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KIRIKUKAJA 
20. - 27. september 2013 

 
 
EESTI UUDISED 
 
Eesti satanistid tahavad enda registreerimiseks kohtu abi 
22.09.2013 ERR 
 
End nime all Eesti Satanistlik Kogudus identifitseeriv seltskond esitas 
määruskaebuse Tartu maakohtusse maakohtu registriosakonna 30. aprilli 
kandemäärusele, millega jäeti nende avaldus mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
registrisse kandmiseks rahuldamata. 
 
Registriosakond jättis satanistide avalduse rahuldamata koguduse põhikirjas 
sätestatud usutunnistuse ehk satanismi põhimõtete tõttu, ütles Tartu kohtute 
pressiesindaja Krista Tamm ERR-i uudisteportaalile. 
 
Kirikute ja koguduste seaduse kohaselt ei kanna registripidaja registrisse usulist 
ühendust, mille tegevus kahjustab avalikku korda, tervist, kõlblust või teiste inimeste 
õigusi ja vabadusi. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06287656 
 
 

Vanglate peakaplaniks saab Merike Kütt 
25.09.2013 ERR 
 
Alates 1. oktoobrist saab justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunik-
peakaplaniks Merike Kütt, kes seni töötas kaplanina kaitseväes, vahendas ERR. 
 
Praeguseks kapteni auastme saanud Merike Kütt (45) asus kaitseväe kaplanina tööle 
1999. aastal ning alates 2009. aastast on ta Põhja kaitseringkonna kaplan. Kütt on 
luterliku kiriku vaimulik ning lõpetanud Eesti evangeelse luterliku kiriku usuteaduse 
instituudi usuteaduse erialal ning saanud samast religioonipedagoogika 
magistrikraadi. 
 
Kütt valiti ametikohale avaliku konkursiga ning tema ametisse nimetamise ettepaneku 
kiitis heaks ka Eesti Kirikute Nõukogu. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06287869 
 
 

Sotsiaalministeeriumi tabas rekordiline protestikirjade tulv 
26.09.2013 Postimees 
 
Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Liina Kanter sai 
750 kirja, kus inimesed teatasid, et nende kui maksumaksja raha kulutamine 
homopropagandaks on vastuvõetamatu. Kanteri meelest näitab see suurt probleemi 
sallivusega, kirjutas Postimees. 
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SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhi Varro Vooglaidi hinnangul näitab inimeste 
aktiivsus seda, et „mida enam riigiametnikud hakkavad teenima meie kultuurile 
võõraid ja selle alustega vastuolus olevaid ideoloogilisi huve, seda enam 
kaugenevad nad meie rahvast – ja lõhe lihtsate inimeste ja avaliku võimu vahel aina 
kasvab.“ 
 
Kanteri sõnul on LGBT gruppide suhtes Eestis tolerantsuse tase OECD riikide seas 
madalaim: neid toetab 14 protsenti Eesti inimestest. „Ma leian, et ebatolerantsus on 
ühiskonna heaolu ja julgeoleku risk ning oluline on tagada kõikide inimeste võrdsed 
õigused,“ lisas ta. 
 
Vooglaid ütles väikest tolerantsusprotsenti kommenteerides, et ta ei ole nõus 
homoaktivistide ja nende huvides tegutsevate ametnike sallivuse kontseptsiooniga, 
millest lähtuvalt tembeldatakse sallimatuks kõik inimesed, kes ei nõustu 
traditsioonilistest moraalsetest tõekspidamistest lahti ütlema ning pidama 
homoseksuaalset käitumist igati normaalseks ja moraalseks. 
 
http://www.postimees.ee/2087112/sotsiaalministeeriumi-tabas-rekordiline-protestikirjade-tulv 
 
 
 
 

VÄLISUUDISED 
 
Ukraina kirikupea hoiatas euroopalike pseudoväärtuste eest 
20.09.2013 Meie Kirik 
 
Ukraina kreeka-katoliku kiriku peapiiskop Svjatoslav Ševtšuk hoiatas, et Ukraina 
seaduste ühtlustamine Euroopa omadega tähendab lääne ühiskonna haiguste 
ülevõtmist. „Me eksime, kui arvame, et euroopaliku heaolu saavutamiseks tuleb meil 
samamoodi haigeks jääda,“ ütles kirikupea. 
 
„Euroopat ei rajatud samasooliste abieludele, vaid inimväärikuse austamisele, 
inimõiguste ja vabaduste kaitsmisele, aususele nii poliitikas kui äris,“ ütles 
peapiiskop Ševtšuk. 
 
„Euroopa tõusis nendel alustel seistes, kuid on selle ära unustanud. Need on 
väärtused, mida kirik täna meie ühiskonnas kaitseb,“ lisas kreeka-katoliku kiriku juht. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3535&Itemid=1 
 

 
Verine pühapäev Pakistanis: terroristid tapsid pärast missat üle 70 
kristlase 
23.09.2013 Meie Kirik 
 
22. septembril, ründasid Pakistanis Peshawari linnas enesetaputerroristid katoliku 
kirikut, kuhu oli missale tulnud umbes 600 inimest. Pärast missat toimunud kahes 
plahvatuses hukkus vähemalt 78, vigastada sai üle saja inimese. Tegemist on ühe 
veriseima rünnakuga kristlaste vastu. 
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Pakistani peaminister Nawaz Sharif on pommirünnakud hukka mõistnud. Piirkonnas 
kuulutati välja kolmepäevane lein. Umbes 1,6 protsenti Pakistani elanikest on 
kristlased. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3539&Itemid=1 
 
 

Maailmas kasvab nn iseseisvate koguduste arv 
24.09.2013 Meie Kirik 
 
Helsingi ülikooli misjoniteaduse lektori Pekka Lundi hinnangul on viimase saja aasta 
jooksul toimunud suurim muutus ristiusu ajaloos, kui mitte arvestada esimest 
sajandit. Nimelt on sündinud ulatuslik iseseisvate koguduste liikumine, mis kasvab 
kiiremini kui traditsioonilised kirikud.  
 
Iseseisvatesse kogudustesse või kirikutesse kuulub juba praegu peaaegu sama palju 
liikmeid kui traditsioonilistesse protestantlikesse kirikutesse, vahendas portaal Meie 
Kirik. Neile on muuhulgas omane suurem osaduslikkus ja palju väiksem bürokraatia. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3542&Itemid=1 
 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
23.09 - 29.09 Hommikupalvused - JANEK MÄGGI (EEKBKL) 
29.09 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
30.09 - 06.10 Hommikupalvused - PRIIT TAMM (EMK) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
29.09 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. „Tagasi Hellases“, 4.  
 
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Räpina preester Tihhon ja teoloog Tauri Tölpt viivad 
vaatajad Kreekasse. Munkluse kohta Athose mäel on tunnistusi juba 3.- 4. sajandist 
ja 1500 aastat kulgeb elu Athosel ühes ja samas rütmis. Täna on Pühal Mäel 20 
kloostrit ja umbes 1800 munka, kelle suurim panus ei ole silmaga nähtav. 
Juurdepääsu Pühale Mäele hakati piirama juba tuhat aastat tagasi, täna valvab 
autonoomset mungariiki piirivalve ja sinnapääsuks on vaja viisat. Ainus naine Athosel 
on Jumalasünnitaja. 
 


