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KIRIKUKAJA 
21. - 28. september 2012 

 
 

EESTI UUDISED 
 
Ruhnu uue kiriku torni remont tekitab küsimusi 
22.09.2012 Saarte Hääl 
 
Mardikatest puretud Ruhnu uue kiriku torn vajab kiiremas korras tugevdamist ning 
tööde teostamiseks on saadud euroraha. Ent kogu tegevus jäeti kooskõlastamata 
hoone omaniku EELK Ruhnu Püha Magdaleena kogudusega. 
Muinsuskaitse vaneminspektori Rita Peirumaa sõnul on tegu veaga, sest tööde 
teostamise taotlus saadeti kooskõlastamiseks EELK kantslerile Urmas Viilmaale. 
 
Peirumaa loodab, et arusaamatused lahenevad, sest tööde alguseks on planeeritud 
oktoobrikuu. 
 
Tõnu Veldre, Saarte Hääl, 22.09.2012, lk. 2. 

 
 
Tartu Pauluse kirikus pühitseti krüpt ja kolumbaarium 
23.09.2012 ERR 

 
23. septembril pühitseti Tartu Pauluse kiriku krüpt ja kolumbaarium, vahendas ERR. 
Krüptis ehk keldrikorruse väikeses saalis saab korraldada mitmesuguseid üritusi, 
kolumbaarium on aga ruum, kuhu saab paigutada lahkunute tuhaurnid. 
SA Tartu Pauluse kirik juhataja asetäitja Helen Jorsi sõnul on krüptis 95 kohta, sh ka 
vaegkuuljate seadeldised ja seal on võimalik korraldada kammerkontserte. 
Kolumbaarium on aga oma 250 kohaga Eestis eriline. „Lisaks sellele on ka veel 
ühisurn, et ka inimestel, kellel ei ole omakseid, on võimalus kirikus oma viimane 
puhkepaik leida," rääkis Jors. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06261969 
 
 

Kristlikud Demokraadid võivad IRL-iga ühineda 
23.09.2012 ERR 
 

Riigikogus esindamata Kristlikud Demokraadid peavad Isamaa ja Res Publica 
Liiduga (IRL) koostöökõnelusi, mis väikepartei nägemuses võiksid viia parteide 
ühinemiseni, vahendas ERR. 
Erakonnad alustasid läbirääkimisi suve hakul. Kristlike Demokraatide esimees Peeter 
Võsu ütles, et liikmete omavaheliste kontaktide tulemusel jõuti arusaamisele, et 
tegelikult on erakondade programmid suhteliselt sarnased ja põhimõttelisi erinevusi 
ei ole. 
 
Kristlikel Demokraatidel on äriregistri andmetel 1777 ja IRL-il 9662 liiget. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06261958 
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Lang: ainult kogudustele ei saa pühakodade säilitamisel enam loota  
24.09.2012 ERR 
 

Kultuuriminister Rein Lang tunnistas, et Eestis ei saa enam pühakodade väärtuste 
säilitamisel loota ainult kogudustele, sest kogudused on kokku kuivanud, vahendas 
ERR.  
Kultuuriministeerium ja Tallinna tehnikaülikool sõlmisid koostööleppe, millega 
tehnikaülikooli teadlased aitavad restauraatoreid oma teadmiste ja oskustega, et 
muinsusobjekte ja kultuuriväärtusi paremini konserveerida.  
 
Lang ütles, et pühakodade väärtuste säilitamisel ei saa enam loota ainult 
kogudustele ning sakraalhoonetele tuleks leida uus ülesanne. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06262030 

 
 
EELK vastas kultuuriministri sõnavõtule kirikuhoonete asjus 
25.09.2012 Meie Kirik 
 
EELK konsistooriumi esindaja Arho Tuhkru selgitas vastuseks kultuuriminister Rein 
Langi sõnavõtule, et luterlike koguduste panus oma kirikuhoonete säilimisse on 
kordades suurem riigilt saadud toetusest, vahendas portaal Meie Kirik. Kirik on 
mõnes külas ainus asutus, mis veel kohale on jäänud, rõhutab Tuhkru. 
Kultuuriminister teatas 24. septembril, et pühakodade väärtuste säilitamisel ei saa 
enam loota ainult kogudustele ning sakraalhoonetele tuleks leida uus ülesanne. 
 
Täies mahus kirikuvalitsuse avalike suhete spetsialisti Arho Tuhkru vastus 
kultuuriministri kommentaarile Meie Kirikust: 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2840&Itemid=1 
 
 
Kas riikliku kultuurilehe peatoimetaja õhutab avalikult vaenu? 
25.09.2012 De Civitate 
 
Ajalehe Sirp peatoimetaja Kaarel Tarandi 20. septembril ilmunud religioonidekriitilise 
artikli „Targa sõitlus või albi laul“ osas võtab sõna Varro Vooglaid. 
Vooglaid kirjutab portaalis De Civitate: „Need, kes vastutavad riikliku 
kultuuriajakirjanduse suundumuste eest, võtaksid mõtiskleda Tarandi varjamatult 
religioonivaenuliku üleskutse tähenduse üle. Et sallivusest jutlustavad inimesed ei 
märka oma enda käitumises täiesti ilmseid sallimatuse jooni, ei ole enam ammu 
üllatav – see on saanud tavaliseks. Ent kusagilt lähevad siiski piirid ning see, mis 
võiks ehk olla aktsepteeritav mõne suvalise tatipritsi puhul, ei pruugi olla kohane 
rääkides riikliku kultuurilehe peatoimetajast.“ 
 
http://www.decivitate.ee/?news_id=1273 
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Soome-ugri vaimulikud kohtuvad Tartus 
27.09.2012 Postimees 
 
26. septembri õhtul algas avateenistusega Tartu Jaani kirikus kaheteistkümnes 
soome-ugri vaimulike konverents. Ettekannete põhiosa toimub Tartu Pauluse kiriku 
ruumes, teatas Postimehele Arho Tuhkru EELK konsistooriumist. 
30. septembrini kestval konverentsil annavad ülevaate oma kiriku elust Eesti, Soome, 
Ungari, Transilvaania ungarikeelsete ja Ingeri luterlike kirikute esindajad. 90 
vaimulikku arutab, millised on rahvuskirikute erinevused ja sarnasused emakeelses 
jumalateenistuses lähtuvalt ajaloolisest pärandist. 
 
Seekordne konverents on juubelihõnguline, sest 75 aastat tagasi oli esimene 
kohtumine Soomes. 
 
http://www.tartupostimees.ee/987064/soome-ugri-vaimulikud-kohtuvad-tartus/ 
 
 

Kontsert-jumalateenistus Estonial hukkunute mälestuseks 
27.09.2012 Saarte Hääl 
 
Parvlaeval Estonia hukkunute mälestuseks korraldatav kontsert-jumalateenistus 
algab Mustjala Anna kirikus, 28. septembril kell 18. 
Kõneleb õpetaja Rene Reinsoo. Muusikalises programmis tuleb esiettekandele 
helilooja Ardo Ran Varrese teos FORCE MAJEURE ja Johann Sebastian Bachi süit 
Soolo tšellole nr 2 d-moll. 
Kell 19.30 süüdatakse Ninase pangal mälestuslõke. 
 
Aare Tammesalu, Saart Hääl, 27.09.2012, lk. 6. 
 
 

Kuressaare Laurentiuse koguduses algab sügisene leerikursus 
27.09.2012 Saarte Hääl 
 
Kolmapäeval, 3. oktoobril algab Kuressaare Laurentiuse koguduses sügisene 
leerikursus. Leeritunnid toimuvad kord nädalas kolmapäeviti kell 17.30 
kogudusemajas Kauba tn 5, leeripüha on 3. advendil, 16. detsembril. Sellele eelneb 
ristimistalitus neile leerilastele, kes on ristimata. 
 
Anti Toplaan, Saarte Hääl, 27.09.2012, lk. 6. 
 
 

Mihklipäev - uus algus lastetöös 
27.09.2012 Saarte Hääl 
 
29. september on Mihklipäev - see on peaingel Miikaeli nimepäev ja kõigi inglite 
püha. See on ka oluline püha kõigile pühapäevakoolilastele, sest tavaliselt siis 
alustavad koguduste pühapäevakoolid oma uut hooaega. 
Kuressaare Laurentiuse koguduse pühapäevakool alustab uut õppeaastat 
pühapäeval, 30. septembril kogunemisega Laurentiuse kiriku juurde kell 10.45. 
 
Tiina Ool, Saarte Hääl, 27.09.2012, lk. 6.  
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VÄLISUUDISED 
 
Valminud on uus lätikeelne piiblitõlge 
23.09.2012 Meie Kirik 
 
13. oktoobril toimub Riia toomkirikus erinevate konfessioonide esindajate osavõtul 
pidulik tänujumalateenistus uue lätikeelse piiblitõlke valmimise puhul, vahendas Meie 
Kirik. Läti Piibliseltsi peasekretäri Valdis Tēraudkalnsi sõnul on uue piiblitõlke näol 
tegemist olulise sündmusega Läti kultuurielus. Esimest korda ilmus Piibli terviktekst 
läti keeles 1689. aastal. Oluliseks tuleb pidada ka 1965. aastal paguluses ilmunud 
piiblitõlget. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2837&Itemid=1 
 
 

Maksmata kirikumaks võib Saksamaa katoliiklased kogudusest ilma jätta 
24.09.2012 ERR 
 
Saksamaa katoliiklased jäävad ilma armulauast ja kristlikest matustest, kui nad ei 
maksa spetsiaalset kirikumaksu, vahendas ERR. Saksa piiskopi vastuvõetud 
määruse järgi ei kuulu katoliiklaste hulka need, kes jätavad maksmata 8 protsendi 
suuruse lisamaksu.  
Saksamaa elanikest on 30 protsenti katoliiklased, aga kirikust lahkunute arv tõusis 
2012. aastal 181 000 inimeseni, tõusu põhjus oli Saksa preestrite avalikuks tulnud 
pedofiiliajuhtumid. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06262045 
 
 

Euroopa Kirikute Konverentsi esindaja: misjon on aegunud mõiste 
24.09.2012 Meie Kirik 
 
Euroopa Kirikute Konverentsi kiriku ja ühiskonna suhete komisjoni direktor 
pastor Rüdiger Noll selgitas ajalehele Postimees antud intervjuus, et traditsiooniline 
arusaam misjonist kui mittekristlaste ristiusku pööramisest on aegunud. 
„Arusaam misjonist on viimaste kümnendite jooksul totaalselt muutunud. Sõnal 
„misjon“ on minu jaoks küljes see kaastähendus, et me ütleme sulle, kuidas olla, me 
teeme sinust hea kristlase jne. See on aegunud arusaam,“ jutustas evangeelne 
pastor. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2838&Itemid=1 
 
 
Aafrikas elab rohkem kristlasi kui moslemeid 
25.09.2012 Meie Kirik 
 
Aafrika mandril elavatest inimestest moodustavad kristlased 46,5 protsenti ja 
moslemid 40,5 protsenti, 11,8 protsenti aafriklastest järgivad kohalikke usundeid, 
vahendas portaal Meie Kirik. 
Aastal 1900 moodustasid Aafrika kristlased kogu maailma kristlaskonnast vaid kaks 
protsenti, praegu aga 20 protsenti ning tõenäoliselt ületab nende osakaal eeloleva 
kümnendi jooksul Ameerika ja Euroopa kristlaste hulga. 
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http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2842&Itemid=1 
 
 

Teoloogiline Interneti raamatukogu jagab teadmisi 
25.09.2012 World Council of Churches 
 
Üle 10 000 kasutaja on registreerinud end teoloogilise Interneti raamatukogu 
kasutajaks. Kirikute Maailmanõukogu poolt toetatud raamatukogu pakub 
ülemaailmset tasuta ligipääsu tuhandetele teoloogia ja oikumeenia täisartiklitele, 
dissertatsioonidele ja teistele dokumentidele. 
 
GlobeTheLib, gloobalne teoloogia ja oikumeenia digitaalraamatukogu 
(http://www.globethics.net/gtl) algatati 2011 aasta septembris KMN-i ja Globethics.net 
jätkuprojektina. 
 
http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/online-theology-library-
r.html 
 

 

Vene õigeusu kirik ei tunnista enam Taani ja Rootsi kiriku ristimisi 
26.09.2012 Meie Kirik 
 
Taani ajalehe Kristeligt Dagbladet teatel ei tunnista Vene õigeusu kirik enam Taani ja 
Rootsi kiriku ristimisi, kuna mainitud luterlikud kirikud aktsepteerivad 
homoseksuaalseid suhteid ja laulatavad samasoolisi paare, vahendas portaal Meie 
Kirik. 
 
Kuigi Moskva patriarhaadi otsus puudutab praktikas väheseid, on sel ajalehe 
hinnangul suur sümboolne tähendus. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2846&Itemid=1 
 
 
 

GEKE avaldus kristlaste olukorra kohta Lähis-Idas 
28.09.2012 Kirik & Teoloogia 
 
Euroopa Evangeelsete Kirikute Ühenduse (GEKE) 7. üldkongress Firenzes, mis 
leidis aset 20.–26.septembril, võttis vastu deklaratsiooni kristlaste olukorra kohta 
Lähis-Idas, vahendas Kirik & Teoloogia. 
Deklaratsiooni üheks ajendiks oli Lähis-Ida Evangeelsete Kirikute Assamblee 
esindaja Rosangela Jarjouri peetud kõne 106 erineva Euroopa evangeelse kiriku 
delegaadile. Vastavalt tema sõnadele pole kristlaste olukord Lähis-Idas „olnud kunagi 
halvem kui praegu“ ning nende edasine eluspüsimine selles piirkonnas on ohtu 
seatud. Ta kutsus oma kõnes Lääne kirikuid üles „tõstma prohvetlikult oma häält ja 
mitte lihtsalt järgima endi valitsuste võetud suunda“. 
 
http://kjt.ee/2012/09/geke-avaldus-kristlaste-olukorra-kohta-lahis-idas/ 
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Põhja-Euroopa vanatestamentlased Oxfordis: järgmine konverents tuleb 
Tartus 
28.09.2012 Kirik & Teoloogia 
 
17.–20. septembril toimus Suurbritannias Oxfordis OTSEM (Old Testament Studies: 
Epistomologies and Methods) võrgustiku aastakonverents, vahendas Kirik & 
Teoloogia. Otsustati, et järgmine kohtumine leiab aset Tartu Ülikoolis 13.–16. 
septembril 2013. 
 
OTSEM võrgustik ühendab peaaegu kõiki Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi 
usuteaduskondi, milles on võimalik omandada doktorikraad, spetsialiseerudes 
sealjuures just Vana Testamendile. Lisaks kuuluvad võrgustikku usuteaduskonnad 
Oxfordi, Göttingeni ja värskelt Hamburgi ülikoolidest. Eelmisest aastast alates on 
liikmeks ka Tartu Ülikooli usuteaduskond. 
 
OTSEM aitab tihendada sidemeid põhjamaade vanatestamentlaste vahel, anda 
doktorantidele julgustavat ja parimat tagasisidet ning hoolitseda Vana Testamendi 
teaduse taseme üldise tõusu eest. 
 
http://kjt.ee/2012/09/pohja-euroopa-vanatestamentlased-oxfordis-jargmine-konverents-tuleb-tartus/ 
 
 
 


