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KIRIKUKAJA 
30. mai - 6. juuni 2014 

 
 
 
EESTI UUDISED 
 
Lastekaitsjad soovitavad samasooliste kooselu selgitustööga alustada 
juba lasteaiast 
02.06.2014 ERR 
 
MTÜ Lastekaitse Liit hinnangul on riigikogu menetluses olev samasooliste kooselu 
seadustamine tervitatav samm ühiskonna avatuse ja võrdõiguslikkuse poole, 
vahendas ERR. 
 
Liit tegi soovituse, et koolides ja lasteaedades suurendataks selgitustööd 
samasooliste ja nende kooselu kohta. Liidu seisukoht on, et ükskõik millisel kujul 
kooseluseadus vastu võetakse, tuleb esikohale seada lapse huvid, nagu need on 
sätestatud ÜRO lapse õiguste konventsioonis. Lapsendaja peab tagama lapse 
heaolu, muu hulgas pikaajalise mõjuga otsustusi tehes. 
 
„Lapse heaolu tagab muu hulgas kaaslaste teadlik ja neutraalne suhtumine 
samasoopaaridesse," kirjutas liit riigikogu õiguskomisjonile. 
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/e406d190-628a-4ab0-bfa7-d6900b6ab3f4 
 
 

Siberi piiskop külastas Haapsalut 
03.06.2014 Lääne Elu 
 
2. juunil külastas Haapsalut Siberi evangeelse luterliku kiriku (SELK) peapiiskop 
Vsevolod Lõtkin.  
 
Venemaal tegutsevad küll Saksa ja Ingeri luterlik kirik, kuid neid ei ole venelased 
omaks võtnud. Nii asutati Lõtkini eestvedamisel Siberi luteri kirik. 
 
„Meile oli tähtis Eesti kiriku vaimne tugi,” ütles Lõtkin. „Eesti kiriku osana tundsime, et 
oleme suure ülemaailmse konfessiooni liikmed. See on praegugi tähtis, tunneme 
teatavat sõltuvust Eesti kirikust.” 
 
Siberi luteri kiriku keskus asub Novosibirskis, aga kiriku 18 vaimuliku teenida on 7000 
kilomeetri suurune maa–ala - Moskvast Kamtšatkani. 
 
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik kinkis peapiiskop Lõtkinile teeneteristi, mis antakse 
pidulikult üle 8. juunil Tallinnas, kirjutas Lääne Elu. 
 
http://online.le.ee/2014/06/03/siberi-luterlaste-peapiiskop-kulastas-haapsalut/ 
 
 

 



 2 

Helsingi piiskop: kirik tervitab samasoolisi paare 
04.06.2014 Lääne Elu 
 
Soome luterliku kiriku Helsingi piiskop Irja Askola külastas juuni alguses Haapsalut, 
et kohtuda siinsete kolleegidega. 
 
Piiskop Askola sõnul on eestlaste ja soomlaste mõttelaad sarnane - rõõmu tuntakse 
lähedaste ja kodu üle ning muretsetakse püsiva töö ja laste hariduse pärast. 
 
Eestis hetkel paljukõneldud teema samasooliste kooselu kohta avaldas piiskop 
arvamust, et inimesed ei peaks tundma end samasooliste paaride poolt liiga häiritud, 
kuna nad ei ohusta oma eksistentsiga kuidagi heteropaare. 
 
„Ma ei näe mingit põhjust, miks ei peaks me kirikus „Tere tulemast!“ ütlema ka kiriku 
samasoolistele paaridele,“ sõnas Irja Askola ajalehele Lääne Elu. 
 
http://online.le.ee/2014/06/04/piiskop-irja-askola-tanapaeva-maailmas-voiks-rohkem-olla-lihtsat-
inimlikkust/ 
 

 
Piibel kirjutatakse käsitsi ümber 
06.06.2014 Maaleht 
 
Eesti Piibliselts alustas eelmisel aastal Piibli käsitsi ümberkirjutamist. Iga soovija võib 
oma käega jäädvustada raamatute raamatu ühe salmi.  
 
Aktsioonis „Minu Piibel“ on praeguseks Piiblit oma käekirjaga elektroonilistele 
tahvlitele kirjutanud ligi paarsada inimest. Lähitulevikus saab ümberkirjutamise kulgu 
jälgida veebiküljel www.piibel.net. 
 
Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson ütles Maalehele, et aasta lõpuks 
loodetakse käsikirjas valmis saada Uus Testament. 
 
Piibliselts õhutab kõikvõimalike aateliste ettevõtmiste korraldajaid julgelt nendega 
ühendust võtma ning võimaluse korral tulevad nad koos oma elektroonilise tahvliga 
kohale.  
 
Piibli ümberkirjutamine sai alguse 30. novembril 2013 tähistamaks Eesti Piibliseltsi 
lõppevat 200. tegevusaastat ning 275 aasta möödumist eestikeelse Piibli 
esmailmumisest. 
 
http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/elu/piibel-kirjutatakse-kasitsi-umber.d?id=68817567 
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VÄLISUUDISED 
 
Paavst Franciscus ja oikumeeniline patriarh Bartolomeus: ootame päeva, 
mil võime üheskoos võtta osa armulauast 
25.05.2014 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 
 
25. mail kohtusid Jeruusalemmas paavst Franciscus ja oikumeeniline patriarh 
Bartolomeus. Kohtumine oli ajalooline, sest viiskümmend aastat tagasi kohtusid 
pühas linnas pärast aastasadadepikkust vaikimist nende eelkäijad paavst Paulus VI 
ja oikumeeniline patriarh Atenagros.  
Järjekordse Rooma ja Konstantinoopoli piiskoppide kokkusaamise käigus anti välja 
ühisavaldus. 
 
Avalduses märgiti, et seekordne vennalik kohtumine on hädavajalik samm teel 
ühtsuse ja täieliku osaduse poole. „Me teame, et ühtsus ilmneb armastuses Jumala 
ja ligimese vastu ja ootame pikisilmi päeva, mil me võime üheskoos võtta osa pühast 
armulauast,“ seisab avalduses. 
 
Rahvusvahelise ühiskomisjoni läbiviidud teoloogiline dialoog on andnud olulise 
panuse katoliiklaste ja õigeusklike täie osaduse saavutamise heaks. Paavstide 
Johannes Paulus II ja Benedictus XVI ning patriarh Dimitriuse aegadest on ühised 
teoloogilised kohtumise olnud viljakad.  
 
Ühisavalduse täieliku tekstiga saab tutvuda siin: 
 
http://www.eoc.ee/uudised-teated/paavst-franciscuse-ja-oikumeenilise-patriarhi-bartolomeuse-
uhisavaldus/ 
 
 

Maailma suurim luterlik kirik asub Aafrikas 
31.05.2014 Meie Kirik 
 
Maailma suurimaks luterlikuks kirikuks peetakse Etioopia Mekane Yesusi kirikut, 
millel on nüüdseks arvatavasti rohkem liikmeid kui Rootsi või Taani kirikul, vahendas 
Meie Kirik. 
 
1959. aastal asutatud Etioopia luterlik kirik on kasvanud 55 aasta jooksul 20 000-lt 
liikmelt 6,4 miljoni liikmeni. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=4010&Itemid=5 

 
 

Moskva patriarhaat plaanib kirikutesse luua infrastruktuurid puuetega 
inimestele 
04.06.2014 Interfax 

 
Moskva patriarhaat plaanib kirikutesse luua infrastruktuurid puuetega inimestele. 
Ratastoolis liikujate tarvis rajatakse lihtsam ligipääs kirikuhoonetesse, pimedate ja 
kurtide jaoks paigaldatakse puutetundlikud ekraanid ning jumalateenistused 
tõlgitakse viipekeelde. 
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Samuti plaanitakse kaasata vabatahtlikke, kes aitaksid puuetega inimesi nende 
igapäevaelus ja organiseeriks kiriku puuetega lastele lastehoidu, vahedas Interfax. 
 
Hetkel abistavad invaliide Venemaal rohkem kui kolm sada õigeusu kiriku ühendust, 
vabatahtlike organisatsiooni, heategevusühendust ning valda. 
 
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=11307 
 
 

Kristlasest pagar jäi süüdi diskrimineerimises 
04.06.2014 Meie Kirik / Denverpost 
 
Colorado osariigi kodanikuõiguste komisjon otsustas, et kaks aastat tagasi homo-
paarile pulmtordi tegemisest keeldunud kristlasest kondiiter Jack Phillips on süüdi 
diskrimineerimises. 
 
Pagari tegevus võetakse jälgimise alla ja komisjoni otsusel peab hr Phillips esitama 
kahe aasta jooksul kord kvartalis aruande selle kohta, mida ta on oma ettevõttes 
Masterpiece Cakeshop diskrimineeriva praktika lõpetamiseks ära teinud ja kuidas 
töötajaid välja õpetatakse. Samuti peab pagar teada andma kõikide klientide nimed, 
kellele ta keeldub teenust osutamast. 
 
„Elu pole alati õiglane, kuid ma seisan oma põhimõtete eest kuni pagaritöökoja 
sulgemiseni,“ ütles Phillips pärast komisjoni otsust. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=4022&Itemid=1 
 
http://www.denverpost.com/news/ci_25865871/civil-rights-commission-says-lakewood-baker-
discriminated-against 
 
 

Briti saatkond Riias hakkab registreerima samasooliste abielu 
05.06.2014 Postimees 
 
Juuni lõpus hakkavad Suurbritannia saatkonnad 23 riigis, sealhulgas Lätis 
registreerima samasooliste abielusid, mille üks osapool peab kindlasti olema Briti 
kodanik.  
 
Briti suursaatkonna esindaja sõnul hakkavad saatkonnad samasooliste abielusid 
registreerima, kuna need on Suurbritannias seaduslikud. Samuti on vaja selleks 
saatkonna asukohariigi luba. 
 
Balti riikidest saavad Briti samasoolised abielluda Eestis ja Lätis, kuid mitte Leedus, 
vahendas Postimees. 
 
http://www.postimees.ee/2818552/briti-saatkond-riias-hakkab-registreerima-samasooliste-abielu 
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KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
02.06 - 08.06 Hommikupalvused - TOOMAS PAUL (EELK) 

08.06 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 
 
 
 


