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KIRIKUKAJA 
19. - 26. aprill 2013 

 
 
EESTI UUDISED 

 
Esilinastus dokumentaalfilm „Ühendav usk“ 
18.04.2013 EKN 
 
18. aprillil 2013 esilinastus kinos Artis dokumentaalfilm “Ühendav usk”, mis avab 
ristiusu jõudmist Eestisse, kus varem valitsesid piirkondlikult erinevad uskumused. 
Esitatud on arheoloogide, kultuuriloolaste, rahvaluule- ja keeleteadlaste teadmisi ja 
huvitavaid vaatenurki ristiusu vastuvõtmisele ja selle sajanditepikkusele 
kujunemisloole.  
 
Visuaalne materjal võimaldab pilku heita rekonstruktsioonile Taarast ja hiitest, 
muinasaja lõpu ristripatsitele, vanadele kivikirikutele, väikestele puukirikutele, 
vennastekoguduse palvemajale ja setu tsässonatele. 
 
 Filmi produtsent on Kristiina Davidjants, stsenarist Aldur Vunk ja rezissöör Elo 
Selirand, teostaja Maagiline Masin OÜ. Dokumentaalfilmi valmimist toetas Eesti 
Kirikute Nõukogu. 

http://www.ekn.ee/uudis.php?id=109 

 
Tori kirikus peeti veteranipäeva jumalateenistust 
23.04.2013 ERR 
 

Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus toimus 23. aprillil veteranipäeva 
jumalateenistus ja õnnistati Jüriöö tuli. 
 
Avati mälestustahvel Vabadussõjas langenud brittidele ja mälestati kaitseväelasi, kes 
hukkusid 1997. aastal Kurkses, aga ka järgnevatel aastatel Kosovos, Iraagis, 
Afganistanis ja viimastel aastatel taas ka Eestis. 
 
Mälestusteenistusel süüdati ja õnnistati ka jürituli ehk veteranide mälestustuli, mis 
saadeti kiriku juurest langenud sõjameeste haudadele ja vabadusvõitlusega seotud 
mälestuspaikadele, vahendas ERR. 
 
Jumalateenistuse pidasid kaitseväe peakaplan Taavi Laanepere ja EELK peapiiskop 
Andres Põder. Tervitussõnad ütlesid kaitseminister ja kaitseväe juhataja ning 
Ühendkuningriigi suursaadik Christopher Bruce Holtby. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06277735 
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Peaminister Ansip: samasoolistel paaridel olgu õigus oma kooselu 
registreerida 
23.04.2013 Meie Kirik 
 
Peaminister Andrus Ansip ei poolda homoabielusid, küll aga toetab ta 
homoseksuaalsete paaride kooselu seadustamist, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
 „Abielu on minu jaoks püha ja see on mehe ja naise vaheline suhe. Minu 
vaatevinklist nii peab see ka jääma,“ rääkis Ansip riigikogu infotunnis. 
 
„Küll aga on samasoolistel paaridel õigus oma kooselu seaduse järgi reguleeritud 
saada,“ lisas peaminister, avaldades toetust justiitsministeeriumis valmivale 
kooseluseadusele. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3273&Itemid=1 
 
 

EELK ja EAÕK vaheline ajalooline ühisavaldus 
24.04.2013 EELK 

Kolmapäeval, 24. aprillil 2013 kl 12 toimus ajalooline sündmus. Eesti õigeusu ja 
luterliku kiriku juhid kirjutasid alla kahe kiriku ametlike kõneluste käigus valminud 
teoloogilise ühisavalduse.   

Valminud dokumendis, „Euharistia ja jumalateenistus“, rõhutatakse jumalateenistuse 
olulisust inimese elus ning euharistia ehk armulaua kohta selles. EAÕK ja EELK 
dialoog on üldse esimene kahe kiriku ametlik kõnelus Eesti ajaloos. 

Valminud ühisavaldus näitab kõigile huvilistele, kuidas kirikud mõistavad ristiusu 
keskseid teemasid. Metropoliit Stefanus ja peapiiskop Andres Põder esitlesid 
ühisavaldust ning andsid ülevaate dokumendist. 

Kahepoolne dialoog sai alguse 2006. aastal. Kohtutakse 1-2 korda aastas. Praegu 
on käsitlusel bioeetika teemad, keskendudes õigeusu ja luterlikele lähtepunkidele 
organidoonorluse teemal. 

http://www.eelk.ee/eelk_uudised/uudis.php?id=624 

 
Eesti kirikute olukord muutub järjest halvemaks  
24.04.2013 ERR 
 
Eesti kirikute restaureerimiseks ei jätku raha, mistõttu muutub hoonete seisukord 
järjest halvemaks. Kultuuriministeeriumi asekantsler Anton Pärn ütles, et  edaspidi 
tuleks kaaluda, et kasutusest väljalangevate kirikute säilitamise  eest võtaks suurema 
vastutuse kohalik kogukond. 
 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku avalike suhete juht Arho Tuhkru tunnistas, et 
kümme aastat kestnud pühakodade säilitamise ja arendamise programmist on olnud 
palju kasu, kuid suures osas jäi see tema väitel täitmata, vahendas ERR. 
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"Programmi kogumahuks oli Eesti kroonides 633 miljonit. Tänaseks päevaks me 
ütleme, et suures piiris on see täitunud kümne aastaga 15% mahus," ütles Tuhkru.  
 
Uut programmi valmistatakse praegu ette ning see käivitub järgmisest aastast. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06277802 
 
 

Õiguskantsler Teder: samasooliste kooselu vajab reguleerimist 
25.04.2013 Eesti Päevaleht 
 

Õiguskantsler Indrek Teder leiab, et samasooliste püsiv kooselu kuulub 
perekonnaõiguse kaitsealasse ning olukord, kus homopaarid ei saa oma kooselu 
registreerida, on põhiseadusega vastuolus, vahendab Eesti Päevaleht. 
 
„Olen seisukohal, et samasooliste isikute vaheline püsiv kooselu kuulub 
perekonnapõhiõiguse kaitsealasse, mistõttu on põhiseadusega vastuolus olukord, 
kus selline kooselu on õiguslikult reguleerimata,“ ütles Teder. 
 
„Seetõttu on kooskõlas põhiõiguste tagamise põhimõttega vajalik luua selliste 
õigussuhete reguleerimiseks kohane õiguslik raamistik,“ lisas õiguskantsler. 
 
 
http://www.epl.ee/news/online/oiguskantsler-teder-samasooliste-kooselu-vajab-
reguleerimist.d?id=66032686 
 
 

IRL-i poliitik: kas kõigest 74 homopaari pärast tuleb muuta seadust ja 
traditsioone? 
26.04.2013  
 

Riigikogu liige Priit Sibul (IRL) nendib, et oma kooselu registreerida soovivate 
samasooliste paaride arv on ilmselt väga väike – 74 või veelgi väiksem. 
 
Rahvaloenduse andmetel elas Eestis seaduslikus abielus 446 588 inimest ja nn 
vabaabielus 201 936 inimest. Kooselu samasoolise partneriga esines 428 juhul.  
„Kui mingil põhjusel eeldada, et samasooliste hulgas on oma kooselu reguleerimist 
huvitunute hulk samasugune kui heterode seas, siis puudutab see 148 inimest ehk 
74 paari, tõenäoliselt siiski veel väiksemat hulka elanikkonnast,“ kirjutab Priit Sibul 
oma blogis. 
 
„Seadusemuudatus, mida oodatakse, on põhimõttelises vastuolus senise õigus- ja 
kultuuriruumi ning traditsioonidega. Me peame mõistma, et selle muudatusega 
tahetakse senine perekonnakäsitlus põhimõtteliselt ümber kirjutada. Ja seda ei tohi 
võimaldada,“ lisab Sibul. 
 
http://priitsibul.wordpress.com/2013/04/25/kaib-perekonna-institutsiooni-halastamatu-havitamine/ 
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Toomas Paul: Kirik ei suuda rock-kontserdiga võidu joosta 
25.04.2013 Maaleht 
 

Teoloogiadoktor Toomas Paul möönab Maalehe artiklis, et eestlaste usk on 
kandunud kirikust nii kokaraamatute kui ka esoteerika juurde. Ometi ei vähenda see 
kiriku rolli igavestele küsimustele vastuste leidmises. 
 

„Kui küsitakse, kas usutakse millessegi, tuleb välja, et eestlased on kõige usklikum 
rahvas. Ta usub astrolooge, horoskoope, seda, et taimes, mida sa sööd, on vägi jne,“ 
kirjutab Paul. 
 
Teoloogiadoktor leiab, et kui kirik hakkab võitlema muude organisatsioonidega 
atraktiivsuses, jääb ta neile varem või hiljem alla. „Senikaua kui kirik annab vastused 
inimese viimsetele küsimustele, on oodatud sinna kõik need, kes ei otsi mitte 
seltskonda, vaid vastuseid olulistele küsimustele,“ arvab Paul. 
 
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/toomas-paul-kirik-ei-suuda-rock-kontserdiga-voidu-
joosta.d?id=66026154 
 

 
 
VÄLISUUDISED 
 
Samasooliste abielu seadustamine sai Prantsusmaal heakskiidu 
23.04.2013 ERR 
 
Prantsuse parlament kiitis heaks seaduseelnõu, mis lubab samasoolistel paaridel 
abielluda ja lapsi adopteerida. 
 
Rahvusassamblees, kus Hollande'i sotsialistid on enamuses, toetas eelnõu 331 
saadikut ja vastu hääletas 225. Nii sai Prantsusmaast maailmas 14. riik, kus 
samasooliste abielud on lubatud, vahendas ERR. 
 
Homoabielude vastase liikumise esindajad lubasid, et jätkavad hoolimata parlamendi 
otsusest protestimist ning kogunesid 22. aprillil parlamendi juurde taas meelt 
avaldama. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06277740 
 

 
 
 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
22.04 - 28.04 Hommikupalvused - TOOMAS PAUL (EELK) 
28.04 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
29.04 - 05.05 Hommikupalvused - JUSTINUS KIVILOO (EAÕK) 
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Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
28.04 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. Sünd ja surm, surm ja sünd, 2/6. 
 
 
 
 


