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KIRIKUKAJA 
19. - 26. oktoober 

 
 
EESTI UUDISED  
 

Tallinna linnavalitsus tahab loovutada usutalitusteks tarvilikud rajatised 
kirikutele 
23.10.2012 Delfi 
 
Tallinna linnavalitsus kavatseb teha linnavolikogule ettepaneku võõrandada 
otsustuskorras usuorganisatsioonidele nende kasutuses olevad Herne tn 26a, 
Kaevuri tn 3 ja Treiali tn 6 kinnisasjad, vahendas Delfi. 
 
Eelnõu kohaselt võõrandatakse Herne tn 26a kinnistu pindalaga 46 m² koos sellel 
asuva kabeliga mittetulundusühingule Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne 
Kogudus ning Treiali tn 6 kinnistu pindalaga 1733 m² koos sellel asuva kirikuhoonega 
ja Kaevuri tn 3 kinnistu pindala 1870 m² koos sellel asuvate ehitistega 
mittetulundusühingule Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Kopli Püha 
Nikolause Kogudusele. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/linn-tahab-loovutada-usutalitusteks-tarvilikud-rajatised-
kirikutele.d?id=65152220 
 
 

EELK reformatsioonijuubeli vahtrapuu Wittenbergis 
26.10.2012 Kirik & Teoloogia 
 
21. oktoobril, istutas peapiiskop Andres Põder reformatsiooni sünnilinnas 
Wittenbergis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt vahtrapuu, vahendas portaal 
Kirik & Teoloogia. 
EELK puu kannab numbrit 73 ja selle juurde tuleb tahvel piiblitsitaadiga „Kes Issanda 
kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes“ (Ps 92:14). Puu istutamisel 
osales ka õpetaja Anne Burghardt. 

„Lutheri aed“ on elav mälestusmärk, mis on pühendatud peatselt saabuvale 
reformatsiooni 500. aastapäevale ja valmib seega aastaks 2017. Kokku istutatakse 
vastavalt aastate arvule 500 puud, praeguseks hetkeks on oma puu istutanud 127 
erinevat kirikut üle maailma. 

http://kjt.ee/2012/10/eelk-reformatsioonijuubeli-vahtrapuu-wittenbergis/ 

 
Baptisti kogudus valis uue pastori 
25.10.2012 Lääne Elu 

Haapsalu baptisti kogudus valis uueks pastoriks Eenok Palmi, kes seatakse ametisse 
18. novembril. Eenok Palm vahetab välja koguduse senise pastori Eerik Rahkema, 
kes läheb pärast kahekümneaastast ametisolekut pensionile. 
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Põllumajandusakadeemia metsandusharidusega Palm on pärit Mustveest ja olnud 
pikka aega sealse baptisti koguduse pastor. 2004. aastast on ta olnud Kehra baptisti 
koguduse vanem 

Kaire Reiljan, Lääne Elu, 25.10.2012, lk. 3. 

 

Haapsalu kogudus kutsub külla sõpruskogudused 

25.10.2012 Lääne Elu 

Haapsalu luteri kogudus valmistab ette sõpruspäevi kutsudes tuleva aasta mais 
Haapsallu oma sõpruskogudused Soomest, Rootsist ja Saksamaalt.  

Sõpruspäevad peetakse 24.-26. mail. Nende kolme päeva kaks keskset sündmust on 
konverents, ühine kontsert ja pidulik jumalateenistus. 

Haapsalu koguduse õpetaja Tiit Salumäe sõnul on sõpruspäeva üks eesmärk 
tugevdada sidemeid koguduste vahel ja anda koguduseliikmeile võimalus uuendada 
vanu tutvusi ning sõlmida uusi. 

Lehte Ilves, Lääne Elu, 25.10.2012, lk. 3. 

 
Ilmunud on uus Pluss-ajakiri teemaga: Vabana maailmas 
 
Seekord saab ajakirjast lugeda Lootuse külast, Hannes Hermakülast, Indrek Patte ja 
Bård Norheimi teekonnast muusikuna ning kuidas elada kristlasena selles maailmas. 
Värsked ajakirjad on jõudnud Tallinna Misjonikeskusse (Tehnika 115, tel 6464760) 
ning Tartusse Agape kontorisse (Vaksali 11-44, tel 7426087) - eesmärk on, et need 
jõuaksid eesti noorteni ja toetaksid koguduste tööd! 
 
Pluss on Eesti kristlik noorteajakiri, mis annab vastuseid küsimustele Piiblist, käsitleb 
kristlikku eetikat ja noorte kristlaste elu tänapäeva maailmas. Arutletakse filmide ja 
muusika üle, avaldatakse infot eelseisvate kristlike ürituste kohta. Samuti leiab 
ajakirjast isiklikke kogemusi ja lugusid noortest, kes on teinud oma valiku järgida 
Kristust. 

Ajakirja väljaandjateks on : EELK Misjonikeskus, Agape Eesti, Soome Luterlik 
Evangeeliumiühendus ja Soome Evangeelne Luterlik Rahvamisjon. 

www.plussmeedia.ee 
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VÄLISUUDISED 
 
Vladimir Putin: usulisi tundeid tuleb austada, kuid Venemaa on ilmalik riik 
19.10.2012 Meie Kirik 
 
President Vladimir Putin rõhutas, et kuigi Venemaal on esindatud erinevad religioonid 
ning inimeste usulisi tundeid tuleb austada, on Venemaa siiski ilmalik riik, kus kirik on 
riigist lahutatud, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
„Inimeste usulistesse tunnetesse tuleb alati suure austusega suhtuda. See peab 
avalduma riigi, nüanssides aga kõigi tegevuses. Teiseks: meil on ilmalik riik ja me 
peame lähtuma nimelt sellest,“ ütles Putin kohtumisel Ülevenemaalise Rahvarinde 
esindajatega. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2892&Itemid=1 
 
 

Islandlased toetavad riigikiriku mainimist uues põhiseaduses 
21.10.2012 Meie Kirik 
 
Islandil toimunud rahvahääletusel seoses uue põhiseaduse väljatöötamisega vastas 
küsimusele „Kas te tahate, et uues põhiseaduses oleks säte, mille kohaselt Islandil 
on riigikirik?“ jaatavalt 57 protsenti ja eitavalt 43 protsenti osalenutest. 
 
Islandil on riigikiriku staatus luterlikul kirikul, millesse kuulub umbes 77 protsenti 
(1998. aastal u 90%) elanikest ja mida juhib käesoleva aasta juunis ametisse 
astunud esimene naispiiskop Agnes M. Sigurðardóttir, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2894&Itemid=1 
 
 

Kirikute Maailmanõukogu kogemus võib olla väärtuslik ÜRO jaoks 
23.10.2012 World Council of Churches 
 
KMN-i peasekretär dr Olav Fykse Tveiti sõnul võivad KMN-i paljud oskused ja 
kogemused luua lisaväärtust ÜRO süsteemile. Tveit ütles, et tuleb süvendada 
suhteid ÜRO-ga. 
 
„Meil on täiendavad oskused diplomaatias, mida me võiksime jagada ning ka 
sarnased eesmärgid: suurendada õiglust ja lõpetada korruptsioon. Rahutegemisel ja 
lepitamisel saame julgustada osapooli lõpetama tsiviilisikute kasutamist 
ettekäändena vägivallatsemiseks erinevate gruppide vahel,“ lisas Tveit. 
 
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/wcc-can-add-great-value-
t.html 
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Taanis valiti piiskopi naine piiskopiks 
24.10.2012 Meie Kirik 
 
Taani luterliku kiriku 54-aastane vaimulik Tine Lindhardt, endise Roskilde piiskopi Jan 
Lindhardti abikaasa, valiti oktoobri alguses Funeni piiskopiks. Tine Lindhardtist saab 
kolmas naispiiskop Taani kirikus, vahendas portaal Meie Kirik.  
 
„On märke sellest, et kirik ja ristiusk ei ole enam loomulik traditsioon sellisel määral, 
nagu nad kunagi olid. Sellest on paljude jaoks saanud pigem valiku küsimus ning see 
nõuab, et me oleksime kirik teisel viisil,“ ütles proua Lindhardt, kes on varem 
teeninud kogudusi, õpetanud ülikoolis Vana Testamendi aineid ning oli aastatel 
2003–2010 Taani Piibliseltsi peasekretär. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2897&Itemid=1 
 
 

Vene Kirik tunneb muret kristlaste tagakiusu pärast Süürias 
24.10.2012 RIA Novosti 
 
Vene õigeusu kirik väljendab muret kristlaste tagakiusu pärast Süürias ja teistes 
araabiamaades, kus poliitilised režiimid on kiiresti vahetunud. 
Metropoliit Hilarion kõneles 23. oktoobril ÜRO Peaassamblee sotsiaal- ja 
humanitaarküsimuste komitees ning kohtus peasekretär Ban Ki-mooniga. Metropoliit 
tõi oma kõnes näitena Iraagi, kus 10 aastat tagasi elas 1,5 miljon kristlast. Nüüd aga 
ei ületa kristlaste arv  seal 350 000 piiri. Paljud on tapetud või sunnitud põgenema 
teistesse maadesse.  
 
Metropoliit Hilarioni sõnul on kõnealune teema Lääne meedia poolt maha vaikitud 
ning samuti ei ole see ÜRO ega mõne teise rahvusvahelise organisatsiooni 
päevakorras. 
 
http://en.rian.ru/art_living/20121024/176870732.html 
 
 

Belgia kardinal: Vatikani II kirikukogu ütles lahti kiriku negatiivsest 
minevikust 

26.10.2012 Meie Kirik 

Belgia kardinal Godfried Danneels märkis möödunud nädalal Inglismaal esinedes, et 
Vatikani II kirikukogul (1962–1965) ütles katoliku kirik lahti oma negatiivsest ja 
maailma eitavast minevikust. Kardinali arvates esindab nimetatud kirikukogu 
„mineviku mõtlemise katkestamist“, vahend portaal Meie Kirik. 

Kardinal Danneelsi arvamus näib olevat vastuolus paavst Benedictus 
XVI seisukohaga. Paavst on nimelt korduvalt rõhutanud „järjepidevuse hermeneutika“ 
põhimõtet, mille kohaselt tuleks Vatikani II kirikukogu otsuseid tõlgendada varasema 
traditsiooni loomuliku jätkuna. 

http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2904&Itemid=1 


