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KIRIKUKAJA 
7. - 14. veebruar 2014 

 
 
 
EESTI UUDISED 
 
Usuteaduse Instituudi juurde luuakse õigeusu õppetool 
10.02.2014 Usuteaduse Instituut 
 
Vastavalt UI ja Püha Platoni Seminari vahel 8. jaanuaril sõlmitud koostöö 
memorandumile moodustatakse EAÕK Püha Platoni Seminari poolsel alusel EELK 
Usuteaduse Instituudi juures õigeusu õppetool 2014. aasta sügiseks. 
 
7. veebruaril toimus EELK Usuteaduse Instituudi ja EAÕK Püha Platoni Seminari 
ühise töörühma koosolek, kus rektor Ove Sander ja Siimon Haamer tutvustasid 
õigeusu õppetooli avamise administratiivset ja juriidilist külge. Samuti anti ülevaade 
UI õppekavade ülesehitusest, sisust ja toimimisprintsiipidest. 
 
Ettevalmistused Püha Platoni Seminari liitumiseks UI-ga, väljendudes õigeusu 
õppetooli rajamises UI juurde, peaksid lõpule jõudma 15. juuniks.  
 
http://ui.eelk.ee/index.php/yldifno/uudised/286-ui-ja-eaok-puha-platoni-seminari-tookoosolekud 
 
 

Metropoliit palub peaminister Ansipi abi Kaasani kiriku restaureerimisel 
13.02.2014 Delfi 
 
Metropoliit Kornelius palub Andrus Ansipile saadetud kirjas, et peaminister arvestaks 
2015. - 2016. aastate eelarvete koostamisel võimalusel vahendite eraldamist Tallinna 
Jumalaema Sündimise Kaasani pühakuju kiriku restaureerimistöödeks. 
 
Mõned aastad tagasi tõusis Kaasani kirik avalikkuse huviorbiiti seoses tulekahjuga. 
Liivalaia ja Lauteri tänava nurgal asuva kiriku sein võttis tuld 2009. aasta 16. juuli 
öösel. Põlengus sai kannatada kiriku välissein, pööning ja katus, inimesed vigastada 
ei saanud, vahendas Delfi. 
 
"Loodan, et te aitate säilitada puitarhitektuuri mälestusmärki, millel on suur tähendus 
mitte üksnes Eestimaa õigeusklikele, vaid kogu Euroopa kultuuripärandile," kirjutas 
Kornelius peaministrile saadetud kirjas. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/metropoliit-kornelius-kusib-ansipilt-kaasani-kiriku-tarvis-
raha.d?id=67880229 
 
 

Toomas Paul pälvis eetilise esseistika auhinna 
13.02.2014 ERR 
 
13. veebruaril toimus Enn Soosaarele pühendatud konverents, kus diskuteeriti 
maailma tõlgendamise üle. Konverentsi raames anti auhind vaimulik Toomas Paulile 
essee "Aus vale, vale ausus" eest, vahendas ERR. 
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Toomas Paul arutles aasta tagasi Maalehes ilmunud artiklis selle üle, kas 
üksikinimene saab jääda ausaks, kui ühiskond on üles ehitatud valele. 
 
Auhind antakse ühiskonda eetilisest aspektist käsitleva essee eest. 
 
Kõnealust esseed saab lugeda siit: 
 
http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/arvamus/toomas-paul-aus-vale-vale-ausus.d?id=65676728 
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/242fef41-77c2-40db-912f-b32eeb171bd3 
 
 
 
 

VÄLISUUDISED 
 
Patriarh Kirill taunis taas homosuhete seadustamist 
10.02.2014 Interfax 
 
Moskva patriarh Kirilli sõnul on samasooliste abielu seaduslik tunnustamine oht kogu 
tsivilisatsioonile. 
 
„Mitte kunagi inimkonna ajaloos ei ole riigi seadusandlus õigustanud pattu. Isegi 
paganad ei teinud seda, kuigi nende arusaam patust oli väga ebamäärane,“ ütles 
Kirill Kremli Jumalaema uinumise kirikus. 
 
„Kui me tahame edasi elada rahva ja ühiskonnana, ei tohi me vaidlustada Jumala 
antud seadusi,“ sõnas Venemaa patriarh. 
 
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=11085 
 
 

Poola misjonärid Kesk-Aafrika Vabariigis 
11.02.2014 Postimees 
 
Kesk-Aafrika Vabariigis töötavate Poola kaputsiinide ordu misjonäride sõnul 
korraldasid Seleka moslemivõitlejad kolm päeva tagasi nende tugipunktist 15 
kilomeetri kaugusele jäävas Nzakouni külas veresauna. 
 
Isa Benedykt Paczeki hinnangul pole sellel võitlusel aga palju pistmist usuliste 
tõekspidamistega. Kokkupõrkes mässulistega huvitas viimaseid vaid raha, arvutid, 
autod ja mobiiltelefonid. 
 
Misjonärid on küll põgenemisvalmis, kuid praegu plaanivad siiski edasi Kesk-Aafrika 
Vabariiki jääda. Seda hoolimata Poola välisministeeriumi katsetest neid evakueerida, 
kirjutas Postimees. 
 
„Evangeeliumi kuulutamine tähendab koos rahvaga olemist,“ sõnas munk Paczek. 
 
http://www.postimees.ee/2693614/poola-misjonar-kavis-massulisi-huvitab-raha-mitte-usk 
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Belgia parlament otsustas seadustada laste eutanaasia 
14.02.2014 Infopartisan 
 
Belgia Esindajatekoda kiitis 13. veebruaril häältega 86 poolt, 44 vastu ja 12 
erapooletut heaks seaduse, mis võimaldab rakendada eutanaasiat edaspidi ka 
alaealiste suhtes. 
 
Belgiast saab sellega esimene riik maailmas, mis kaotab eutanaasia puhul 
igasugusedki ealised piirangud, vahendas portaal Infopartisan. 
 
Seaduse vastu on kogunenud 160 häält arstidelt, kes kirjutasid poliitikutele avaliku 
kirja. Samuti on oma vastuseisu häälekalt väljendanud kristlikud demokraadid, flaami 
rahvuslasi koondav erakond  ja erinevate usukogukondade juhid. 
 
Eutanaasia seadustati Belgias üle 18-aastastele aastal 2002. Sellest ajast saadik on 
vastavate juhtude arv pidevalt kasvanud, moodustades 2012. aastal juba 1.35% 
kõigist surmadest. 
 
http://infopartisan.blogspot.com/2014/02/belgia-parlament-otsustas-seadustada.html 
 
 

 
KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
10.02 - 16.02 Hommikupalvused - KAIDO SOOM (EELK) 

16.02 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 

17.02 - 23.02 Hommikupalvused - JOEL AULIS (EMK) 

 

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 


