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KIRIKUKAJA 
24. - 31. jaanuar 2014 

 
 

 
EESTI UUDISED 
 
Tallinnas toimus Põhja- ja Baltimaade oikumeeniliste nõukogude 
töötajate kohtumine 
31.01.2014 EKN 
 
28. - 30. jaanuarini kohtusid Tallinnas Norra, Rootsi, Soome, Taani ja Eesti 
oikumeeniliste nõukogude peasekretärid ning Norra, Rootsi, Soome, Taani ja Islandi 
luterlike kirikute esindajad. 
 
Kohtumise käigus anti riigiti ülevaade 2013. aasta tegevusest. EELK kantsler Urmas 
Viilma ja Norra kiriku esindaja Beate Fagerli tegid tagasivaate Kirikute 
Maailmanõukogu assambleele Busanis. Euroopa Kirikute Nõukogu tööd tutvustas 
peasekretär Guy Liagre.  
Eerik Jõks ja Ringo Ringvee pidasid ettekanded teemal: „Religioon ja kirik Eestis: 
poliitilises ja seaduslikus perspektiivis“. 
Kohtumisest osavõtjad vahetasid ka mõtteid oikumeeniliste nõukogude rollist 
ühiskonnas. 
 
Euroopa Kirikute Nõukogu konverentsi peasekretäri Guy Liagre võttis vastu Riigikogu 
aseesimees Jüri Ratas ja EV peaminister Andrus Ansip.  
 
http://www.ekn.ee/uudis.php?id=130 
 
 
Kristlikud erakoolid said oma raha kätte 
31.01.2014 Postimees 
 
Kristlikud erakoolid said Tallinna linnalt seadusega ette nähtud raha täies ulatuses 
kätte, teised erakoolid said raha ainult osaliselt. 
 
Tallinna Toomkool, Kaarli kool, Püha Johannese kool ja Püha Miikaeli kool said  
aasta algul Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartilt teate, et linn on koolide möödunud 
aasta tegevuskulu arved tasunud. 
 
Tallinna Toomkooli juhatuse liige Urmas Viilma leiab, et kristlike koolide eelis 
võrreldes teiste erakoolidega seisneb selles, et seaduse kohaselt võib 
konfessionaalset ehk ühe konkreetse kiriku õpetusele vastavat haridust anda ainult 
erakoolis.  
 
Kõlvarti sõnul on riik pannud linnale kohustuse erakoole toetada, kuid jätnud selleks 
raha eraldamata ning seetõttu saab Tallinn oma kohustust täita vaid osaliselt, kirjutas 
Postimees. 
 
http://tallinncity.postimees.ee/2680776/paluge-ja-teile-antakse 
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India kristlik ordu aitab Eestis talve üle elada 
31.01.2014 Õhtuleht 
 
Kodututel ja raskustes peredel aitavad Tallinnas talve üle elada teiste seas Halastuse 
Misjonäride Ordu õed, kes on siin tegutsenud juba üle 20 aasta. 
 
Abivajajaid aidatakse Põhja-Tallinnas, Ristiku 44 asuvas majas. Seal elab neli õde, 
kellest kolm on pärit Indiast ja üks Poolast. Neid juhib õde Subani, kes on ära 
õppinud eesti keele. 
 
Saabudes 1990ndatel Tallinna, olid õde Subani sõnul pooled kodututest eestlased. 
Praegu aga moodustavad suurema osa abivajajatest alkohoolikutest või 
narkomaanidest venelased. Ordu õed keskenduvad nendele, kes soovivad 
sõltuvusest vabaneda. 
 
Halastajaõdede supiköök on avatud teisipäeviti kell 15 ja sinna koguneb tavaliselt 40-
60 inimest, kirjutas Õhtuleht. 
 
http://www.ohtuleht.ee/562802/india-kristlik-ordu-aitab-eestis-talve-ule-elada 

 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Kristlaste arv kasvab kõikjal maailmas, välja arvatud "progressiivses" 
läänes 
25.01.2014 Meie Kirik 
 
Gordon-Conwelli teoloogilises seminaris koostatud uurimuse kohaselt kasvab 
kristlaste arv kõikjal maailmas, välja arvatud lääneriikides ja eriti Euroopas, kus on 
suurenenud ateistide ja agnostikute osakaal. 
 
Kristlaste arv kasvab näiteks Brasiilias ja Hiinas, samuti prognoositakse Aafrikas 
kristlaste osakaalu suurenemist 49 protsendini, kirjutas Meie Kirik. 
 
Uurimus käsitleb ajavahemikku 1970–2010 ja prognoosib praeguste arengute põhjal 
tulevikku aastani 2020. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3775&Itemid=1 
 
 

Kirikute Maailmanõukogu kutsub noori kandideerima täiskogu istungi 
stjuuarditeks 
31.01.2014 Kirik & Teoloogia 
 
Noored kristlased kogu maailmast on oodatud kandideerima Kirikute 
Maailmanõukogu (KMN) Keskkomitee istungi stjuuarditeks.  
 
Enne istungi algust läbivad stjuuardid online oikumeenilise õppeprogrammi, mille 
raames käsitletakse ülemaailmse oikumeenilise liikumise võtmeküsimusi. 
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Keskkomitee istungi ajal on stjuuardid abiks jumalateenistuste läbiviimisel, 
teenindamisel, dokumentatsiooni koostamisel, kommunikatsiooni ja administratiivset 
korraldust puudutavate küsimuste jms osas. 
 
Istungi järel töötavad stjuuardid välja oikumeenilised projektid, mida nad oma 
kirikutes ja kogudustes koju naastes ellu viivad. 
 
KMN-i Keskkomitee istung toimub 26. juunist kuni 10. juulini 2014 Genfis, vahendas 
Kirik & Teoloogia. 
 
 
http://kjt.ee/2014/01/kirikute-maailmanoukogu-kutsub-noori-kandideerima-taiskogu-istungi-
stjuuarditeks/ 
 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
27.01 - 02.02 Hommikupalvused - HANNES HERMAKÜLA 

02.02 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 

 

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 


