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KIRIKUKAJA 
10. - 17. jaanuar 2014 

 
 

 
EESTI UUDISED 
 
Rahasüst viib Laurentiuse kiriku renoveerimise lõpule 
14.01.2014 Meie Maa 

  
EELK Kuressaare Laurentiuse kirik sai kultuuriministeeriumi eelarvest remonditoetust 
250 000 eurot. 2015. aasta kevadeks peaks vahepeal veninud kiriku renoveerimine 
lõpule jõudma ning kirik avatakse uuesti. 
 
Koguduse õpetaja Anti Toplaane sõnul on neil kolm eesmärki: taastada kiriku 
sisemine osa, taastada välimine osa pluss hooviala ja parkimine ning lahendada 
visioon hoovipoolsest abihoonest. 
 
Laurentiuse kirik on regionaalse tähtsusega, maakonna turismiobjekt ja väga kõrge 
külastatavusega ning seetõttu on kirik saanud ka võrreldes teiste kirikutega rohkem 
toetust. 
 
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=56883 

 
 
 
VÄLISUUDISED 
 
Paavst nimetas ametisse 19 uut kardinali 
12.01.2014 Delfi 
 

Paavst Franciscus nimetas 12. jaanuaril ametisse oma ametiaja esimesed 19 
kardinali, kellest 16 võivad ühel päeval valida kirikupeale mantlipärija. 
 
Uute kardinalide seas on usujuhte nii Aasiast, Aafrikast, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, 
kaasa arvatud näiteks Haitilt ja Burkina Fasost. Vaesemate riikide esindajate 
kaasamisega soovib katoliku kiriku pea juhtida suuremat tähelepanu maailma 
puudustkannatavatele inimestele, kirjutas Delfi BNS-i vahendusel. 
 
Uued kardinalid kinnitatakse tseremoniaalselt ametisse 22. veebruaril. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/paavst-nimetas-ametisse-19-uut-
kardinali.d?id=67596424 
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2013. aastal kristlaste tapmine peaaegu kahekordistus 
12.01.2014 Meie Kirik 
 
Organisatsiooni Open Doors andmeil tapeti 2013. aastal märtrina, s.t usulise vaenu 
tõttu 2123 kristlast. 2012. aastal oli tapetute arv 1201. Kristlastel on ohtlik elada 50-s 
riigis, piiranguid ja sallimatust kogetakse tervelt 111-s riigis. 
 
Kogu maailmas peetakse suurimaks kristlaste vaenajaks äärmusislamiste. Ainuüksi 
Süürias tapeti möödunud aastal 1213 kristlast, kirjutas Meie Kirik. 
 
Kristlaste jaoks kõige ohtlikumaks riigiks on Põhja-Korea, millele järgnevad Somaalia, 
Süüria, Iraak ja Afganistan. Kristlaste tapmisega paistavad veel silma Nigeeria, 
Pakistan ja Egiptus.  
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3748&Itemid=1 
 
 

Nigeeria president kriminaliseeris homoabielu 
13.01.2014 Postimees 

 
Nigeeria president Goodluck Jonathan allkirjastas seaduse, mis keelab samasooliste 
abielu, homoseksuaalide ühendused, seltsid ja kohtumised ning näeb üleastumiste 
eest ette kuni 14-aastase vanglakaristuse. 
 
Samasoolise vastu avalik armastuse ilmutamine on 7. jaanuaril allkirjastatud 
seadusega karistatav kuni kümneaastase vangistusega. 
 
Samasoolisega seksuaalvahekorda astumine oli Nigeerias karistatav juba varem. 
Nüüd muutub kuriteoks ka homoklubi pidamine ning selle külastamine, kirjutas 
Postimees. 
 
http://www.postimees.ee/2660140/nigeeria-president-kriminaliseeris-homoabielu 
 
 
Soome peapiiskop peab suhetes katoliku kirikuga kõige tähtsamaks 
armulauaosaduse küsimust 
17.01.2014 Meie Kirik 
 
Soome luterliku kiriku peapiiskopi Kari Mäkineni jaoks on suhetes katoliku kirikuga 
kõige tähtsamaks asjaks armulauaosaduseni jõudmine.  
 
Peapiiskop Mäkineni arvates ei tähenda ühtsuse otsimine seda, et omaenda 
traditsioonidest tuleks loobuda või lahti öelda – dialoogis olles oma identiteet pigem 
selgineb ja tugevneb. 
 
Mäkinen usub, et armulauaosaduseni katoliku kirikuga jõutakse, kuigi see võtab 
aega, kirjutas Meie Kirik. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3754&Itemid=1 
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Religioosne sallimatus on kasvanud viimase kuue aasta kõrgeimale tasemele 
17.01.2014 Kirik & Teoloogia 
 
Pew Uurimiskeskuse poolt läbiviidud värske uurimuse järgi kasvab religioosne 
vaenulikkus jätkuvalt kogu maailmas, välja arvatud Ameerikas.  
 
Kuute aastat ja 198 riiki hõlmava uurimuse tulemusena leiti, et sotsiaalne ja 
religioosne vaenulikkus tõusis haripunkti 2012. aastal. 
 
Kõige teravam vaenulikkuse kasv on toimunud Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, kus 
kestavad jätkuvalt regiooni stabiilsust häirinud poliitilise ülestõusu ehk Araabia 
kevade järelmõjud. 
 
Märkimisväärne religioosse sallimatuse tõus on toimunud Aasias, kus Hiina ületas 
esmakordselt religioosse vaenulikkuseskaala „kõrge“ kategooria taseme. 
 
Euroopa oli Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika järel kolmas regioon, kus valitsuse kehtestatud 
religiooniga seotud piiravad regulatsioonid kasvasid „keskmisel“ tasemel. 
 
Uurimus avalikustati 16. jaanuaril seoses iga-aastase Usuvabaduse Päevaga 
Ameerika Ühendriikides, kirjutas Kirik & Teoloogia. 
 
http://kjt.ee/2014/01/religioosne-sallimatus-on-kasvanud-viimase-kuue-aasta-korgeimale-tasemele/ 
 
 
 
 

 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
13.01 - 19.01 Hommikupalvused - TOOMAS PAUL (EELK) 

12.01 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 
 


