarit restaureeriti Tallinnas Kanuti ennistuskojas. 
1520. aastal Lüübeki meistrite valmistatud altar kaunistas Kaarma kirikut seni kuni ta 
19. sajandil asendati lõplikult Kaali mõisa omaniku Mölleri maalitud Kristuse pildiga. 
Et Kaarma kirik on jätkuvalt remondis oli altari muuseumisse paigutamine loogiline 
samm. 
 
Kaarma koguduse õpetaja Hannes Nelis rõhutas, et tegemist on siiski altari 
muuseumile deponeerimisega. Ta ei välista, et muuseumi tuuakse hoiule ka teine 
Kaarma kirikus olev altarimaal, mis praegu ripub kantsli kõrval. 
 
Tõnu Veldre, Saarte Hääl, 17.11.2012, lk.3. 

 
 
100 aastat puukiriku sisseõnnistamisest 
21.11.2012 Meie Maa  
 
18. novembril tähistas Kuressaare metodisti kogudus piduliku jumalateenistusega 
oma kirikuhoone 100. sisseõnnistamise aastapäeva. 
Jumalateenistusel jagas sõna kiriku superintendent Taavi Hollmann, samuti astusid 
üles Rein Käsk, Märt Pärna ja Herman Mäemets. 
 
Rahvasuus puukirikuks nimetatu on oma olemasolu 100 aasta jooksul koduks olnud 
kolmele kogudusele - metodistidele, baptistidele ja seitsmenda päeva adventistidele. 
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Kuressaare metodisti kirik oli esimene metodistide pühakoda Eestis. Esimene 
metodisti kogudus aga sündis 26. augustil 1910, kui superintendent Georg A. Simons 
ja Vassili Täht võtsid vastu 3 meest ja 3 naist esimesteks Eesti piiskopliku metodisti 
kiriku liikmeteks. 
 
Ene Kallas, Meie Maa, 21.11.2012, lk.3 

 
 
Peapiiskop Põder tuleb Pilistvere kihelkonnapäevadele 
22.11.2012 Sakala 
 
24. novembril peetakse Pilistveres kihelkonnapäeva, mis on pühendatud kihelkonna 
ja koguduse 790. aastapäevale. 
Päev algab ümarlauaga Pilistvere pastoraadis, millele järgneb jumalateenistus 
kirikus, kus teenib peapiiskop Andres Põder. Õhtul on rahvamajas kontsert. 
Pilistvere vaimulik Hermann Kalmus märkis, et 30. novembril on Pilistvere kiriku 
nimipühaku, Jeesuse esimese õpilase Andrease ehk andresepäev. 
 
Kihelkonnapäeva on peetud alates 1988. aastast ühise rahvapeona andresepäevale 
lähimal laupäeval. 
 
Egon Valdaru, Sakala, 22.11, 2012, lk. 3. 
 
 

Kiriku restaureerimistööd tõid päevavalgele detailse päiskivi 
22.11.2012 Meie Maa 
 
OÜ Rändmeister restauraatorid lõpetasid Kihelkonna kiriku pikihoone tornialuse 
läänevõlvi ja ülemise seinaosa kordategemise. Taastamistööde käigus tuli värvikihi 
alt välja detailne punga- ja lehekujutistega päiskivi ning selle kõrvalt kirikus erandlik 
1885. aastast pärit lillekaunistustega tuulutusava kate. 
 
Restauraator Eeva Mölderil kulus koos nelja ametikaaslasega läänevõlvi ja seinte 
kallal töötamiseks kaks ja pool kuud. Taastamistööd maksid kokku 41 000 eurot, 
millest 37 000 eurot saadi PRIA-lt projekti raames, mille koguduse õpetaja Rene 
Reinsoo kirjutas Saarte Koostöökogule. 
 
Ahto Jakson, Meie Maa, 22.11.2012, lk. 1. 
 

 
Religioonipoliitika suund on õige 
23.11.2012 Sakala 
 
Emeriitõpetaja Helmut Mõtsnik kommenteerib artiklis vaatleja Jüri Kuke 15. novembril 
ajalehes „Sakala“ ilmunud kirjutist, kus viimane leidis, et kristliku kiriku totaalse 
toetamise asemel peaks riik enam toetama rahvalike traditsioonide elushoidmist. 
Mõtsnik ei nõustu selle väitega ja kirjutab: „Eesti evangeelne luterlik kirik on olnud 
meie rahvuslik kirik sajandeid ja ütelda, et ta seda enam ei vääri, oleks 
asjatundmatu.“ 
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Samuti avaldas Jüri Kukk oma artiklis arvamust, et kristlike kaplanite asemel võiks 
riigi jõustruktuurides olla palgatud psühholoogid. Helmut Mõtsniku arvates pole see 
võimalik, kuna psühholoogidel puudub üldjuhul teoloogiline haridus. 
 
„Religioossus on hävimatu ja hävitamatu nagu armastus, ka siis kui mõni selle 
olemasolus pettub,“ kirjutab Mõtsnik. 
 
Helmut Mõtsnik, Sakala, 23.11.2012, lk. 2. 
 

 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
 

Paavst kutsus usklikke eirama viimsepäevahoiatusi 
18.11.2012 Delfi 
 
Paavst Benedictus XVI kutsus kristlasi mitte kuulda võtma hoiatusi, mille kohaselt 21. 
detsembril saabub maailma lõpp.  
 
Paavst ütles 18. novembril oma iganädalases pöördumises, et Jeesus "ei kirjelda 
maailma lõppu", vahendas Delfi. "Vastupidi, ta tahab, et tema jüngrid eri ajastutel ei 
huvituks ennustustest ja kuupäevadest, ning soovib juhatada neile õige tee tänasest 
ja homsest igavesse ellu," ütles kirikupea. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/paavst-kutsus-usklikke-eirama-
viimsepaevahoiatusi.d?id=65281592 
 
 

Sajad tuhanded prantslased protestisid tänavatel sotside plaani vastu 
seadustada homoabielud 
18.11.2012 De Civitate 
 
17. novembril tulid Prantsusmaal tänavatele sajad tuhanded inimesed, et protestida 
sotsialistliku valitsuse plaani vastu seadustada homoabielud ning anda 
homopaaridele lapsendamise õigus, kirjutas portaal De Civitate. 
Ainuüksi Pariisis osales meeleavaldustel korraldajate kinnitusel ligi 200 000 inimest. 
Sarnased protestiavaldused toimusid ka enam kui kümnes teises Prantsusmaa 
linnas, teiste hulgas Lyonis, Touluse'is, Marseille's, Nante'is ja Rennes'is. 
 
Olgugi, et prantsuse valitsus kiitis hiljuti homoabielude seadustamise heaks, on 
president Hollande'i plaan kohanud jõulist avalikku vastuseisu, mida juhivad Katoliku 
Kirik ja katoliiklikud ilmikorganisatsioonid. Protestiliikumisega on ühinenud paljud 
poliitikud ja avaliku elu tegelased. 
 
President François Hollande kinnitas, et „homoabielude“ seadustamisel tagatakse 
kaitse nendele ametnikele, kes selle seadusega ei nõustu. Presidendi sõnul peab riik 
austama „ilmalikkust ja võrdsust“ ning seadust rakendatakse kõigi südametunnistuse 
vabadust respekteerides. 
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http://www.decivitate.ee/?news_id=1398 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2955&Itemid=1 
 
 

Metropoliit Illarion hoiatas anglikaanide uut juhti kristlikust traditsioonist 
hälbimise eest 
20.11.2012 Meie Kirik 
 
Vene Õigeusu Kiriku välissuhete juht metropoliit Illarion õnnitles Durhami 
piiskop Justin Welbyt Canterbury peapiiskopiks valimise puhul, ent juhtis ühtlasi 
tähelepanu anglikaani kiriku jätkuvale hälbimisele kristlikust traditsioonist, vahendas 
portaal Meie Kirik. 
 
„Naispreestrite ja nüüd ka -piiskoppide juurutamine, samasooliste „liidud“ ja „abielud“, 
homoseksualistide ordineerimine pastoriteks ja piiskoppideks – õigeusklikud peavad 
kõiki neid uuendusi kõrvalekaldumiseks varase kiriku traditsioonist, mis üha enam 
kaugendab anglikanismi Õigeusu Kirikust ja aitab kaasa kogu kristlaskonna jätkuvale 
lõhenemisele,“ nentis metropoliit Illarion. 
Vene kiriku esindaja avaldas lootust, et Inglismaa Kirik ja Anglikaani Osaduskonna 
kirikud võtavad kuulda Õigeusu Kiriku häält ja nende vahel säilivad head vennalikud 
suhted. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2949&Itemid=1 
 
 

Inglismaa Kiriku kirikukogu hääletas naispiiskoppide vastu 
20.11.2012 Meie Kirik 
 

Rohkem kui kümme aastat kestnud debatid naiste lubamise üle piiskopiametisse 
päädisid 20. novembril hääletusega Inglismaa Kiriku kirikukogus. Naispiiskoppe 
võimaldav eelnõu ei leidnud toetust kirikukogu ilmikute kojas, puudu jäi vaid viis 
häält, vahendas portaal Meie Kirik. 
Hääletusele eelnenud sõnavõttudes toetasid jõuliselt eelnõu vastuvõtmist teiste seas 
nii ametisolev Canterbury peapiiskop Rowan Williams kui Durhami piiskop Justin 
Welby, kes järgmisel aastal anglikaanide vaimse juhi ameti üle võtab. 
 
Eelnõu vastu olid peamiselt traditsionalistid evangelikaalide ja anglokatoliiklaste 
seast, kelle arvates on naiste piiskopiks lubamine Piibliga vastuolus. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2951&Itemid=1 
 
 

Ungari peaminister: kristlikud väärtused hüljanud Euroopa on kui liivale 
ehitatud maja 
21.11.2012 Meie Kirik 
 
Ungari peaminister Viktor Orbán võrdleb oma kristlikud alusväärtused unustanud 
Euroopat liivale ehitatud majaga. Ungari valitsusjuhi sõnul ei ole praeguse kriisi 
tekkepõhjus majanduslik, vaid vaimne ning väljapääs seisneb kristlike väärtuse 
omaksvõtmises, vahendas portaal Meie Kirik. 
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Peaminister Viktor Orbán kõneles Euroopa praegusest olukorrast ja alusväärtustest 
Ungari parlamendis Viini kardinalile Christoph Schönbornile Suure Risti 
teeneteordeni üleandmise tseremoonial, kus ta võrdles Euroopat Jeesuse 
Mäejutluses mainitud rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Orbáni sõnul on 
siiski paljud inimesed pühendunud Euroopa rajamisele kristliku pärandi „kindlale 
kaljule“. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2952&Itemid=1 
 
 

16 aktiivset päeva naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamiseks 
21.11.2012 The World Council of Churches 
 
Kirikute Maailmanõukogu kutsub üksikisikuid ja kogudusi läbi mõtiskluste, palvete ja 
tegutsemise liituma aktsiooniga „16 aktiivset päeva naiste vägivalla vastu“. 
Kõnealused 16 päeva 25. novembrist kuni 10. detsembrini kätkevad endas 
rahvusvahelist naiste õiguste kaitsjate päeva (29. november), ülemaailmset AIDSI 
vastu võitlemise päeva (1. detsember) ja rahvusvahelist inimõiguste päeva (10. 
detsember).  
Seoses 16 aktiivse päevaga on KMN-i programm Naised kirikus ja ühiskonnas 
loonud KMN-i kodulehel ressursikomplekti, mis sisaldab piiblitunde, teoloogilisi 
mõtisklusi, linke, palveid ja ideid, et haarata kirikuid ja kodanikuühiskonna gruppe üle 
maailma. 
 
KMN-i programmi Naised kirikus ja ühiskonnas täitevsekretär dr Fulata Lusungu 
Moyo sõnul saavad osalejad tuua nendesse päevadesse usu perspektiivi, et 
kuulutada naiste vastu suunatud vägivallale lõppu. 
 
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/16-days-of-activism-
advoc.html 
 
 

Venemaa lapsevanemad eelistavad eetikatunde ainele „Õigeusu kultuuri 
põhialused“ 
23.11.2012 Kirik & Teoloogia 
 
Venemaa Haridusministeerium avaldas 14. septembril statistilised andmed uue 
kohustusliku aine „Religioossete kultuuride ja ilmaliku eetika põhialused“ kohta. 
Pärast kaheaastast pilootfaasi on see aine käesolevast õppeaastast Venemaa 
koolide 4. klassis kohustuslikuks aineks, vahendab portaal Kirik & Teoloogia. 
Kooliõpilaste vanematel oli võimalus valida moodulite „Õigeusu (või islami, juudi või 
budistliku) kultuuri põhialused“ ning religioosselt neutraalsete ainete 
„Maailmareligioonide kultuuride põhialused“ ja „Ilmaliku eetika põhialused“ vahel. 
 
31,7% Venemaa lapsevanematest otsustasid aine „Õigeusu kultuuri põhialused“ 
kasuks, 4% valisid aine „Islami kultuuri põhialused“, 0,6% eelistasid budistliku ning 
0,05 % juudi kultuuri põhialuseid tutvustavaid aineid. 21,2% vanematest valisid 
religioosselt neutraalse aine „Maailmareligioonide kultuuride põhialused“ ning 42,7% 
aine „Ilmaliku eetika põhialused“. 
 
http://kjt.ee/2012/11/venemaa-lapsevanemad-eelistavad-eetikatunde-ainele-oigeusu-kultuuri-
pohialused-3/ 


