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KIRIKUKAJA 
7. - 14. märts 2014 

 
 
EESTI UUDISED 
 
Kirikuõpetaja Anti Toplaan jooksis Tel Avivi maratonil 
11.03.2014 Saarte Hääl 
 
Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja ja linnavolikogu liige Anti Toplaan osales 
Iisraelis Tel Avivi maratonil, kus ta sai  2040 lõpetaja hulgas 58. koha. 
 
“Mina tahtsin seal lihtsalt joosta, viia harrastuse ja soovi kokku ning propageerida 
liikumist ja tervislikke eluviise,” rääkis distantsi 3.08.30-ga läbinud Toplaan.  
 
Kokku osales sellel 18. korda toimunud Iisraeli suurima jooksu erinevatel distantsidel 
3500 inimest. 
 
ETV teeb Iisraeli kultuurist ja Tel Avivi maratonist saatelõigu „Ringvaates“, mille 
reporter Hannes Hermaküla samuti maratoni läbis. 
 
http://www.saartehaal.ee/2014/03/11/kirikuopetaja-anti-toplaan-jooksis-iisraelis-tel-avivi-maratonil/ 
 

 
VÄLISUUDISED 
 
Põhja-Korea diktaator andis käsu hukata 33 kristlast 
10.03.2014 Postimees 

 
Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un andis käsu hukata riigis salaja tegutsenud 
kristlasi. Kimi arvates püüdsid kristlased Põhja-Koreas riigipööret läbi viia, kirjutas 
Postimees Washington Times´i vahendusel. 
 
Selle tõttu määras ta hukatavaks 33 isikut, kes väidetavalt tegid koostööd Lõuna-
Korea misjonäri Kim Jung-wookiga. 
 
Kristlased, kes arreteeriti möödunud aastal, rajasid Põhja-Korea andmetel ligi 500 
varjukirikut. Nende hukkamine viiakse läbi pealinnas Pyongyangis asuvas 
kaitseministeeriumile alluvas vanglas. 
 
http://elu24.postimees.ee/2722632/pohja-korea-diktaator-andis-kasu-hukata-33-kristlast 
 
 

Katoliiklik ärkamine Islandil 
10.03.2014 Catholic Culture 
 
Viimase kümne aastaga on katoliiklaste arv Islandil kasvanud kahekordselt ja on 
praegu 11 000. Riigi katoliiklasi teenib kaheksa preestrit ja nelikümmend vaimulikku, 
kirjutas Catholic Culture. 
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„Enamus usklikke on noored, kes osalevad aktiivselt kateheesis ja noortetöös ning 
aitavad Katoliku Kirikul Islandil uut hoogu saada,“ ütles Reykjaviki piiskop Peter 
Bürcher. 
 
Piiskopi sõnul ostab ja ehitab tema piiskopkond uusi kirikuid. Kavas on ka rajada 
meesklooster, eelistatavalt benediktiinide või augustiinlaste klooster. 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=20728 
 
 

Ortodokside üleilmne sinod toimub 2016. aastal 
10.03.2014 Meie Kirik 
 
6.–9. märtsini Istanbulis oikumeenilise patriarhi Bartholomeose eesistumisel 
kohtunud õigeusu kirikute juhid otsustasid, et õigeusukirikute suur ja püha sinod tuleb 
kokku 2016. aastal Istanbulis (Konstantinoopolis). Viimane oikumeeniline kirikukogu, 
mida ortodoksid sellisena tunnustavad, toimus aastal 787 Nikaias. 
 
Roomakatoliku kiriku arvestuses on toimunud 21 üleilmset ehk oikumeenilist 
kirikukogu (alates Nikaia kirikukogust aastal 325 kuni II Vatikani kirikukoguni aastatel 
1962–1965). Õigeusukirikud tunnustavad seitset oikumeenilist kirikukogu (Nikaiast 
aastal 325 Nikaiani aastal 787). 
 
Istanbulis kogunenud õigeusu kirikute juhid arutasid muu hulgas küsimust, kas 
üleilmne sinod peaks otsuseid langetama häälteenamuse või konsensuse alusel. 
Kreekakeelsete kirikute esindajad toetasid häälteenamuse printsiipi kui vanemat, kuid 
Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill soovis järgida konsensuse põhimõtet, kirjutas 
Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3859&Itemid=1 
 
 
Paavstil täitus aasta kirikupea toolil 
13.03.2014 ERR 
 
Esimesel ladina-ameeriklasest ja jesuiidist paavstil, Franciscusel, täitus 13. märtsil 
aasta kirikupea toolil. Sel puhul korraldatud arvamusküsitlused näitavad, et ta on 
populaarsuselt mäekõrguselt üle kõigist oma eelkäijaist, kirjutas ERR. 
 
Paljude eelkäijate luksuslikust elust suuresti loobunud paavstil on plaanis mitmed 
kirikureformid. Kiriku ametlikku õpetust, mis muuhulgas keelab rasestumisvastaste 
vahendite kasutamise, ta esialgu siiski muuta ei kavatse. 
 
http://uudised.err.ee/v/valismaa/2aad4101-6eb6-4d42-8c25-2d541feb4912 
 

 
Šveitsi Seisustenõukogu toetas preimplantatsioonidiagnostika lubamist 
14.03.2014 Kirik & Teoloogia 
 
Šveitsi Seisustenõukogu kiitis 11. märtsil heaks laboris loodud embrüote geneetilise 
uurimise nende emakasse paigutamise eel. Sellega on riiklikul tasandil öeldud „jah“ 
preimplantatsioonidiagnostika (PID) keelustamise kaotamisele. Šveitsi Evangeelne 
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Allianss ja teised kristlikud ringkonnad on avaldanud vastuseisu selle keelu 
kaotamisele.  
 
Seaduseelnõuga lubatud preimplantatsioonidiagnostika võimaldaks kindlaks teha, et 
emakasse asetatud embrüo ei ole pärinud kalduvust rasketele pärilikele haigustele. 
 
Šveitsi Evangeelne Allianss võttis kindlameelselt sõna PID keelustamise 
leevendamise vastu. „PID lubamisega astutakse otsustav samm elu 
kvaliteeditunnuste edasise käsutatavuse osas. Selline käsutatavus inimese üle 
vastandub elu kaitsmise peamistele põhimõtetele ning vastandub kristlikule 
arusaamale Jumala poolt kingitud elust“, on kirjas Evangeelse Alliansi pressiteates. 
 
PID-d puudutava seaduse muudatuse jõustumisel on viimane sõna öelda 
Šveitsi valijatel, sest PID seaduse muudatuse eelnõu saab kehtima hakata alles 
juhul, kui rahvas on selle referendumil heaks kiitnud, vahendas portaal Kirik & 
Teoloogia. 
 
http://kjt.ee/2014/03/sveitsi-seisustenoukogu-utles-ja-preimplantatsioonidiagnostikale/ 
 
 
 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
10.03 - 16.03 Hommikupalvused - TOOMAS PAUL (EELK) 

16.03 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 

17.03 - 23.03 Hommikupalvused - MARGE RANDLEPP (AKEL) 

 

Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
16.03 kl 18 Pühakoda, 3. Saatetsükkel kirikuarhitektuurist ja -ruumist.  
 
19. sajand oli rahvastiku kiire kasvu, linnastumise ja rahvuste sünni aeg. Eestlased, 
kes ei mahtunud enam väikestesse keskaegsetesse kirikutesse ära, kogusid 
annetusi oma koguduse kiriku ehituseks, kirikute rajamisest sai rahvusliku liikumise 
osa. Pärast Tartu Ülikooli kiriku valmimist 1860. aastal kerkisid Tartusse, Tallinnasse, 
Viljandisse ja mujale suured eriilmelised kirikud, millest mõnigi jäi kohe pärast 
valmimist kitsaks.  
 
Saates kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem, Tartu Ülikooli Jaani koguduse 
õpetaja Urmas Petti ja Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming. 
Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting.  
 


