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VÄLISUUDISTE KIRIKUKAJA 
1.– 8. august 2014 

 

 

Noored teoloogid mõtisklevad Šveitsis oikumeenia tuleviku üle 
29.07.2014 The World Council of Churches 
 

7. – 10. septembrini kogunevad noored teoloogid Kirikute Maailmanõukogu 
toetusel Genfi, et arutleda oikumeenilise liikumise elujõulise tuleviku üle. 
 
Viiteistkümnest eri riigist pärit teoloogid teenisid projekti Globaalne 
Oikumeeniline Teoloogiline Instituut (GOTI) juhendajatena Kirikute 
Maailmanõukogu X assambleel Busanis 2013. aasta sügisel.  
Toetudes saadud kogemusele Lõuna-Koreas, diskuteerivad osavõtjad 
Šveitsis selle üle, kuidas võiks GOTI sarnane initsiatiiv jätkuda. Arutelu 
tulemused aitavad koostada KMN-i oikumeenilise teoloogilise hariduse 
plaane. 
 
“Noortel teoloogidel on suur potentsiaal kasutada efektiivselt oikumeenilisi 
ideid oma töös kohalikes kirikutes ja kogukondades,”  ütles KMN-i 
oikumeenilise teoloogilise hariduse peasekretär dr Amélé Ekué. 
 
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/young-theologians-to-reflect-on-the-future-
of-ecumenical-formation 
 
 

Metropoliit Illarion: maailm on Kolmanda maailmasõja äärel 
31.07.2014 Interfax 
 

Moskva patriarhaadi välissuhete juht metropoliit Illarion väljendas muret 
käesoleva rahvusvahelise olukorra pärast, tõdedes, et maailm on ühe sammu 
kaugusel globaalsest sõjast. 
 
“Mitmed riigid loovad ja hoiavad vaenalse kuvandit,” kirjutas metropoliit 
ajalehes Rossiskaja Gazeta. Ummikseisus olevad Venemaa ja Ukraina juba 
kasutavad Ukrainas toimunud Malaisa lennuki õnnetust vastastikuseks 
süüdistamiseks, nõudes valjude poliitiliste avaldustega kättemaksu. 
 
“Sada aastat tagasi Austria-Ungari troonipärija tulistamine serbia terroristi 
poolt viis sõjani. Paistis nagu oleksid maailma valitsevad liidrid oodanud seda 
lasku, et alustada ülemaailmset veresauna,” kirjutas metropoliit Illarion. 
 
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=11427 
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on registreeritud üle 50 rünnakukraina Õigeusu Kiriku vastu U 
.18..82.10 Interfax  

 
Venemaa strateegiliste uuringute instituudi eksperdid on teatanud peaaegu 
kuuekümnest rünnakust Ukraina õigeusu kirikute ja preestrite vastu alates 
2014. aasta algusest8 
 
Registreeritud on kolmkümmend kuus kiriku vallutamise katset Kiievis, 
Ternopolis, Kirovogradis, Donetskis, Luganskis ja mujal. Strateegiliste 
uuringute instituut on teatanud ka vägivallaga ähvardamisest ja rünnakutest 
õigeusu kiriku preestrite ja aktivistide vastu Odessas, Sumõs, Donetskis, 
Luganskis, Kiievis ja Zaporižžjas8 
 
Ekspertide sõnul on kogutud faktid vaid jäämäe tipp ega anna reaalset pilti 
rünnakute sagedusest, kuna Ukraina meedia ei kajasta tegelikke numbreid 
Ukraina Õigeusu Kiriku Moskva Patriarhaadi vastu suunatud vägivallast ning 
kiriku liikmete kodanikuõiguste rikkumisest8 

 
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=11430 
 
 

Iisraeli toetuseks toimuvad kogunemised üle maailma 
04.08.2014 Ynet News 
 
 

Guetemalast Zürichini kogunevad tuhanded inimesed Iisraeli toetuseks 
käimasolevas Gaza konfliktis. 
 
Ligikaudu seitse sada inimest marssis 3. augustil San Franciscos, et näidata 
oma vankumatut toetust Iisraelile. Toetajad laulsid Iisraeli riigihümni ning 
hoidsid käes Iisraeli lippe ja plakateid. 
 
Üks suurimaid kogunemisi toimus 4. augustil New Yorkis. Seal osales kümme 
tuhat inimest, nende hulgas prominentsed ametnikud, kes olid tulnud kuulama 
vaimulike liidrite ja poliitikute toetusavaldusi Iisraelile. Kui senaator Chuck 
Schumer küsis rahvahulgalt: "Kes on vastutav Palestiina tsiviilisikute 
surmas?", sai ta resoluutse vastuse: "Hamas!" 
 
Budapesti sünagoogis toimunud rahvakogunemisel ütles Iisraeli suursaadik 
Ilan Mor: "See ei ole islami usk ega palestiinlased, kellega Iisrael on sõjas; 
vaid Iisrael sõdib terrorismi vastu." 
 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4554970,00.html 
 
 

Paavst Franciscus: perekonnad on kutsutud olema stabiilsed ja 
viljakad 
07.08.2014 Catholic World News 
 

Esimesel Ladina-Ameerika pastoraalsel perekonnahoiu kongressil Panamas 
rõhutas paavst Franciscus, et perekond on loodud stabiilsuseks ja viljakuseks. 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4554970,00.html
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“Me õpime elama perena, mis on rajatud surmani ustavatele armastavatele 
suhetele abikaasade, isa ja lapse ning venna või õe vahel,” kirjutas paavst 6. 
augustil avaldatud sõnumis. 
 
Franciscuse sõnul ei ole perekonna armastus viljakas mitte ainult seetõttu, et 
see loob uue elu, vaid see avardab ka eksistentsi silmapiiri – loob uue 
maailma. See paneb meid uskuma, et hoolimata meeleheitest ja kaotusest, 
on austusel ja usaldusel baseeruv kooselu võimalik. 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22235 
 
 
 

 
 


