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Ukraina piiskop: sõja võitmiseks peaks ukrainlased paastuma ja 
palvetama 
04.09.2014 Religious Infromation Service of Ukraine 
 

Ida-Ukrainas teeniv piiskop Jan Sobilo sõnul on kohalikud katoliiklased 
pahased Ukrainas väljaspool konflikti piirkonda elavate kristlaste ükskõiksuse 
suhtes. 
 
"Ülejäänud riik jätkab tavapärast meelelahutuslikku eluviisi, nagu poleks 
midagi Ukrainas juhtunud," sõnas piiskop Sobilo. Tema arvates peaks 
ukrainlased loobuma tavapärasest eluviisist ning alustama paastumist ja 
palvetamist. "See on nagu Titaaniku uppumine, kui inimesed samal ajal 
mängivad muusikat ja lõbutsevad." 
 
Okupeeritud linnade katoliku kirikud on avatud, kuid missasid ohu tõttu ei 
toimu. Võitluses sai kahjustatud Kramatorski Püha Vaimu kirik. Palgasõdurite 
kontrolli all olevates linnades preestreid hetkel ei ole. Preestrid külastavad 
valdu, kus on võimalik missat pidada. 
 
http://risu.org.ua/en/index/all_news/state/national_religious_question/57542/ 
 

 
Lähis-Ida kristlaste kogukonnad on ohus 
05.09.2014 Ynet News 
 

Kogu Lähis-Idas tunnevad kristlaste kogukonnad ohtu, kuna Islamiriigi 
rühmitus märatseb nii Iraagis ja Süürias kui ka Liibanonis. 
 
Igal õhtul päikeseloojangul koguneb tosin kristlast automaatidega Liibanonis 
väikese küla piirile, võttes sisse kaitsepositsioonid juhuks, kui 
islamiäärmuslased Süüriast peaksid ründama. 
 
"Me kõik teame, et kui nad peaksid tulema, lõikavad nad meie kõrid läbi ilma 
põhjuseta," ütles üks Qaa küla elanik.  
Liibanoni kristlased on kuid vaadanud õudusega, kuidas usklikud põgenevad 
Islamiriigi eest Iraagist ja Süüriast, kartes et nemad on järgmised. 
 
Süüriast on kolme aasta jooksul sõja tõttu ümberasunud tuhandeid kristlasi. 
Islami võitlejad märatsesid Damascuse lähedal iidses kristlikus linnas 
Maaloulas selle aasta alguses, hävitades ajaloolisi kirikuid ja ikoone. 
 
Kristlastest pagulased Süüriast ja Iraagist pesitsevad nüüd Liibanonis, kus on 
suurim protsent kristlasi Lähis-Idas. Kuid hirm on jõudnud ka Liibanoni. Peale 
seda, kui Internetti jõudis video, kuidas kamp poisse põletab Islamiriigi lippu 

http://risu.org.ua/en/index/all_news/state/national_religious_question/57542/
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Beirutis, sodisid vandaalid mitmetele Põhja-Liibanoni kirikute seintele sõnumi: 
"Isalmiriik tuleb!" 
 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4567904,00.html 
 

 
Nigeeria kristlased ja moslemid põgenevad Boko Harami eest 
06.09.2014 Agenzia Fides 
 

Mitmed kirikud on varemetes ja kümned tuhanded nigeerlased, peamiselt 
kristlased, põgenevad islamistliku rühmituse Boko Harami eest. 
 
Boko Haram on otsustanud kõrvaldada igasuguse märgi kristluse olemasolust 
ja paljud kirikud Kirde-Nigeerias on hävitatud või põletatud. Maiduguri piiskop 
Oliver Dashe Doeme sõnade kohaselt on Boko Harami aktiivsest 
tegevuspiirkonnast  ümberasunud vähemalt 90 000 katoliiklast.  
 
"Kui Boko Haram ründaks Maiduguri- taolist - üle ühe miljonilise 
elanikkonnaga linna, oleks tagajärg äärmiselt tõsine humanitaarkatastroof," 
sõnas Isa Patrick Tor Alumuku. 
 
http://www.fides.org/en/news/36292-
AFRICA_NIGERIA_Christians_but_also_Muslims_flee_from_Boko_Haram_say_local_Church
_sources#.VA7eplKKAeE 
 
 

Põhja-Iraagi raport: sundabielud ja usuvahetus 
07.09.2014 AINA News 
 

Hammurabi inimõigusteorganisatsiooni 6. septembril avaldatud raporti 
kohaselt sunnitakse Põhja-Iraagi naisi abielluma Islamiriigi (ISIS) liikmetega ja 
kristlastel kästakse pöörduda islamiusku. 
 
Islamiriik hoiab kinni kahtekümmet viit kristlast Sinjaris. Relvastatud mehed 
sundisid kahte kristlast pöörduma islamisse ning neid hoitakse teistest 
kinnipeetutest eraldi majas. Kaks Mosulis vahistatud kristlaste perekonda lasti 
vabaks. 
 
ISIS sunnib Yazidi tüdrukuid abielluma ning plaanib lähiajal korraldada 
kollektiivse abiellumise. Naisi hoitakse Tal Afari lähedal asuvas vanglas, kus 
nende tingimused on äärmiselt karmid. Naistele antakse tükk leiba päevas ja 
sunnitakse jooma reostunud vett.  
 
Mosulis on järsult kasvanud kinnipeetute hulk Badushi vanglas, kuna on 
suurenenud Islamiriigi rühmitusele vastupanu tõttu arreteeritute arv. 
 
http://www.aina.org/news/20140906220358.htm 
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Migratsioon muudab kirikute teoloogiat 
08.09.2014 World Council of Churches 
 

1.- 5. septembrini toimus Šveitsis Bossey Oikumeenilises Instituudis Kirikute 
Maailmanõukogu poolt korraldatud rahvusvaheline seminar. Osalejad 
nõustusid, et keset migratsiooni aktuaalsust, võib teoloogiline haridus viia 
kirikute transformatsioonini.  

Kokkutulnud rõhutasid, et kirikliku maastiku transfromatsioon on määrava 
tähtsusega selles, kuidas kristlased tajuvad "Kristuse ihu ja kutset olla üks.” 
Sisserändajate kirikute tõttu on taasavastatud oikumeenilised suhted. Guinea 
pastor Melvin Dulfini sõnul on oikumeeniliste ideede propageerimine 
sisserännanute ja kohalike hulgas väga tahtis, seda just eriti konfliktidest 
räsitud piirkondades.  

Migratsiooni aktuaalsus muudab ka kirikute teoloogiat. Seminari osalejate 

arvamusel pakub teoloogiline haridus erinevaid mudeleid ja võimalusi 

ressursside jagamisel. Samuti annab teoloogiline haridus võimaluse olla 

silmitsi teineteise seisukohtadega lugupidavas õhkkonnas, kus on ruumi 

dialoogiks. 

http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/migration-transforms-how-churches-do-

theology 

 
Luterliku Maailmaliidu hermeneutika konverentsil arutleti Matteuse 
evangeeliumi üle 
12.09.2014 Kirik & Teoloogia 
 

Luterlik Maailmaliit korraldas 4.–10. septembrini Chicago Luterlikus 
Teoloogiakõrgkoolis kolmanda rahvusvahelise hermeneutika-alase 
konverentsi. 
Konverentsi eesmärgiks oli Matteuse evangeeliumi tekste uurides luua 
rahvusvaheline platvorm, mis võimaldaks luterlikel teoloogidel kõikjalt 
maailmast ühiselt Pühakirja tekste uurida.  
 
LML-i Luterliku Teoloogia ja Praktika sekretär õp dr Kenneth Mtata märkis, et 
luterlikud teoloogid keskendusid sellel konverentsil nii küsimusele, mis 
ulatuses võib kontekst mõjutada seda, kuidas Pühakirja loetakse, ning kuidas 
see, mil viisil Pühakirja loetakse, võib ja peaks muutma konteksti. Mtata lisas: 
„See rõhutab dialoogi kriitilist rolli ja tähendust“. 
 
Prof Bernd Oberdorferi sõnul on „teoloogilise hermeneutika pidevaks 
ülesandeks“ juhtida tähelepanu eripära ja universaalsuse vahelisele pingele 
„reflekteeritud ja vastutusrikkal moel“. 
 

http://kjt.ee/2014/09/luterliku-maailmaliidu-hermeneutika-konverentsil-arutleti-matteuse-

evangeeliumi-ule/ 

http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/migration-transforms-how-churches-do-theology
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