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KIRIKUKAJA 
8. - 15. veebruar 2013 

 
 
 
EESTI UUDISED 

 
Anne Burghardt Luterliku Maalimaliidu oikumeeniliste suhete sekretäriks 
15.02.2013 Kirik & Teoloogia 
 

EELK vikaarõpetaja Anne Burghardt valiti neljaks aastaks (2013–2017) Luterliku 
Maailmaliidu oikumeeniliste suhete sekretäriks, vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 
 
Oikumeeniliste suhete sekretäri tööülesannete hulka kuulub Teoloogia ja Avaliku 
Tunnistuse osakonna (Department for Theology and Public Witness) direktori 
assisteerimine ja toetamine oikumeeniliste dialoogide läbiviimisel. Oikumeeniliste 
suhete sekretäri otseseks vastutusalaks on seejuures dialoogijärgne koostöö 
anglikaani ja luterlike kirikute vahel.  
 
Luterlik Maailmaliit on ülemaailmne luterlike kirikute osaduskond, mille keskus asub 
Genfis. Luterlik Maailmaliit ühendab ühtekokku 143 erinevate traditsioonidega 
luterlikku kirikut 79 maal, hõlmates enam kui 70 miljonit kristlast. 
 
http://kjt.ee/2013/02/anne-burghardt-luterliku-maalimaliidu-oikumeeniliste-suhete-sekretariks/ 
 

 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Etioopia luterlik kirik katkestas altari- ja kantsliosaduse liberaalsete 
luterlike kirikutega 
08.02.2013 Meie Kirik 
 

Etioopia luterlik kirik katkestas kantsli- ja armulauaosaduse Ameerika Evangeelse 
Luterliku Kiriku (ELCA), Rootsi Kiriku ja teiste luterlike kirikutega, mis on ametlikult 
heaks kiitnud samasooliste abielu, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
Etioopia luterliku kiriku otsuse kohaselt ei või tema liikmed võtta vastu armulauda 
ELCA ja Rootsi Kiriku juhtidelt ja pastoritelt ning samuti ei võeta armulauale nende 
kirikute liikmeid. ELCA ja Rootsi Kiriku esindajaid ei või kutsuda jutlustama ja 
kõnelema või mistahes viisil teenima Etioopia kiriku kogudustesse. 
 
Etioopia evangeelne-luterlik kirik on üks suuremaid ja kiiremini kasvavaid luterlikke 
kirikuid.  
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3103&Itemid=1 
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Kopenhaagenis suletakse suur hulk kirikuid 
10.02.2013 Meie Kirik 
 

Kopenhaagenis suletakse 14 luterlikku pühakoda. Piiskop Peter Skov-
Jakobseni teatel tagab Taani kirik, et inimestel säilib võimalus käia elukohajärgses 
kirikus, mistõttu tuleb ehitada uusi kirikuid piirkondadesse, kus elanike arv kasvab, 
ning sulgeda seal, kus rahvast on vähemaks jäänud. 
 

Algselt oli kavas sulgeda 17 kirikut, ent üks otsustati tegutsema jätta ning kahe 
pühakoja saatus selgub edaspidi, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3111&Itemid=1 

 
 
Rooma paavst astub tagasi 
11.02.2013 ERR/Delfi/Postimees 

 
Rooma paavst Benedictus XVI teatas 11. veebruaril ootamatult oma soovist kuu 
lõpus ametist tagasi astuda, vahendas ERR. 85aastane paavst põhjendas oma soovi 
nõrgenenud tervise ja kõrgest east tuleneva väsimusega. 
 
„Pärast oma südametunnistuse korduvat uurimist Jumala ees, olen jõudnud 
veendumusele, et minu jõud ei ole kõrge ea tõttu enam piisav Peetruse ametikohuste 
adekvaatseks täitmiseks,“ lausus paavst Benedictus XVI. 
 
Joseph Ratzingerist sai paavst Benedictus XVI pärast paavst Johannes Paulus II 
surma 2005. aasta aprillis. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06272355 

 
Paavsti eestikeelset pöördumist on võimalik lugeda siit: 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/paavst-benedictus-xvi-minu-joud-ei-ole-korge-ea-
tottu-enam-piisav-ametikohuste-taitmiseks.d?id=65661408 
 

Rooma-katoliku kiriku Eesti apostellik administraator piiskop Philippe Jourdani 
kommentaari paavsti lahkumisavaldusele saab lugeda siit: 
 
http://www.postimees.ee/1134080/paavsti-lahkumisotsus-ullatas-ka-eesti-piiskoppi/ 
 
 

Vene kaitseministeerium tagastab kirikule vara 
11.02.2013 Postimees 
 

Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium annab õigeusu kirikule tagasi nõukogude 
ajal võõrandatud kinnisvara. 
Kirikule antakse tagasi Kirovi linnas asuvad viis hoonet, kus praegu paikneb 
sõjaväekool, vahendas Postimees. Millal enne 1917. aasta veebruarirevolutsiooni 
tegutsenud ususeminari hooned kirikule üle antakse, on esialgu veel teadmata. 
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Aastatel 2008-2010 võeti Venemaal vastu mitu seadust, mis näevad ette kirikult 
võõrandatud kinnisvara tagastamist. Enamasti puudutab see just Vene õigeusu 
kirikut. 
http://www.postimees.ee/1134252/vene-kaitseministeerium-tagastab-kirikule-vara/ 
 

 
Luterliku Maailmaliidu juhid hindavad kõrgelt Benedictus XVI 
pühendumist kristlaste ühtsuse saavutamisele 
13.02.2013 Meie Kirik 
 

Vastuseks paavst Benedictus XVI otsusele ametist lahkuda teatasid Luterliku 
Maailmaliidu president piiskop Munib A. Younan ja peasekretär Martin Junge, et nad 
palvetavad nii paavsti kui katoliku kiriku eest, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
Piiskop Younan ja pastor Junge hindavad kõrgelt paavst Benedictus XVI 
pühendumist Kiriku ühtsuse saavutamisele ja tema toetust oikumeenilistele 
dialoogidele. LML-i juhid rõhutasid, et Vatikani ja Luterliku Maailmaliidu vahel on juba 
50 aastat kestnud dialoog, mis on mõlemat osapoolt vastastikku rikastanud ja mida 
on tugevalt toetanud ka Benedictus XVI. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3116&Itemid=1 
 
 

Paavst Benedictus XVI pidas viimase avaliku missa 
13.02.2013 Meie Kirik 
 

Paavst Benedictus XVI pidas Tuhkapäeval, 13. veebruaril,  Roomas Püha Peetruse 
basiilikas oma viimase avaliku missa, kirjutas portaal Meie Kirik. 
 
Jutluses rõhutas paavst Kristusest elava tunnistuse andmise tähtsust ning seda, et 
mitte kunagi ei ole hilja pöörduda Jumala poole, vaid just täna on selleks sobiv päev. 
Benedictus XVI puudutas jutluses ka oma lahkumist paavstiametist ning tänas eriti 
Rooma piiskopkonna usklikke nende armastuse eest. Samuti käsitles paavst 
kristlastevahelise ühtsuse teemat ning avaldas kahetsust selle üle, et patt ja 
üksmeele puudumine on kiriku kui Kristuse Ihu tunnistust Kristusest moonutanud.  
 
Püha Peetruse basiilikasse kogunenud inimesed tänasid ametist lahkuvat paavsti 
ovatsiooniga, mõned kohalolevatest piiskoppidest pühkisid pisaraid. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3118&Itemid=1 
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KALENDER 
 
EESTI RAADIO 
 
11.02 - 17.02 Hommikupalvused - Erki Tamm (EEKBKL), Pia Ruotsala (EELK), 
Meego Remmel (EEKBKL), Olav Pärnamets (EMK), Hele Kulp (SPAKEL), Andres 
Kapp (EMK), Taavi Hollman (EMK) 
 
17.02 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 
 

 
EESTI TELEVISIOON 
 
17.02 kl 15.20 Ajalik ja ajatu. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit 
Stefanus. (2007) 
 
 

 
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU OIKUMEENILISTE PROJEKTIDE KONKURSS 
Projektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus laiemale ringile inimestele edendada 
2013. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas.  
 
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2013 
 

Täpsem info: http://www.ekn.ee/uudis.php?id=98 
 
 


