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KIRIKUKAJA 
3. - 10. jaanuar 2014 

 
 

 
EESTI UUDISED 
 
EELK Usuteaduse Instituut ja EAÕK Püha Platoni seminar sõlmisid 
koostöö memorandumi 
10.01.2014 Kirik & Teoloogia 
 
8. jaanuaril  sõlmisid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Usuteaduse Instituut 
(UI) ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) Püha Platoni seminar koostöö 
memorandumi, mille kohaselt rajatakse 2014. aasta sügisest UI juurde õigeusu 
õppetool, vahendas Kirik & Teoloogia. 
 
Seoses omavahelise koostöö arendamisega on ette nähtud kaks järgnevat etappi: 
esmalt keskendub koostöö teineteise poolt pakutavate loengute ja seminaride 
külastamisele ning õppejõudude ja üliõpilaste vahetamisele. 
 
Koostöö teisel etapil moodustatakse EAÕK Püha Platoni Seminari poolsel alusel 
EELK Usuteaduse Instituudi juures õigeusu õppetool 2014. aasta sügiseks. 
 
Memorandumi allkirjastasid EAÕK Püha Platoni seminari rektor ning Tallinna ja kogu 
Eesti metropoliit, ülipühitsetud Stefanus ning EELK Usuteaduse Instituudi rektor Ove 
Sander. 
 
http://kjt.ee/2014/01/eelk-usuteaduse-instituut-ja-eaok-puha-platoni-seminar-solmisid-koostoo-
memorandumi/ 
 
 
Usundiõpetusest 
10.01.2014 Postimees 

 
Tallinna Kalju Baptistikoguduse pastor Erki Tamm kutsub oma avalikus kirjas 
ajalehele Postimees taas julgemalt mõtlema ning arutlema usuküsimuste üle.  
 
Tamm mõtiskleb selle üle, miks suhtutakse kristliku maailmavaatega usundiõpetuse 
õpetajasse kriitikaga. Ta leiab, et üheks põhjuseks on nõukogudeaegse 
ateismipropaganda viljakus. 
 
“Koolis pole palju võimalusi, kus õpilane saaks mõelda eetilis-moraalsete ja 
eksistentsiaalsete küsimuste üle. Paljud õpetajadki tunnevad end neid küsimusi 
käsitledes ebamugavalt, sest puudub sellekohane ettevalmistus ja kogemus,“ kirjutab 
endine koolijuht ja õpetaja Erki Tamm. 
 
Lõppeks tõdeb ta, et „demokraatlikus ühiskonnas ei saa enam küsimuse alla panna 
kooliõpetaja kristlaseks olemist, olenemata ainevaldkonnast, kui tegemist on pädeva 
inimesega.“ 
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VÄLISUUDISED 
 
Kümned Norra vaimulikud protesteerivad homopaaride õnnistamise 
vastu 
04.01.2014 Meie Kirik 
 
Üle 50 Norra luterliku kiriku preestri on vaimulike ühendusest välja astunud pärast 
seda, kui ühendus toetas piiskoppide ettepanekut võimaldada samasoolistele 
„abielupaaridele“ liturgilist palvust, vahendas Meie Kirik. 
 
Norra luterliku kiriku kaheteistkümnest piiskopist kaheksa pooldavad homopaaride 
kiriklikku laulatamist, neli on selle vastu. Piiskopid nendivad siiski, et erimeelsused 
selles küsimuses ei ole takistuseks kiriklikule osadusele. 
 
Norras kehtib „sooneutraalne“ abieluseadus alates 2008. aastast. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3730&Itemid=1 
 

 
Paavst Franciscus külastab kevadel Püha maad 
05.01.2014 ERR 

 
Paavst Franciscus tegi 5. jaanuaril Vatikanis teatavaks, et kavatseb mai lõpus 
külastada Jeruusalemma, palestiinlaste omavalitsus alal asuvat Petlemma ja 
Jordaani pealinna Ammani. 
 
Pühal maal kavatseb paavst pidada ka ühise jumalateenistuse õigeusklike 
oikumeenilise patriarhi Bartolomeusega, kirjutas ERR. 
 
"Visiidi peaeesmärk on mälestada ajaloolist kohtumist paavst Paulus VI  ja patriarh 
Athenagorase vahel, mis toimus 5. jaanuaril 50 aasta eest," rääkis paavst 
Franciscus. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06294192 
 
 

Paavst kutsus üles arutama suhtumist geiperekondadesse  
06.01.2014 ERR 
 
Paavst Franciscus kutsus üles mõtlema selle üle, kuidas katoliku kirik suhtub 
homoseksuaalsete paaride ja lahku läinud vanemate lastesse, hoiatades "usu vastu 
vaktsineerimise" eest. 
 
Kuigi kirik on vastuseisu tõttu samasooliste abieludele ja homoseksuaalsusele lesbi-, 
gei-, bi- ja transseksuaalide (LGBT) ühendustega sageli konfliktis olnud, on 
Franciscus öelnud kiidusõnu katsete kohta nendega kontakti saavutada.  
 
77-aastane Franciscus märkis oma kõnes ka asjaolu, et koolides on üha rohkem 
lahku läinud vanemate lapsi, ning nentis, et perekonna olemus muutub. Ta ütles, et 



 3 

haridusjuhid peavad endalt küsima, "kuidas me kuulutame Kristust põlvkonnale, kes 
muutub". 
 
Reformimeelne paavst kutsub sel aastal kokku piiskoppide sinodi erakorralise 
assamblee, et arutada katoliku kiriku seisukohti perekonna ja sealhulgas  ka 
lahutatute ja uuesti abiellunute ning nende laste küsimuses, kirjutas ERR. 
 
 http://uudised.err.ee/index.php?06294239 
 
 

Kristlaste arv Iisraelis on veidi kasvanud 
08.01.2014 Meie Kirik 
 
Iisraeli statistikabüroo teatel elas aastal 2013 Iisraelis ligikaudu 161 000 kristlast, mis 
teeb kokku umbes kaks protsenti kogu rahvastikust.  
80 protsenti kristlastest on araablased, ülejäänud pärinevad peaasjalikult erinevatest 
Ida-Euroopa maadest. 
 
Iisrael on ainus riik Lähis-Idas, mille kristlaste arv on viimasel ajal kasvanud, 2013. 
aastal 3000 võrra, kirjutas Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3738&Itemid=1 
 
 

Kristuse ristimispaigas pühitseti luterlik kirik 
08.01.2014 Meie Kirik 
 
6. jaanuaril pühitses Jordaania ja Püha Maa luterliku kiriku piiskop Munib A. 
Younan Jordaanias traditsioonilises Kristuse ristimispaigas uue luterliku kiriku nimega 
Evangeelne Luterlik Kirik Betaanias Sealpool Jordanit. 
 
Piiskop Younan, kes on Luterliku Maailmaliidu president, tänas Jordaania riigivõime 
toetuse eest kristlusele. Maatüki, millele pühakoda on ehitatud, annetas kirikule 
Jordaania kuningriik. 
 
Uues kirikus asub teenima rootsi päritolu preester Rolf Pearson, kirjutas Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3737&Itemid=1 
 
 

Süürias on kodudest põgenenud kuni 600 000 kristlast 
08.01.2014 Catholic Culture  
 
Kuni 600 000 süüria 2,2 miljonist kristlasest on oma kodudest põgenenud.  
 
Isa Andrzej Halemba viitas 2013. aasta oktoobris toimunud veresaunale Sadadis, kus 
kristlasi tapeti nende kasvava usu tõttu ja neid koheldi kui loomi. 
 
Peapiiskop Issam John Darwish lisas, et Süüriast põgenenud kristlased on niivõrd 
täis hirmu ja õudu, et nad ei julge end registreerida põgenikelaagrites. 
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Ühtekokku on oma kodumaalt põgenenud 1,8 miljonit süürlast, kirjutas Catholic 
Culture. 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=20137 
 
 
 
 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
06.01 - 12.01 Hommikupalvused - JANEK MÄGGI (EEKBKL) 

12.01 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 

13.01 - 19.01 Hommikupalvused - TOOMAS PAUL (EELK) 

 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
 


