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KIRIKUKAJA 
6. - 13. september 2013 

 
 
 
EESTI UUDISED 
 
Arvo Pärt sai patriarh Bartolomeuselt kõrge tunnustuse 
08.09.2013 ERR 
 
Konstantinoopoli peapiiskop ja oikumeeniline patriarh Bartolomeus andis Pärnu 
Issandamuutmise katedraalkirikus toimunud pidulikul liturgial helilooja Arvo Pärdile 
ning ettevõtja Viljo Vetikule üle arhondi tiitli, mis on kõrgeim kiriku poolt ilmalikele 
antav tunnustus. 
 
Arvo Pärt pälvis aunimetuse oma loomingu eest, mis aitab kuulutada evangeeliumi ja 
tutvustada õigeusu traditsiooni. Arhondi tiitli sai ka ettevõtja Viljo Vetik, kes on 
panustanud Kihnu kiriku korda tegemisse ning toetanud Pärnu Issandamuutmise 
kirikut ristide kuldamisel, vahendas ERR. 
 
Kuigi arhontideks nimetati esialgu Bütsantsi ministreid või kantslereid, on tänapäeval 
arhondi tiitel pigem aunimetus ning kõrgeim kiriku poolt ilmikutele antav tunnustus. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06286687 

 
 
Patriarh Bartolomeus pidas Tallinna toomkirikus palvuse 
08.09.2013 ERR 

 
President Toomas Hendrik Ilvese kutsel Eestis nädalasel visiidil viibinud 
Konstantinoopoli peapiiskop ja oikumeeniline patriarh Bartolomeus ja peapiiskop 
Andres Põder pidasid 7. septembril Tallinna toomkirikus oikumeenilise palvuse. 
 
Patriarh Bartolomeus viitas pöördumises inimeste ja rahvaste dialoogile ning 
praegusele oikumeenilisele olukorrale, kirjutas ERR. 
 
Patriarh Bartolomeuse ja peapiiskop Andres Põderi kõrval teenisid kaasa piiskop 
Philippe Jourdan, piiskop Einar Soone, toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma ja 
pastor Ruudi Leinus, organist Kadri Ploompuu ja Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse 
koor "Laudate Dominum" Veljo Reieri juhatusel. 
 
Palvuse lõpus kinkis peapiiskop patriarhile eestikeelse "Meie isa palve", mille on 
gooti kirjas kirjutanud ja traditsiooniliselt illustreeritud kalligraaf Heino Kivihall. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06286658 
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Mustamäel pühitseti tulevase kiriku plats 
09.09.2013 ERR 
 
8. septembril pühitseti Mustamäe linnaosas, aadressil Kiili tn 9 sisse kinnistu, millele 
kerkib Mustamäe kirik. 
 
Tervituskõnedega võtsid sõna Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja Mustamäe 
linnaosa vanem Helle Kalda. 
 
Mustamäe Maarja Magdaleena kiriku arhitektuurivõistlusele laekus 31 võistlustööd. 
Arhitektuurikonkursi võitis töö märgusõnaga FIAT LUX, mille autoriteks on Margit 
Valma, Mait Väljas, Risto Parve, Kai Süda, Martin Kinks arhitektuuribüroost 
KARISMA arhitektid OÜ.  
 
Planeeritavasse kompleksi on kavandatud kirikusaal, ruumid lastehoiu ja tugikeskuse 
jaoks, erinevad ringiruumid, mida saab kasutada hingehoidlike vestluste ja 
diakooniatöö tarvis, kiriku köök ja kiriku kantselei koos abiruumidega, kirjutas ERR. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06286731 
 
 

EAÕK Püha Sinodi pöördumine seoses Kiriku liikmete kuulumisega 
ühingutesse 
11.09.2013 Meie Kirik 
 
EAÕK Püha Sinod arutas 29. mai 2013. a korralisel istungil Kiriku liikmete ordudesse 
ja muudesse ühingutesse kuulumise kohasust ja võimalikkust.  
 
Arutelu tulemusel otsustas Püha Sinod, et õigeusklikele kristlastele ei ole kohane 
kuuluda ordudesse, korporatsioonidesse ja muudesse sarnase iseloomuga 
ühingutesse, välja arvatud juhul kui neid on asutanud Õigeusu Kirik või Õigeusu Kirik 
on nende tegevuse heaks kiitnud. 
 
Õigeusu Kiriku vaimulikele on ühingutesse ja seltsidesse kuulumine ilma piiskopi-
poolse kooskõlastuseta üheselt keelatud. Samuti on vaimulikel keelatud kuuluda 
poliitilistesse parteidesse ja valimisliitudesse ning kandideerida nii kohalike 
omavalitsuste kui ka riigikogu valimistel. 
 
Täielikku EAÕK Püha Sinodi pöördumist Kiriku liikmete poole on võimalik lugeda siit: 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3517&Itemid=1 
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VÄLISUUDISED 
 
Paavst: tühjad kloostrid tuleks muuta põgenike varjupaikadeks 
10.09.2013 Postimees 
 
Paavst Franciscus tegi ettepaneku, et tühjalt seisvad kloostrid võiks selle asemel, et 
neisse luksushotelle rajada, muuta põgenike varjupaikadeks. 
 
Paavst esitas oma idee Astalli põgenikekeskust külastades, kus ta kõneles kümnete 
Aafrikast saabunud põgenike ees ning rõhutas ka vajadust austada mitmekülgsust. 
„Paljud teist on moslemid või tulevad väga erinevatest piirkondadest, erinevatest 
riikidest, erinevatest situatsioonidest. Me ei peaks kartma erinevusi,“ rääkis paavst. 
 
Paavsti kommentaare suurema sallivuse vajadusest on teravalt kritiseerinud mitmed 
Itaalia poliitikud, kes viitavad sellele, et riigil on kasvava immigrantidevooluga 
äärmiselt raske hakkama saada, kirjutas Postimees. 
 

http://www.postimees.ee/1827144/paavst-tuhjad-kloostrid-tuleks-muuta-pogenike-varjupaikadeks 
 
 

Patriarh Kirill juhtis Obama tähelepanu Süüria kristlaste olukorrale 
11.09.2013 Meie Kirik 
 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill saatis USA president Barack 
Obamale läkituse, kutsudes üles loobuma plaanidest rünnata Süüriat. Patriarh tuletas 
Obamale meelde eriti kristlaste rasket olukorda Süürias, sealhulgas Maalula 
ründamist ja kahe metropoliidi röövimist mässuliste poolt. 
 
„Me võtsime sügava murega vastu teate USA armee plaanidest rünnata Süüria 
territooriumi. Ilma igasuguse kahtluseta suurendab see veelgi enam Süüria elanike, 
ennekõike tsiviilelanike kannatusi. Välise sõjalise sekkumise tulemusena võivad 
Süürias võimule tulla äärmuslikud jõud, kes ei suuda ega soovigi tagada uskude-
vahelist teineteisemõistmist Süüria ühiskonnas,“ hoiatas Kirill. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3519&Itemid=1 
 
 

Mässulised sundisid Maalula kristlasi islamisse astuma, keeldunu 
veristati surnuks 
12.09.2013 Meie Kirik 
 
Maalula kristlastest elanike sõnul rüüstasid möödunud nädalal nende linna tunginud 
Süüria mässulised kirikuid ja kloostreid ning sundisid relva ähvardusel kristlasi 
islamiusku astuma. Vähemalt üks keelduja tapeti kohapeal. 
 
Ühe teate kohaselt suunas islamivõitleja relva kohalikule mehele ja sundis teda 
ütlema islami usutunnistust („Ei ole jumalat peale Allahi“). 
 
Teine Maalula elanik rääkis, et mässulised lõikasid tema mehel kõri läbi pärast seda, 
kui ta keeldus islamiusku vastu võtmast. Naisele öeldi: „Jeesus ei tulnudki teda 
päästma.“ 
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http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3521&Itemid=1 
 
 

Metropoliit Illarion Süüriast, paavstist ja kiriku suhetest Kremliga 
12.09.2013 Meie Kirik 
 
Augusti lõpus andis Moskva patriarhaadi välissuhete osakonna juht 
metropoliit Illarion intervjuu Itaalia uudisteportaalile AsiaNews, milles on juttu 
olukorrast Lähis-Idas, paavsti ja Moskva patriarhi võimalikust kohtumisest, 
homopropaganda keelustamisest, kiriku ja riigi suhetest Venemaal. 
 
Portaal Meie Kirik on valikuliselt refereerinud metropoliit Illarioni vastuseid, mida saab 
lugeda siit: 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3520&Itemid=1 
 
 

Kirikute Maailmanõukogu ja Ülemaailmne Kristlik Foorum otsivad teed 
kristlaste ühtsuse poole 
13.09.2013 Kirik & Teoloogia 
 
11. septembril toimus Genfis Kirikute Maailmanõukogu (KMN) ja Ülemaailmse 
Kristliku Foorumi (ÜKF) korraldatud seminar, kus osalesid ka teiste rahvusvaheliste 
oikumeeniliste organisatsioonide esindajad.  
 
KMN-i peasekretär, Olav Fykse Tveit, kõneles kohtumisel “kontsiliaarsest 
oikumeeniast ning kirikukogude rollist kiirelt muutuval kiriklikul maastikul”, vahendas 
portaal Kirik & Teoloogia. 
 
ÜKF-i komitee liige ja Ameerika Reformeeritud Kiriku peasekretär emeritus, Wesley 
Granberg-Michaelson, toonitas kirikukogude ja foorumite olulisust teel kristlaste 
ühtsuse poole, iseäranis valmistudes KMN-i lähenevaks täiskoguks, mis toimub 
30.oktoobrist 8.novembrini Busanis Lõuna-Koreas. 
 
Michaelson märkis, et on oluline kaasata oikumeenilisse diskussiooni varem 
isoleerituna eksisteerinud kristlikke kogukondi nagu evangelikaalid ja nelipühilased, 
keskendudes ühistele vaimsetele väärtustele. 
 
http://kjt.ee/2013/09/kirikute-maailmanoukogu-ja-ulemaailmne-kristlik-foorum-otsivad-teed-kristlaste-
uhtsuse-poole/ 
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KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
09.09 - 15.09 Hommikupalvused - LEHO PALDRE (EEKBKL) 
15.09 kl 19.05 Kirikuelu - Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 
16.09 - 22.09 Hommikupalvused - Andres Taul (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 
 
15.09 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. „Tagasi Hellases“ 2.  
 
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Räpina preester Tihhon ja teoloog Tauri Tölpt käivad 
seekord Agoraal, Thessaloniki antiikturul, kus 1. sajandi keskel väitles apostel 
Paulus; vaatavad imperaator Galeriuse Triumfikaart ja Rotondat, mis kannab endas 
tervet Kreeka ajalugu ning mille mosaiike ja freskosid täna taastada püütakse ning 
astuvad sisse Püha Dimitriose kiriku uksest.  
 
 
 
 
 
KONVERENTS "TRADITSIOON JA ELU" 
 
Eesti Kirikute Nõukogu korraldab 27. septembril 2013 Tallinnas, Eesti Metodisti 
Kirikus (Narva mnt 51) konverentsi teemal “Traditsioon ja elu”.  
 

Konverentsi peaettekanne:  
„Kristlikust (rahva)pärandist kultuuripärandi aasta kontekstis“. Marju Kõivupuu 
Kaasettekanded:  
„Kirikuaasta ja jumalateenistus kristliku elurütmi traditsioonis“. Einar Soone 
„Traditsioon, noored ja kool“. Toomas Jürgenstein 
 
Lisaks huvitavad töötoad, filmid „Ühendav usk“ ja „Eesti Piibliselts 200“. 
 
Rohkem  infot: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=112 
 


