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KIRIKUKAJA 
14. - 21. veebruar 2014 

 
 

EESTI UUDISED 
 

Eesti Kirikute Nõukogu asutamisest möödus 25 aastat 
19.02.2014 EKN 
 
 
16. veebruaril toimus Tallinnas Rootsi-Mihkli kirikus Eesti Kirikute Nõukogu 25. 
aastapäevale pühendatud oikumeeniline tänujumalateenistus, millele järgnes pidulik 
vastuvõtt.  
 
Tänujumalateenistusel teenisid kaasa Kirikute Nõukogu president peapiiskop Andres 
Põder, metropoliit Stefanus, piiskop Einar Soone, piiskop Philippe Jourdan, pastor 
Meego Remmel, pastor Olav Pärnamets, pastor Ruudi Leinus. Muusikaga teenisid 
kaasa Maris Oidekivi-Kaufmann orelil ning EELK Hageri koguduse kammerkoor. 
 
18. veebruaril toimus Pühtitsa kloostris Kuremäel Eesti Kirikute Nõukogu 25. 
aastapäevale pühendatud konverents. Teemal “Kirik ja ühiskond” arutles professor 
Marju Lauristin (Tartu Ülikool) ning oikumeenia väljakutsetest tänases Eestis kõneles 
dr Ain Riistan (Tartu Ülikool).  Siseministeeriumi Usuasjade osakonna juhataja Ilmo 
Au arutles teemal “Ühishuvide protokoll. Riik ja kirik”. 
 
http://www.ekn.ee/uudis.php?id=132 
 

 
Peapiiskop Põder kuulutas välja palvepäeva Ukraina eest 
21.02.2014 Delfi 
 
Peapiiskop Andres Põder teatas, et seoses Ukraina kriisiga on 23. veebruar 
kuulutatud Ukraina rahu ja vabaduse eest palvetamise päevaks, vahendas Delfi. 
 
"Kutsun üles toetama kõiki lepitus- ja rahupüüdlusi Ukrainas, et sealne rahvas võiks 
üksteist ja demokraatlikke norme austades lahendada oma ühiskonna ees seisvad 
probleemid," ütles Põder. 
 
"Kuulutan eeloleva pühapäeva, 23. veebruari Ukraina rahu ja vabaduse eest 
palvetamise päevaks. Mälestagem sel päeval Ukraina rahutustes hukkunuid ning 
palvetagem nende perekondade ja kõigi kannatanute pärast," teatas peapiiskop. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peapiiskop-poder-kuulutas-puhapaeva-ukraina-rahu-ja-
vabaduse-eest-palvetamise-paevaks.d?id=68075259 
 
http://kjt.ee/2014/02/palvepaev-ukraina-eest/ 
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VÄLISUUDISED 
 
 

Ukraina preestrid teenivad aktiivselt meeleavalduste keskel 
20.02.2014 Washington Post 
 
Ukraina õigeusu ja katoliku preestreid on olnud sageli näha meeleavalduste 
rindejoonel või selle lähedal, teenides ühtemoodi nii meeleavaldajaid kui 
märulipolitseid.  
 
Kolm kuud Kiievis Maidani väljakul laagris viibinud meeleavaldajad on olnud 
julgeolekujõudude tule all ning seetõttu vajanud kohest füüsilist abi. Liikudes kahe 
osapoole vahel on preestrid teeninud hukkunuid ja haavatuid. 
 
Kristlusel on Ukrainas sügavad juured. Uuringute kohaselt ei ole suurem osa 
ukrainlastest religioosselt aktiivsed, kuigi õigeusk on riigis levinuim ning see jaguneb 
Kiievi ja Moskva Patriarhaadiks. 
 
Washington Post on avaldanud seeria kõnekaid fotosid meeleavalduste keskel teenivatest 
Ukraina preestritest, mida saab vaadata siit: 
 
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/02/20/dramatic-photos-ukraines-priests-
take-an-active-role-in-protests/ 
 
 

Sooneutraalse abielu eelnõu jõudis Soome parlamenti 
20.02.2014 ERR 
 
Soome parlament arutles 20. veebruaril, kas riigist saab Norra, Rootsi, Islandi ja 
Taani kõrval viimane Põhjamaa riik, kus on seadustatud sooneutraalne abielu. 
 
Poole aastaga liitus umbkaudu 166 000 soomlast kodanikualgatusega, et parlament 
geiabielu küsimust arutaks. Samal ajal allkirjastas 42 000 inimest petitsiooni, et 
õigusaktides ei tehtaks mingeid muudatusi, kirjutas ERR Yle vahendusel. 
 
Sama küsimust on arutatud ka varem, kuid seadusemuudatuste poolt oli vaid 76 
parlamendiliiget. Algatus kukkus tollal läbi Põlissoomlaste, Kristlik-Demokraatliku 
Liidu, Keskerakonna ning Koonderakonna vastuseisu tõttu. 
 
2013. läbi viidud uuringu järgi toetab Soomes geiabielu 56% inimestest ning vastu on 
34% valijatest. 
 
http://uudised.err.ee/v/valismaa/106ac679-7567-4eaf-87e9-ec89deff79c7 
 
 

Piiskoppide avaldus samasooliste abielu suhtes kutsus esile viha ja trotsi 
21.02.2014 Meie Kirik / Church Times 
 
Inglismaa Kiriku piiskopid kinnitasid sel nädalal taas homopaaride õnnistamise 
keeldu ega luba vaimulikel abielluda samasoolise partneriga. Väljaanne Church 
Times kirjutab, et piiskoppide otsus tekitab viha ja trotsi neis, kes tahavad kasutada 
oma seaduslikke õigusi. 
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Piiskoppide avalduses seisab: „Me oleme kõik ühel meelel, et kristlik arusaam ja 
doktriin abielust kui elukestvast liidust ühe mehe ja ühe naise vahel jääb 
muutumatuks.“ 
 
Preester Andrew Cain kavatseb piiskoppide keelule vaatamata abielluda oma vastse 
kihlatu Stephen Foreshew’ga, kellega ta on koos elanud juba 14 aastat. Kaheksa 
aastat tagasi lasid nad endid ühel preestril õnnistada. 
 
Piiskoppide avaldust saab lugeda siit: 
 
http://www.churchtimes.co.uk/articles/2014/21-february/news/uk/bishops%E2%80%99-same-sex-
marriage-statement-provokes-anger-and-defiance 
 
 
 
 

KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
17.02 - 23.02 Hommikupalvused - JOEL AULIS (EMK) 

24.02 - 02.03 Hommikupalvused - ARHO TUHKRU (EELK) 

 

Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
24.02 kl 10:45 Eesti Vabariik 96. Jumalateenistus EELK Pärnu Eliisabeti kirikus 
 
 
 
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 


