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KIRIKUKAJA 
17. - 24. jaanuar 2014 

 
 

 
EESTI UUDISED 
 
Eesti Kirikute Nõukogu esindajad kohtusid Luterliku Maailmaliidu 
peasekretäri Martin Jungega 
19.01.2014 EKN 
  

19. jaanuaril 2014 toimus Pirita kloostris Eesti Kirikute Nõukogu esindajate kohtumine 
Luterliku Maailmaliidu peasekretäri õpetaja Martin Jungega.  
 
Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop Andres Põder tervitas Luterliku 
Maailmaliidu peasekretäri Martin Junget ja teisi kohtumisest osavõtjaid. Asepresident 
pastor Meego Remmel tutvustas Eesti Kirikute Nõukogu töövaldkondi ning Eesti 
usulist maastikku laiemalt. Peasekretär õpetaja Martin Junge rääkis lühidalt Luterliku 
Maailmaliidu asutamisest ning tegevusest tänapäeval. 
 
Luterliku Maailmaliidu peasekretär saabus Eestisse 18. jaanuaril. Nelja visiidipäeva 
jooksul külastas ta kogudusi ja kiriku asutusi, võttis osa EELK vaimulike konverentsist 
Roostal. Visiidi ajal kohtus Junge ka Eesti Vabariigi presidendi ja peaministriga. 
 
http://www.ekn.ee/uudis.php?id=126 
 
 

Luterliku Maailmaliidu peasekretär: luterikiriku traditsioonides on suur 
rikkus 
21.01.2014 ERR 
 
Eestis visiidil viibinud kogu maailmas rohkem kui 70 miljonit kristlast ühendava 
Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge tunnustas oma külaskäiguga 
muuhulgas Eesti luterlasi, sest ka eestlased olid maailmaliidu loojate seas. 
 
"Eesti luterlased aitasid 1947. aastal Luterlikku Maailmaliitu moodustada. Liidu 
loomise üheks põhjuseks olid põgenikud, ka Eesti põgenikud. Luteri kirikud kõikjal 
maailmas soovisid koos põgenikke aidata," meenutas Junge. 
 
Praegu on liidus 142 kirikut 79 riigist. Organisatsioon on suur, kuid samal ajal 
väheneb luterluse populaarsus nii Eestis kui ka mujal Euroopas. 
 
„Usun, et vaja on kõigi maailma kirikute, sealhulgas Eesti kiriku suurt pingutust, et 
näidata nii sõnade kui ka tegudega, mis tähendab olla nende seas, keda Jumal 
armastab," rääkis Junge ERR-ile. 
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/b9b636e3-ac68-428f-b54f-215c58837fd8 
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Pastor ristis noore mehe rannikumere jäises vees 
22.01.2014 Meie Maa 
 
Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku perre kuuluva Nelikaare kiriku pastor Alur Õunpuu ristis 
19. jaanuaril Nasva jõe suudme lähedal külmas merevees jääpankade vahel  
24-aastase mehe viimase soovile vastu tulles. 
 
Alvar Lipul tekkis pakiline soov ristitud saada ning selle toiminguga mitte suveni 
oodata. 
 
Pastor Õunpuu tunnistas ajalehele Meie Maa, et tegemist oli erakorralise toiminguga, 
kuid mingeid riske kumbki mees ei tundnud. 
 
Vaatamata paljude inimeste arvamusele, et nad võivad pärast ristimist jääkülmas 
vees haigestuda, on pastor Alur Õunpuu ja vastristitud Alvar Lipp täiesti terved. 
 
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=57008 
 
 

Järveäärsest kirikust saab kogukonna keskus 
23.01.2014 Harku Valla Teataja 
 
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts tahab võtta külas asuva pühakoja kasutusele 
kogukonnakeskusena ning jäädvustada ka ehitamist rahastanud Aino Järvesoo 
mälestust. 
 
"MTÜ-sse Harkjujärve Kiriku Taastamise Selts kuulub 20 inimest. Lisaks osalevad 
taastamistegevuses vabatahtlikena mitmed inimesed," ütles EELK diakoonia ning 
ühiskonnatöö talituse juht Avo Üprus Harku Valla Teatajale. 
 
Praegu tegutseb kirikus alates eelmise aasta 1. veebruarist lastehoid ning kohe 
alustab tegevust ka perenõustamiskeskus.  
 
Tühjana seisvasse kirikuhoonesse rajatakse kogukonnakeskus, mis pakub 
ümberkaudsetele elanikele vajalikke teenuseid, korraldab kärajaid ning kultuuriüritusi. 
 
http://eestielu.delfi.ee/eesti/harjumaa/harku/elu/jarveaarsest-kirikust-saab-kogukonna-
keskus.d?id=67666511 
 
 

Kristliku nõustamise võimalusest perekeskuses 
23.01.2014 Meie Maa 
 
10. jaanuaril õnnistati Tallinnas sisse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku perekeskus. 
Perekeskuse juhataja Pia Ruotsala sõnul on alanud aastal eesmärgiks võetud 
vähemalt neljasajale inimesele abi pakkuda. Tegeleda tahetakse terve perega. 
 
Ruotsala arvates on kirikul perede kooshoidmiseks väga oluline roll. Perekeskusesse 
võib pöörduda otse ilma suunamiseta, samuti saavad seal tasuta abi 
vähekindlustatud inimesed, kirjutas Meie Maa. 
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Esimese keskusena Tallinnas hakatakse pakkuma ka professionaalset kristlikku 
nõustamist pereterapeutide poolt. Lisaks on võimalus kasutada veel pere- ja 
paarinõustamis- ning hingehoiu teenust. 
 
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=43&artid=57035 
 

 
Urnimatus kirikusse - kas uus tulevikutrend? 
23.01.2014 Eesti Ekspress 
 
Tartu Pauluse kogudus usub, et kirik sobib ka tänapäeval viimseks puhkepaigaks ja 
nii ehitati kiriku keldrisse kolumbaarium. 
 
Eesti Ekspressi ajakirjanik Madis Jürgen külastas 2012. aasta septembris avatud 
moodsat kolumbaariumi ning annab oma artiklis ülevaate seal nähtust. 
 
Dolomiitplaatidega kaetud kolumbaariumi sein sisaldab 250 kambrit, kokku on neis 
1750 kohta. Hetkel on kambrites hoiul 33 lahkunu põrm. 
 
Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma leiab, et urnide matmisel ajalooliste 
kirikumüüride vahel tulevikku ei ole. „Palju lihtsam oleks taasavada urnide matmiseks 
kirikuaiad, mis on kunagi olnud kalmistud,“ arvab Viilma. 
 
Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets loetleb aga arvukalt plusse, mis kirikusse 
matmise mugavaks teeb: jääb ära mure matuseplatsi hooldamisega ja tulles 
jumalateenistusele saab ka ühtlasi lähedase haua juures käidud. 
 
http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudised/eestiuudised/urnimatus-kirikusse-kas-uus-
tulevikutrend.d?id=67660503 
 
 
 
 
 

VÄLISUUDISED 
 
Saksa protestandid kaotavad enam liikmeid kui katoliku kirik 
23.01.2014 Meie Kirik 
 
2012. aastal kaotas Saksamaa evangeelne kirik 1,1% liikmeskonnast, sellal kui 
katoliku kirikus vähenes liikmete arv 0,5%.  
 
Põhjuseks on kirikust väljaastumised ja matuste suurem arv võrreldes ristimistega. 
Evangeelsest kirikust lahkus ligi 140 000, katoliku kirikust aga umbes 120 000 
inimest, kirjutas Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3767&Itemid=1 
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Kiievi patriarh loobus protestiks riiklikust teeneteristist 
24.01.2014 Meie Kirik 
 
Ukraina Õigeusu Kiriku Kiievi patriarh Filaret teatas kirjas Ukraina president Viktor 
Janukovitšile, et loobub talle 85. sünnipäeva puhul annetatud Ukraina I klassi 
teeneteristist. 
 
Loobumise põhjusena nimetab patriarh riigis valitsevat teravat vastasseisu, mille 
käigus on ka juba hukkunuid. Ühtlasi kutsub Kiievi patriarh kogu kirikut ja rahvast 
jätkuvalt palvetama rahu eest, kirjutas Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3770&Itemid=1 
 
 
 
 

KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
20.01 - 26.01 Hommikupalvused - RAIDO ORAS (EEKBKL) 

26.01 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 

27.01 - 02.02 Hommikupalvused - HANNES HERMAKÜLA 

 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
 
 
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU OIKUMEENILISTE PROJEKTIDE KONKURSS 2014 
 
Projektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus edendada 2014. aasta oikumeenilist 
tegevust Eesti ühiskonnas. Käesoleval aastal on Eesti Kirikute Nõukogu 
aastateemaks "Perekond kui sotsiaalse turvalisuse looja". Lisaks tavapärastele 
oikumeenilistele projektidele on oodatud need projektid, mis käsitlevad perekonnaga 
seotud teemasid. 
 
Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, 
kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud 
organisatsioonid. 
 
Projektitaotluse esitamise tähtaeg on 1. märts 2014 
 

Lisainfo:  ekn@ekn.ee 

     646 1028, 5122 564 

 


