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KIRIKUKAJA 

28. september – 5. oktoober 2012 

 

EESTI UUDISED 

Tallinna Allika Baptistikoguduse ja kristiine linnaosa koostöö 15. 
aastapäev 

28.09.2012 Delfi 

Pühapäeval, 9. septembril korraldas Tallinna Allika Baptistikogudus piduliku 
tänujumalateenistuse. Tänujumalateenistusele olid kutsutud sotsiaalkeskuse rahvas 
ja samuti ka Kristiine linnaosa ja sotsiaalkeskuse endised ning praegused juhid, 
vahendas Delfi. 

Selle üritusega tuletati meelde, et juba 15 aastat on kestnud koostöö koguduse ja 
linnaosa vahel. Sidemed on olnud eriti tihedad sotsiaaltöö ja kultuuri vallas. 1997. 
aastal oli linnaosa ja koguduse vaheliste suhete algatajaks hr. Viljo Rannala, tol ajal 
Kristiines sotsiaalküsimusetega tegeleja. Teda toetas pr. Astrid Lepik Kristiine 
sotsiaalkeskusest. 

http://eestielu.delfi.ee/eesti/tallinn/kristiine/kultuur/tallinna-allika-baptistikoguduse-ja-kristiine-linnaosa-
koostoo-15-aastapaev.d?id=65030868 

 

Kirikute liit peab homoseksuaalset eluviisi jätkuvalt patuks 

01.10.2012 ERR 

Eesti kristlike kirikute ja koguduste liitude organisatsioon Eesti Kirikute Nõukogu 
kirjutas oma arvamuses justiitsministeeriumis väljatöötamisel oleva kooseluseaduse 
kohta, et nende seisukoht pole muutunud ning homoseksuaalsus on patt selle mis 
tahes vormis, vahendas ERR. 

Ühtlasi taunib nõukogu mitteabielulise kooselu võimaliku õigusliku regulatsiooni 
kaudu ühiskonnas levivat homoseksuaalsuse heakskiitmist ja propageerimist. 

Samas rõhutab nõukogu, et ei nõustu end homoseksuaalidena määratlenud inimeste 
eristamisega selleks, et neid põlgusega kohelda, häbimärgistada või mingil muul 
moel diskrimineerida. 

http://uudised.err.ee/index.php?06262534 
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Rain Kooli: vihakuritegude seadust ei pea kartma kirik, vaid meedia 

01.10.2012 ERR 

ERR-i arvamustoimetaja Rain Kooli avaldab arvamust Eesti Evangeelse Luterliku 
kiriku seisukoha üle karistusseadustiku muudatuse osas ning arvustab Märjamaa 
koguduse õpetaja Illimar Toometi Delfis ilmunud homoteemalist kirjutist. 

http://uudised.err.ee/index.php?06262543 

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/illimar-toomet-homoseksuaalsusest-
emotsioonideta.d?id=65018306 

 

Inimõiguste keskus soovib samasoolistele ka vaimulikke abielusid 

01.10.2012 ERR 

Vastupidiselt Kirikute Nõukogu arvamusele leiab inimõiguste keskus, et 
justiitsminister Kristen Michali plaan samasooliste kooselu seadustada on vägagi 
teretulnud ning teeb ettepaneku, et miks ei võiks selliseid kooselusid 
tavaabiellumisega võrdselt vaimulikultki registreerida, vahendas ERR. 

"Leiame jätkuvalt, et abielu institutsiooni muutmine sooneutraalseks on tõhusaim ja 
sobivaim vahend tagada samasooliste paaride võrdne kohtlemine võrreldes 
erisooliste paaridega," kirjutas justiitsministrile inimõiguste keskuse juht Kari Käsper. 

Keskus toetab ka seadusetõlgendust, mis tunnistaks paari ühiseks lapseks ka 
kunstliku viljastamise teel samasoolistele vanematele sündinud last. 

http://uudised.err.ee/index.php?06262553 

 

Nõva kirik sai vaskplekist tornikiivri ja kullast kuke 

02.10.2012 Lääne Elu 

Nõva kiriku tipukaunistuse sisseõnnistamine diakon Peeter Kralli poolt 1. oktoobril 
pani punkti kiriku ennistamise esimesele etapile, mis maksis kokku 20 000 eurot. 

Ennistamise teise etapi korras on kavas pikihoone katuse vahetus. Kolmandasse 
etappi jäävad sisetööd. Nõva vallavanema Aldo Tamme sõnul peaks kirik paari-
kolme aastaga korda saama.  

Kiriku ennistamise projekti algatas Nõva kogudus, ennistustöid  toetas 19 000 euroga 
Leader. Renoveeris Rändmeister OÜ. 

Kaie Ilves, Lääne Elu, 02.10.2012, lk. 3. 
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Emeriitvaimulik: luterlikud pühakojad on muutumas meelelahutuse 
kohaks 

03.10.2012 Meie Kirik 

EELK emeriitõpetaja Jüri Raudsepp kirjutab ajalehes Eesti Kirik, et postkristlikus 
maailmas, kus valitsevaks ideoloogiaks on sekulaarne hedonism, on 
meeleparanduse kirikust saamas meelelahutuse kirik, vahendab portaal Meie Kirik. 

„Olen eneselt küsinud, kas on kujunemas uus kirik – meelelahutuse kirik 
meelelahutustööstuse ja kiriku sümbioosina, sest puhtalt kristlikuks kirikuks ei saa 
niisuguseid kontsertkirikuid enam pidada,“ kirjutab Raudsepp. 

http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2858&Itemid=1 

http://www.eestikirik.ee/?p=15646 

 

Hauaplaadid lõid Laurentiuse kiriku remondieelarvesse augu 

05.10.2012 Saarte Hääl 

Riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ koordinaator Sille Sombri  
teatas 3. oktoobril Kuressaare Laurentiuse kogudusele, et neil pole lisaraha, 
toetamaks kiriku põrandatöid, vahendas ajaleht Saarte Hääl. 

Nimelt paljastusid kirikusaali puitpõranda eemaldamisel ajaloolised hauaplaadid, 
millest vanemad pärinevad 17. sajandist. Muinsuskaitseameti kooskõlastamise 
komisjon pidas oluliseks, et hauatähised oleksid kiriku külastajatele vaatamiseks 
väljas uue põrandapinnaga ühel tasandil. See tähendas omakorda tööde tegijale 
Rändmeister OÜ-le põranda ehitusprojekti muutmist ja lisatöid. 

Tõnu Veldre, Saarte Hääl, 05.10.2012, lk. 1. 

 

 

VÄLISUUDISED 

Patriarh Kirill taunis lääneliku elukorralduse imiteerimist Venemaal 

30.09.2012 Meie Kirik 

Moskva patriarh Kirill väljendas Moskva Riiklikus Ülikoolis toimunud konverentsil 
kõneldes vastuseisu Lääne poliitilise ja kultuurilise mudeli kopeerimisele Venemaal, 
vahendas portaal Meie Kirik. 
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Kirill kinnitas taas kord, et Vene õigeusu kirik ei soovi riigikiriku staatust ega isegi 
sarnast positsiooni, nagu on kirikul mõnedes Euroopa riikides. Venemaa on üks 
sekulaarsemaid riike Euroopas, rõhutas patriarh. 

http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2852&Itemid=1 

 

Misjon alandlikkuse, õigluse ja kaasatusega 

01.10. 2012 World Council of Churches 

Piiskop Geevarghese Mor Coorilos, KMN-i Maailma misjoni ja evangelismi komisjoni 
moderaator, selgitas septembris Kreetal toimunud Keskkomitee kohtumisel milliseid 
uusi visioone toob KMN-i misjoni avaldus kirikutele maailmas, kus arusaam kristlikust 
misjonist kiiresti muutub. 

KMN-i uus misjoni avaldus „Üheskoos elu suunas: misjon ja evangelism muutuvatel 
maastikel“, räägib visiooni otsingust, uuenenud mõistetest ja suundadest ning misjoni 
ja evangelismi praktiseerimisest muutuvas maailmas.  

Avalduse eesmärk on ergutada loovat misjoniteemalist reflektsiooni ja julgustada 
liikmeskirikute ja KMN-i misjoni esinduste arukat tegevust. Samuti oodatakse, et 
avaldus propageerib Kolmainsuse misjoni, eriti Püha Vaimu kui elu andja misjoni 
uuenenud väärtustamist. Teisisõnu, eesmärgiks on värske arusaam prohvetlikust 
misjoloogiast, mis kinnitab elu tema täiuses, seotuna õigluse, kaasatuse ja 
terviklikkuse loomisega. 

http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/mission-with-humility-ju.html 

 

Venemaa õigeusklikel pole piisavalt kirikuid 

03.10.2012 RIA Novosti 

3. oktoobril Moskvas esitletud uue uuringu kohaselt moodustavad õigeusklikud 43 
protsenti Venemaa rahvastikust, kuid neil on vähem kirikuid uskliku kohta kui teistel 
suurematel konfessioonidel, vahendas portaal RIA Novosti. 

Religioonisotsioloog Roman Lunkini sõnul on usu järele tohutu nõudlus, kuid see 
jääb täitmata põhjusel, et ei ole piisavalt kirikuid. 

Meedia ja poliitikute poolt tihti tekitatud uskumuse kohaselt kuulub 80-90 protsenti 
venelastest Vene õigeusu kirikusse, kuid ainult 41,1 protsenti või 61 miljonit inimest 
on end niiviisi identifitseerinud. Ülejäänud 2 protsenti kuuluvad õigeusu kiriku 
teistesse harudesse. 

http://en.rian.ru/russia/20121003/176384935.html 



 5 

Asutati Diakoonia ja Kristliku Ühiskonnatöö Uurimise ja Õppe 
Rahvusvaheline Ühing 
05.10.2012 Kirik & Teoloogia 

26.–29. septembril toimus Prahas 4. rahvusvaheline diakoonia 
teaduskonverents „Varjatud Euroopa – väljakutsed diakooniale ja kristlikule 
ühiskonnatööle“, vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 

Konverentsil asutati uus organisatsioon Diakoonia ja Kristliku Ühiskonnatöö Uurimise 
ja Õppe Rahvusvaheline Ühing (International Society for the Research and Study of 
Diaconia and Christian Social Practice), mis hakkab tegelema teadus- ja 
arendustegevusega diakoonia valdkonnas. 

Vastloodud ühingu liikmeteks saavad olla nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. 

http://kjt.ee/2012/10/asutati-diakoonia-ja-kristliku-uhiskonnatoo-uurimise-ja-oppe-rahvusvaheline-
uhing/ 

 

Luterlik Maailmaliit: Abi kõige väiksematele 
05.10.2012 Kirik & Teoloogia 

Alates eelmise aasta oktoobrist sunnivad konfliktid Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel 
ning toiduainete puudus kümneid tuhandeid inimesi põgenema oma kodust Sinise 
Niiluse osariigist. Paljud põgenikest on ilma täiskasvanu hooleta ja peredest 
eraldatud alaealised ja lapsed, vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 

Luterlik Maailmaliit keskendab oma abi laste dramaatilisele olukorrale. Lapsed 
moodustavad enam kui 50%  umbes 170 000 põgenikust, kes asuvad Lõuna-
Sudaani Unity ja Ülem-Niiluse osariigi põgenikelaagrites. 

http://kjt.ee/2012/10/luterlik-maailmaliit-abi-koige-vaiksematele/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


