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KIRIKUKAJA 
14. - 21. juuni 2013 

 
 

EESTI UUDISED 

Patriarh Kirill ja peapiiskop Põder kõnelesid kannatustest ja koostööst 
16.06.2013 ERR / Postimees 
 
Moskva ja Venemaa patriarh Kirill ütles Lasnamäel ehitatava Jumalaema 
Kiirestikuulja ikooni kiriku sissepühitsemisel, et riikidevahelistes suhetes ja 
usutunnistuste vahel on algamas uued ajad. Ta kinnitas, et Lasnamäel avatava kiriku 
uksed on avatud kõigile soovijatele, vahendas ERR. 
 
Patriarh Kirilli viimane ettevõtmine enne ärasõitu oli ekskursioon Toomkirikus ning 
kohtumine peapiiskop Andres Põderiga. 
 
Peapiiskopi sõnul kõnelesid nad kohtumisel ühistest ajaloolistest kontaktidest, 
kannatustest kommunistliku režiimi repressioonide all, ühisest koostööst ning ühisest 
vastutusest kristlike väärtuste ja inimväärikuse hoidmisel.  
  
Peapiiskop Andres Põder on ka Eesti Kirikute Nõukogu president, mistõttu peatuti 
kohtumisel ka kirikutevahelistel suhetel ja Eestisisesel koostööl. Tõdeti, et Eesti 
Apostlik-Õigeusu kirikul Konstantinoopoli patriarhaadis ja Moskva patriarhaadi Eesti 
Õigeusu kirikul on erinevad seisukohad. Nendesse selguse toomine on võtnud kaua 
aega ja sellele ei ole kiireid ühiseid vastuseid. Oluline on, et Eesti Kirikute Nõukogus 
on kõik kirikud ühise laua taga ja luterlik kirik saab siin olla üksnes vahendaja, kui 
seda vajatakse, kirjutas Postimees. 
 
Peapiiskoppi saatsid kohtumisel piiskop Einar Soone, assessor Tiit Salumäe, 
Toomkoguduse õpetaja ja kantsler Urmas Viilma, abipraost Arho Tuhkru, 
Toomkoguduse juhatuse esimees Indrek Treufeldt ning aseesimees Jüri Ehasalu. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06281520 
 
http://www.postimees.ee/1271762/galerii-patriarh-kirill-kohtus-eelk-peapiiskop-andres-poderiga/ 
 
 

Patriarh Kirill tänas peapiiskop Põderit ja Eesti luterlasi toetuse ja 
kristliku tunnistuse eest 
16.06.2013 Meie Kirik 
 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill tänas 16. juunil Tallinna Toomkirikus 
toimunud kohtumisel peapiiskop Andres Põderiga Eesti luterlasi selle eest, et nad on 
keerulises olukorras jäänud „ristiusu mehisteks tunnistajateks“. 
 
Patriarhi sõnul on tänapäeval, nii nagu minevikus ateistliku korra ajal, vajalik usust 
tunnistust anda ning asjaolu, et Balti luterlikud kirikud on võtnud ühise seisukoha 
„homoabielude“ ja homovaimulike küsimuses, lähendab neid Moskva patriarhaadi 
positsioonile, vahendas portaal Meie Kirik. 
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Patriarh Kirill tänas ka peapiiskop Andres Põderit „väga selge seisukohavõtu eest 
seoses huligaanitsemisega Lunastaja Kristuse kirikus“, pidades silmas punkbändi 
Pussy Riot aktsiooni. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3394&Itemid=1 
 

 
Mihkelson: Kirill lõi küüditamisohvreid mälestades hea pretsedendi  
17.06.2013 ERR 

 
Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul oli Moskva ja Venemaa 
patriarh Kirilli visiidi juures vahest kõige tähelepanuväärsem juuniküüditamise ohvrite 
mälestamine. 
 
Kirill asetas juuniküüditamise aastapäeval Tallinnasse saabudes pärja Linda kuju 
juurde, mälestades nii kõiki küüditamisohvreid, vahendas ERR. 
 
"Kirill on esimene nii kõrge figuur Venemaalt, kes on sellise sammu astunud. See on 
väga hea pretsedent edaspidiseks meelde tuletada ka teistele Venemaa kõrgetele 
külalistele," ütles Mihkelson. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06281570 
 
 

Metropoliit Stefanus: vajame häid suhteid kõigi kristlastega Eestis 
16.06.2013 Meie Kirik 
 
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus rõhutas kiriku täiskogul peetud 
kõnes muuhulgas vajadust „sisse seada harmoonilised suhted mitte üksnes oma 
vendadega Moskva Patriarhaadi vene õigeusu kogukonnast Eestis, vaid kõikide 
kristlike konfessioonidega siin maal“. 
 
„Meie kohus on teha kõik selleks, et edendada igal tasandil kristlaste vahelist dialoogi 
eesmärgiga paremini üksteist tundma õppida ja hinnata; et julge pealehakkamisega 
tegutseda evangeeliumi vaimus, mis toob meid, Kristusesse ristituid, ühel päeval 
kokku ühise karika juurde,“ ütles Stefanus. 
 
Metropoliit Stefanus kutsus kirikurahvast ja hingekarjaseid rõõmsal meelel ja 
uuenenud vaimuga tähistama EAÕK 90. aastapäeva, märkides, et juubeliaasta 
kõrghetk jääb septembrikuusse, kui Eestit külastab oikumeeniline 
patriarh Bartholomeos, kirjutas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3391&Itemid=1 
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Eesti Kirikute Nõukogu suvine väljasõiduistung 
21.06.2013 EKN 
 
19. - 20. juunini leidis aset Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtide ja 
sekretäriaadi suvine väljasõiduistung.  
 
19. juunil külastati Pärnu Muuseumi, kus direktor Aldur Vunk tutvustas väljapanekut, 
mis ulatub kiviajast kaasaega. Möödunud aastatuhandete ja sajandite hõngu oli 
võimalik tunda läbi ehtsate leidude, illustratsioonide ja elamusnurkade. 
 
Häädemeeste valda Kablisse jõudes kostitati külalisi huvitavate loengutega. 
Akadeemik Karl Pajusalu kõneles teemal „Liivi keel ja selle tähendus eesti keelele“ 
ning doktor Valts Ernštreits esines ettekandega „Liivlased ja liivi kultuur tänapäeval“. 
 
Sama päeva õhtusse mahtus Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolek ning Häädemeeste 
Miikaeli kirikus peetud õhtupalvus. 
 
20. juuni hommikul külastas delegatsioon suursugust Riia Toomkirikut. Seejärel 
toimus Läti Luterliku Kiriku konsistooriumis kohtumine Läti kirikute juhtidega.  
Hoolimata sellest, et Lätis puudub oikumeeniline kirikute nõukogu, toimib eri 
konfessioonide vahel sõbralik koostöö. 
 
Peale Eesti ja Läti kiriku juhtide oikumeenilist koosviibimist, tutvustas Armeenia 
Apostliku Kiriku pea Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes Isa Chosrov Riias asuvat 
Armeenia kirikut. 
 
EKNi delegatsiooni kahepäevane töövisiit kulmineerus Eesti Vabariigi suursaadiku 
Lätis härra Mati Vaarmanni vastuvõtuga.  
 
 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Ilmus luterlaste ja katoliiklaste värske ühisdokument reformatsioonist ja 
dialoogist 
18.06.2013 Meie Kirik 
 
Reformatsiooni 500. aastapäeva eel on luterlaste ja katoliiklaste ühiskomisjonil 
valminud põhjalik dokument „From Conflict to Communion“ („Konfliktist osaduseni“), 
mis käsitleb Martin Lutheri ja katoliku kiriku teoloogilisi seisukohti 16. sajandil ning 
luterlaste ja katoliiklaste dialoogi tänast seisu. 
 
Dokumendi saatesõnas kirjutavad Fulda abipiiskop Karlheinz Diez ja Helsingi emeriit-
piiskop Eero Huovinen, et kõnealune tekst kirjeldab luterlaste ja katoliiklaste 
teekonda konfliktist osaduse kui ühise eesmärgi poole, mis pole veel saavutatud.  
 
93-leheküljeline dokument „Konfliktist osaduseni“ jaguneb kuueks peatükiks: 1. 
Reformatsiooni meenutamine oikumeenilisel ja globaalsel ajastul 2. Uusi vaateid 
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Martin Lutherile ja reformatsioonile 3. Ajalooline ülevaade luterlikust reformatsioonist 
ja katoliku kiriku reaktsioonist 4. Martin Lutheri teoloogia põhiteemasid luterlaste ja 
katoliiklaste dialoogi valguses 5. Kutse ühisele meenutamisele (ristimine kui ühtsuse 
ja ühise meenutamise alus) 6. Viis oikumeenilist imperatiivi. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3396&Itemid=1 
 
 
 

Evangeelse Kiriku Saksamaal nõukogu avaldas orienteerumisabi 
perekonna teemal 
21.06.2013 Kirik & Teoloogia 
 
Evangeelse Kiriku Saksamaal (EKD) nõukogu avaldas materjali orienteerumiseks 
perekonna teemal. Tekst kannab pealkirja „Iseseisvuse ja sõltuvuse vahel – 
tugevdada perekonda kui usalduslikku ühendust“. 
 
EKD nõukogu eesistuja Nikolaus Schneideri sõnul on uues EKD orienteerumisabis 
tegemist ühelt poolt perekondade tegeliku olukorra ja perepoliitika uuema ajaloo 
kaardistamisega nii Ida- kui Lääne-Saksamaal ning aktuaalsete sotsiaalpoliitiliste 
väljakutsete tõdemisega, teiselt poolt „piiblitekstide ja evangeelse teoloogia 
tähendusega meie arusaamadele perekonnast ja tähendusega, mida võib omada 
kiriklik tegevus perepoliitika tulipunktide suhtes tänapäeval,“ kirjutas portaal Kirik & 
Teoloogia. 
 
„Teoloogilise eetika jaoks on perekond religioosse sotsialiseerumise esimene ja 
tähtsaim koht, sest vanemad ja vanavanemad kujundavad järgneva põlvkonna usulisi 
veendumusi rohkem kui vaimulikud ja õpetajad. Kiriku tähtsaimaks ülesandeks on 
pakkuda paaridele ja perekondadele lootust ja pidepunkti, sest kirik vahendab 
Jumala õnnistust,“ ütles Schneider. 
 
http://kjt.ee/2013/06/evangeelse-kiriku-saksamaal-noukogu-avaldas-orienteerumisabi-perekonna-
teemal/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
17.06 - 23.06 Hommikupalvused - JAAN TAMMSALU (EELK) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 


