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KIRIKUKAJA 
13. - 20. september 2013 

 
 

 
EESTI UUDISED 
 
Pühapäeval õnnistatakse Paldiski uue kiriku kellad ja rist 
18.09.2013 Postimees 
 

22. septembril 2013 toimub Paldiskis kellade sisseõnnistamise tseremoonia, samuti 
õigeusu kiriku risti õnnistamine ja püstitamine püha Sergei Radonežski auks. 
 
Kiriku asutamise idee ja vahendid pärinevad eraisikult, Eesti ärimees Sergei 
Tšaplõginilt. Ta ehitab kiriku oma isa Boriss Vassiljevitš Tšaplõgini mälestuseks, kes 
pühendas Paldiski linnale oma elust palju aastaid, jõudu, energiat ja teadmisi.  
 
Unikaalne puukirik, mis vastab täielikult õigeusu kaanonitele, asub Paldiski keskuses 
Tuule tänaval. Kirik mahutab kuni 170 inimest ning seda ehib kuus kella, mis on 
valatud Voroneži Anissimovi kellatehases, vahendas Postimees. 
 
Kellade ja risti õnnistamise tseremoonia lõpetab jumalateenistusega Tallinna ja kogu 
Eesti metropoliit Kornelius. Tseremoonia algus on kell 16. 
 
http://www.tallinncity.ee/2056538/puhapaeval-onnistatakse-paldiski-uue-kiriku-kellad-ja-rist 

 
 
 

 
VÄLISUUDISED 
 
Porvoo osaduskonna kirik hakkab naispiiskoppe ametisse seadma 
14.09.2013 Meie Kirik 

 
Porvoo kirikuosadusse kuuluva Walesi anglikaani kiriku kõrgeim organ võttis 12. 
septembril vastu otsuse, mis avab naistele tee piiskopiametisse. Otsuse kohaselt 
peavad piiskopid samuti paika panema tingimused, mis arvestaksid nendega, kes ei 
aktsepteeri naispiiskoppe. 
 
Wales kiriku otsus lisab survet Inglismaa Kirikule, kus üritatakse naispiiskoppide 
küsimuses edasi liikuda pärast varasema eelnõu läbikukkumist möödunud aasta 
novembris, kirjutas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3525&Itemid=1 
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Rootsi Demokraadid tahavad kirikus Jeesuse taas keskmesse asetada 
16.09.2013 Meie Kirik 
 
15. septembril saatis Rootsi luterlikus kirikus toimunud valimistel edu erakonda 
Rootsi Demokraadid. Partei rõhutab Rootsi kristlikke juuri ja kristliku sõnumi kesksust 
ning lubab muu hulgas seista konservatiivsete kristlaste eest. 
 
„Me tahame Rootsit pöörata, aktiivselt ja avalikult. Rootsi Kirik peab näitama oma 
relevantsust sekularismi ja islamiseerumise ajal. Me tahame töötada kodutute, 
haigete ja vaeste seas,“ selgitas oma erakonna taotlusi Aron Emilsson. 
 
Viimase kaheteistkümne aasta jooksul on Rootsi kirikust lahkunud 729 092 liiget. 
 
Rootsi kiriklikel valimistel osalevad poliitilised parteid, kuigi Rootsi luterlik kirik lahutati 
riigist aastal 2000, vahendas portaal Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3528&Itemid=1 
 
 
Luterlaste ja katoliiklaste dialoogi järgmine teema on ristimine ja osadus 
19.09.2013 Meie Kirik 
 
Luterlaste ja katoliiklaste ühiskomisjon keskendub kõneluste järgmises, viiendas 
etapis teemale „Ristimine ja kasvav osadus“. Dialoogi uus faas algas juba 2009. 
aastal, kuid vahepeal oli komisjon hõivatud reformatsiooni 500. aastapäevale 
suunatud dokumendi väljatöötamisega. 
 
Luterliku Maailmaliidu ja Vatikani määratud esindajatest koosnev bilateraalne 
komisjon loodi 1967. aastal ning selle kaasesimehed on praegu Helsingi emeriit-
piiskop Eero Huovinen ja Birminghami katoliku piiskop William Kenney. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3533&Itemid=1 
 
 

Kirikud nõuavad poliitilist lahendust Süüria rahuprotsessis 
19.09.2013 World Council of Churches 
 
Süüria, Venemaa, Ameerika Ühendriikide ja Euroopa riikide kirikute juhid peavad 
poliitilist lahendust ainuõigeks Süüria rahuprotsessis. 
 
Sellesisuline ametlik teadaanne väljastati peale 18. septembril aset leidnud 
kirikujuhtide kohtumist endise ÜRO peasekretär Kofi Annan’i ja ÜRO-Araabia Liiga 
ühise esindaja Lakhar Brahimiga. 
 
Kirikute Maailmanõukogu peasekretär dr. Olav Fykse Tveit ütles, et kõik osapooled 
Süürias ja väljaspool Süüriat ning ÜRO Julgeolekunõukogu peavad võtma vastutuse, 
et rahukõnelusi saadaks edu ning kirikud peavad toetama seda protsessi. 
 
„Me usume, et Süüria kriisi puhul ei saa olla militaarset lahendust. Rahvusvahelisel 
üldsusel on aeg võtta vastutus, et lõpetada vägivald ja algatada poliitiline protsess, 
mis toob rahu kõigile inimestele Süürias“, seisab ühises teadaandes. 
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http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/churches-urge-a-political-solution-for-peace-process-
in-syria 
 
 

Paavst: homoabielude ja abordikeeld ei tohiks kiriku õpetuses 
domineerida 
19.09.2013 ERR 
 
Paavst Franciscuse arvates ei peaks katoliku kirik lubama, et vastuseis 
geiabieludele, abordile ja rasestumisvastastele vahenditele tema õpetuses 
domineeriks, vaid rõhuma pigem mõistvusele ja halastusele. 
 
"Kiriku õpetus on neis küsimustes selge ja mina olen kiriku poeg, kuid pole põhjust 
neist asjust alatasa rääkida", ütles Franciscus Itaalia jesuiitide kuukirjale Civilta 
Cattolica antud intervjuus. 
 
Ta märkis, et 1,2 miljardi liikmega kirik on sulgunud pisiasjadesse ning väiklastesse 
reeglitesse. Tema hinnangul peaks kirik end nägema kui lahingujärgset välihaiglat 
ning üritama parandada ühiskonna suuri haavu, selle asemel, et võtta kinnisideeks 
üksikute doktriinide pealesurumist, kirjutas ERR. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06287536 
 
 
 
 

KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
16.09 - 22.09 Hommikupalvused - Andres Taul (EELK) 
22.09 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 
 
15.09 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. „Tagasi Hellases“, 3. Saatejuhid Tihhon Tammes ja 
Tauri Tölpt. 
 
330. aastal viib Rooma keiser Constantinus Suur riigi pealinna itta. Uuest pealinnast 
Konstantinoopolist saab kristliku maailma kese, kus seitsmel üleilmsel kirikukogul 
pannakse paika põhilised ristiusu dogmad. Kogu Ida-Rooma ehk Bütsantsi ajastu 
vältel oli kaaspealinnaks Thessaloniki, kuhu 7.-8. sajandil ehitati ka Konstantinoopoli 
Hagia Sophia ehk Jumala Tarkuse kiriku vähendatud koopia. 


