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VÄLISUUDISTE KIRIKUKAJA 

3. – 10. oktoober 2014 

 
 

Ukraina parlamendi spiiker tegi Kirikute Nõukogule ettepaneku määrata 
ühine palvepäev enne parlamendi valimisi 
03.10.2014 Religious Information Service of Ukraine 
 

3. oktoobril Ukraina Kirikute Nõukogu ja usuühenduste esindajate vahelisel 
kohtumisel tegi parlamendi spiiker Oleksandr Turchynov ettepaneku määrata ühine 
palvepäev riigi eest enne parlamendi valimisi. 
 
Turchynov usub, et seda initsiatiivi toetavad nii riigikogu kui president koos 
valitsusega. 
 
Spiiker avaldas ühtlasi lootust, et järgmisel parlamendil on „tugev omariikluse 
vundament, mis kaitseb Ukraina huve ja teeb otsuseid, mis tagavad riigi liikumise 
Euroopa suunas; liikumise, mööda Issanda poolt õnnistatud rada.“ 
 
http://risu.org.ua/EN/INDEX/ALL_NEWS/STATE/CHURCH_STATE_RELATIONS/57837/ 
 
 

 
Prantsusmaal toimus massidemonstratsioon samasoolistele paaridele 
surrogaatemaduse võimaldamise vastu 
06.10.2014 Catholic World News 
 

Tohutu hulk meeleavaldajaid marssisid 5. oktoobril Pariisis ja Bordeauxis nõudes, et 
valitsus toetaks poliitikat, mis keelab kunstviljastamise ja surrogaatemaduse 
samasoolistele paaridele. 
 
Massidemonstratsioon oli järelkaja eelmisel aastal toimunud meelavaldusele, milles 
sajad tuhanded prantslased väljendasid oma vastuseisu samasooliste abielu 
seadustamisele. Hoolimata suurtest meeleavaldustest, seadustas valitsus 
Prantsusmaal samasooliste abielu. 
 
Peaminister Manuel Valls vandus, et surrogaatemaduse teema pärast ei pea 
meeleavaldajad muret tundma. „See on ja jääb Prantsusmaal keelatuks,“ sõnas 
Valls. 
 
Meeleavaldajate arvu on erinevad allikad kajastanud erinevalt. Demonstratsiooni 
organiseerijad väitsid, et kogunejaid oli Pariisis 500 000 ja Bordeauxis 30 000; 
politsei aga avaldas arvud vastavalt 70 000 ja 7500.  
 
http://www.catholicculture.org/NEWS/HEADLINES/INDEX.CFM?STORYID=22829 
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Paavst Franciscus kutsub perekondi üles Piiblit lugema 
06.10.2014 Catholic World News 
 

Katoliku kiriku pea kutsus 5. oktoobril peetud angelusel perekondi üles Piiblit lugema. 
 
„Et perekonnaelu võiks hästi areneda usus ja lootuses, peab seda toitma Jumala 
Sõnaga,“ sõnas paavst Franciscus. 
 
Angelusel osalejatele anti iga pere jaoks Piibel. „See ei ole mitte ainult riiulisse 
panemiseks, vaid käes hoidmiseks, sinna tihti sukeldumiseks - nii üksi kui üheskoos, 
mees ja naine, lapsevanemad ja lapsed; võib-olla õhtuti, aga eriti pühapäeviti. Niiviisii 
kasvab perekond ja käib valguses ning Jumala Sõna tugevuses,“ sõnas paavst. 
 
6. – 19. oktoobrini toimub Roomas katolike piiskoppide kohtumine perekonna teemal, 
mille eesmärk on arutada perekonna ja abielu teemal ning neist lähtuvate 
väljakutsete ja küsimuste üle tänapäev kirikus. 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22822 
 
http://katoliku.ee/et/v%C3%A4lismaa/291-roomas-toimub-kahen%C3%A4dalane-katoliku-piiskoppide-
kohtumine-perekonna-teemal 
 
 

 
Netanyahu piiblitund rõhutas Iisraeli õigust oma maale 
06.10.2014 Israel Today 
 

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu võõrustas 5. oktoobril peaministri 
residentsis Jeruusalemmas oma kuuendat avatud piiblitundi.  
 
Peaministri piiblitunnist võtsid osa tosin juhtivat rabi ja akadeemikut, paljud neist 
Knesseti ja valitsuse liikmed. Netanyahu märkis, et palju inimesi tänapäeva maailmas 
ei tunnusta Iisraeli jumalikku määratust ja püüavad laimata juudi rahvast ning eitavad 
nende esmasünniõigust. 
 
Netanyahu sõnas, et kuigi sellised avatud piiblitunnid on toimunud vaid käputäis 
kordi, uuritakse Jumala Sõna tema kodus vähemalt kord nädalas. Peaministri 
noorem poeg, Avner, võitis rahvusliku noorte Piibli viktoriini 2010. aastal ja 
Netanyahu sõnul juhib ta tihti nende koduseid sessioone. 
 
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/25389/Default.aspx 
 
 

 
Kaldea patriarh kutsub moslemeid üles hukka mõistma kristlaste vastu 
suunatud vägivalda 
08.10.2014 Catholic World News 
 

Kaldea katoliku kiriku patriarh kutsus moslemeid üles hukka mõistma kristlaste 
vastast vägivalda. 
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„Meie Iraagi kristlased oleme autentne ja oluline osa Iraagist; me soovime jääda teie 
partneriteks ja teiega koos töötada meie riigi arenguks ja inimeste heaoluks,“ sõnas 
patriarh Louis Sako oma sõnumis moslemitele Eid ul Adha püha sõnumis.  
 
„Me usume, et kõik moslemid ei kiida heaks Islamiriigi tegevust ja on heatahtlikke 
moslemeid, kes on õnnistuseks nagu dr Mohammed Al-Asali, kes tapeti kristlasi 
kaitstes Mosulis,“ lisas patriarh. 
 
Sõnumis avaldati lootust, et moslemid mõistavad avalikult hukka vägivaldsete 
äärmuslaste tegevuse. Patriarh Sako kutsus Iraagi valitsust tegema koostööd 
Kurdistani piirkondliku valitsusega ning vabastama Mosul Islamiriigi kontrolli alt. 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22859 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


