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Rabi ühendab Iisraeli abistamiseks kristlased ja juudid 
06.08.2014 Ynet News 
 

Rabi Yechiel Ecksteini poolt juhitav Rahvusvaheline Kristlaste ja Juutide Osadus 
(International Fellowship of Christians and Jews) pakub finantsabi kohalikele 
nõukogudele, sõduritele ja isegi Iisraeli kaitseväele. 
 
Rahvusvaheline Kristlaste ja Juutide osadus (RKJO) aitab juutidest abivajajaid nii 
Iisraelis kui väljaspool riiki. Käesoleva Gaza konflikti algusest saadik on 
organisatsioon abistanud kõige enam pommirünnakutes kannatanud Iisraeli 
lõunapoolseid kogukondi. Oma eesmärgiks on mittetulundusühing seadnud 
iisraellaste kaitsmise, ehitades 2300 pommivarjendit nii Põhja- kui Lõuna-Iisraeli. 
 
Rabi Ecksteini sõnul pole nende organisatsiooni heategevus Iisraeli religioosse 
tundlikkuse tõttu alati olnud teretulnud. “Väga raske on üle saada sellest, et abi tuleb 
kristlastelt,” selgitab ta. 
 
RKJO on mittetulundusühing, millel on 1,3 miljonit annetajat ja aastane sissetulek on 
135 miljonit dollarit. 
 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4555746,00.html 

 

 
17. august on palvepäev Iraagi eest 
08.08.2014 Catholic World News 
 

Ameerika Ühendriikide Katolike Piiskoppide Kongressi Rahvusvahelise Õiguse ja 
Rahu Komitee esimees piiskop Richard Pates palus kaaspiiskoppidel määrata 17. 
august Iraagi rahu eest palvetamise päevaks. 
 
Piiskop Pates kutsus üles palvetama kristlaste ja teiste pärast, kes on silmitsi 
seisnud kirikute, kodude ja oma ettevõtete hävitamise, põletamise ja rüüstamisega 
ning on pidanud islami riigi hirmus põgenema. 
 
Samuti soovitas Pates tungivalt katoliiklastel  "anda teada oma valitud esindajatele 
sellest, et humanitaarabi jõuaks kristlaste ja teiste religioossete vähemusteni Iraagis, 
Süürias ja mujal riikides." 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22249 
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Lääne-Aafrikas täitusid kirikud inimestega, et palvetada Ebola viirusest 
vabanemise eest 
09.08.2014 Reuters 
 

Inimesed Sierra Leones ja Libeerias kogunesid 11. augustil kirikutesse, et palvetada 
surmavast Ebola viirusest vabanemise pärast. Viirus on tapnud ligi tuhat inimest 
Lääne-Aafrikas. 
 
Libeeria pealinna Monroovia kirikutesse pandi inimestele käte desinfitseerimiseks 
klooriveega ämbrid. Pastorid palusid oma kogudustel järgida ka tervishoiutöötajate 
instruktsioone. "Kõik kardavad väga," ütles Martee Jones Seator Püha Peetruse 
luterlikus kirikus. "Ebola ei kõiguta meie usku kuidagi…sest me oleme läinud läbi 
keerulistest aegdest," lisas ta. 
 
Paljud palvele kogunenutest võrdlesid Ebolat brutaalse kodusõjaga, mis laastas riiki 
1989. kuni 2003. aastani, tappes peaaegu veerand miljon inimest. Üks surmavamaid 
haigusi, Ebola tapab kuni 90 protsenti nakatunutest. Viirus avastati 40 aastat tagasi 
Kesk-Aafrika metsadest. 
 
http://www.reuters.com/article/2014/08/10/us-health-ebola-africa-idUSKBN0GA0QS20140810 
 
 

Vatikani ÜRO saadik õigustab sõjalist tegevust Iraagi kristlaste 
päästmiseks 
11.08.2014 Catholic World News 
 

Vatikani esindaja ÜRO peakorteris Genfis peab õigeks sõjalist tegevust Iraagis, et 
ohjeldada sealsete kristlaste tapmist. 
 
Peapiiskop Silvani Tomasi ütles Vatikani Raadiole, et ainus lahendus Iraagi 
probleemile tuleb leppimise ja erisuste aktsepteerimise dialoogis koos süsteemiga, 
mis tagab kõigile võrdsed õigused. Lähituleviku võtmeküsimus on riigi kristliku 
vähemuse ellujäämine. 
 
Peapiiskopi sõnul on keeruline lääneriike veenda karmi seisukoha võtmiseks Iraagi 
kristlaste kaitseks. Ta loodab, et kui metsikud raportid jõuavad läänemaailma, siis 
mobiliseerub avalikkus nii humanitaarabiks kui ka politiiliseks ja efektiivseks 
sõjaliseks kaitseks. 
 
 http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22265 
 
 

Ukrainas kasvavad pinged Õigeusu ja Katoliku Kiriku vahel 
11.08.2014 Catholic World News 
 

Religioossed pinged Ukrainas kasvavad, kuna Ukraina Õigeusu Kiriku Moskva 
patriarhaat süüdistab bütsantsi riitusega katoliiklasi õigeusu preestrite 
kallaletungides . 
 

http://www.reuters.com/article/2014/08/10/us-health-ebola-africa-idUSKBN0GA0QS20140810
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22265
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Moskva patriarhaat väitis, et kreekakatoliiklased on pahatahtlikult ära kasutanud 
rahvarahutusi Ida-Ukrainas ning rünnanud Ukraina õigeusu preestreid. 
Õigeusu kiriku metropoliit Onufry on samuti kinnitanud vägivaldsetest 
kallaletungidest kiriku vaimulike vastu. Siiski ei süüdista metropoliit Onufry selles 
katoliiklasi. 
 
Vihased süüdistused Moskvast Ukraina Katoliku Kiriku aadressil peegeldavad pika 
ajalooga vaenulikkust Bütsantsi Katoliku Kiriku eksisteerimise suhtes riigis, mida 
Vene Õigeusu Kirik peab oma kanooniliseks territooriumiks. 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22260 
 
  

Ukraina Õigeusu Kirik sai uue juhi 
13.08.2014 Meie Kirik / Interfax 
 

Ukraina Õigeusu Kiriku piiskoppide kogu valis 13. augustil senise Kiievi metropoliidi 
kohusetäitja Onufri uueks kirikupeaks. Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill 
kinnitas Ukraina piiskoppide valiku ja andis talle oma õnnistuse.  
 
Venemaa president Vladimir Putin edastas oma õnnitluses uuele kirikupeale: "Ma 
olen kindel, et teie tegevus Ukraina vaimuliku karjasena edendab inimeste vahelist 
leppimist ja vastastikust mõistmist ning stabiilse ühiskonna taastamist." 
 
Ukraina peaminister Arseni Jatsenjuk avaldas oma pöördumises lootust, et uus 
kirikupea järgib neid Kiievi metropoliite, kes unistasid vabast ja õitsvast Ukrainast 
ning ühtsest kirikust, mis oleks teiste õigeusukirikute seas vääriliselt esindatud. 
 
Metropoliit Onufri on sündinud 5. novembril 1944. Kiievi metropoliidi kohuseid täitis 
ta alates 24. veebruarist 2014. 
 
Uus Kiievi metropoliit seatakse ametisse 17. augustil. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=4129&Itemid=1 
 
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=11462 
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