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Ukraina peaminister: valitsus ei luba riigis religioosset vihkamist 
10.10.2014 Religious Information Service of Ukraine 
 

Ukraina peaminister Arseni Janetsjuki sõnul ei luba valitsus religioosset vihkamist 
riigis.  
 
3. oktoobril Ukraina Kirikute Nõukogu ja usuühenduste vahelisel kohtumisel Ukraina 
parlamendihoones mõistis valitsuskabineti juht hukka Donetskis ja Luganskis aset 
leidnud preestrite tagakiusu ja mõrvamise.  
 
„Me ei anna ühiselt mingit võimalust kellelegi konflikti konfessionaalsel pinnal 
laiendada,“ sõnas peaminister. Janetsjuk kutsus Ukraina Õigeusu Kirikut kasutama 
oma mõjuvõimu Donetskis, et lõpetada inimeste kuritarvitamine ja pantvangi võtmine 
venemeelsete poolt.  
 
Ukraina valitsuse juhi sõnul kaasneb igal kodanikul sünniga õigus käia ükskõik 
millises kirikus ja palvetada endale sobival viisil.  
 
http://risu.org.ua/en/index/all_news/state/church_state_relations/57896/ 
 
 

 
Patriarh Kirill palus Iraagi presidendil kaitsta riigi kristlasi 
14.10.2014 Interfax 
 

Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill soovitas Iraagi president Fuad Masumil 
tungivalt sekkuda Iraagi kristlaste saatusesse.  
 
„Iraagi kristlased on meeleheitel ja paljud neist otsivad võimalusi mitte ainult Iraagist  
vaid kogu Lähis-Idast üldse igaveseks lahkuda. Kristluse kadumine sellest iidsest 
regioonist võib kaasa tuua katastrofaalsed tagajärjed kogu maailmale,“ kirjutas 
patriarh oma kirjas president Masumile. 
 
Sajad tuhanded Iraagi kristlased on pidanud jätma maha oma kodud 
islamiäärmuslaste survel. Kõigest oma varast ilmajäetud pagulaste elu kujutab 
endast humanitaarkatastroofi.  
 
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=11568 
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Misjonärid jäävad Põhja-Kameruni hoolimata Boko Harami ohust 
14.10.2014 Catholic Wolrd News / Agenzia Fides 
 

Paavsti Instituudi Välismisjoni misjonärid otsustasid jääda Põhja-Kameruni hoolimata 
islamistliku rühmituse Boko Harami rünnakutest. 
 
Põhja-Kamerunis on käimas vaikne sõda, millel on tõsised humanitaartagajärjed. 
Olles Nigeeriast röövinud kõik, mis võimaliku, on röövimiste ja tapmiste poolest 
tuntud terroristlik organisastioon Boko Haram alustanud rünnakuid Kamerunis. 
 
„Kirik on ainus allesjäänud institutsioon, kes annab põgenikele humanitaarabi,“ sõnas 
Isa Fabio Mussi. Rahvusvahelised organisatsioonid on turvakaalutlustel 
tagasitõmbunud. Kameruni Kirik saadab toitu ja valmistub vundamendiaukude 
kaevamiseks, millele ametivõimud on otsustanud ehitada vastuvõtulaagrid. 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22920 
 
http://www.fides.org/en/news/36537-
AFRICA_CAMEROON_Only_the_Church_assists_victims_of_Boko_Haram_in_the_north_of_Camero
on_says_a_missionary#.VD-FTvmsUXs 

 
 

 
Messiaanlikud juudid ja araabia kristlased abistavad Süüria põgenikke 
14.10.2014 Israel Today 
 

Grupp Iisraeli messiaanlikke juute ja araabia kristlasi aitavad Süüria sõjapõgenikke. 
Kõneallolev grupp külastas hiljuti kirikut, kus üle seitsmesaja Islamiriigi ja teiste 
terroristlike gruppide eest põgenenut  pesitsevad. 
 
Araablastest ja juutidest koosnev meeskond teeb koostööd kohalike kristlastega, 
tehes üheskoos kõikvõimaliku, et hoolitseda sõjast laastatud laste vajaduste eest. 
Grupp tõi kaasa suure rahalise kingituse Iisraeli usklikelt.  
 
„Me ostsime lastele piima, mähkmeid, sooje riideid, mänguasju ja komme; samuti 
radiaatoreid, tekke, väikesi pliite ja praepanne. Milline rõõm oli näha väikesi nägusid, 
kes käisid ringi paljajalu, kui nad said endale sandaalid,“ meenutas üks grupiliikmeid.  
 
Mitmed põgenikud said pahaseks, kui grupiliikmetest messiaanlikud juudid hakkasid 
neile tunnistama. „Kuid siis ma nägin paljusid inimesi puudutatuna ja nutmas,“ sõnas 
üks rühmaliige. Paljud põgenikud ütlesid:“Kui te alguses hakkasite meile tunnistama, 
tahtsime teid tappa, aga nüüd me teame, et Jeesus on tõde ja me tahame ta vastu 
võtta kui oma Issanda.“ 
 
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/25419/Default.aspx 
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Bagdadi vikaar: juudid on meiega, aga kus on Kirik? 
14.10.2014 Israel Today 
 

13. oktoobril Jeruusalemmas toimunud pressikonverentsil märkis Bagdadai vikaar 
Canon Andrew White, et juudid on avalikult astunud välja Lähis-Ida kristlaste 
kaitseks, samal ajal kui suurem osa maailma kirikutest on jäänud vaikseks. 
 
Rääkides Jeruusalemma Kristliku Suursaatskonna poolt korraldatud lehtmajadepüha 
pidustustel reporteritega, viitas White kaaspanelist  Maailma Juudi Kongressi 
president Ron Lauderile ja imestas: “Siin me näeme juute meiega seismas, aga kus 
on Kirik?“ 
 
Paljud kristlased on väljendanud oma toetust tagakiusatud vendadele ja õdedele, 
kuid liiga tihti seisneb see kaastunde- ja julgustukirjade saatmises. „Kogu austusega -
need kirjad ei toida minu rahvast,“ sõnas White selgitades, et tuhanded ja tuhanded 
kristlased on pidanud äärmuslaste hirmus põgenema ning elavad täna väga kesiste 
tingimustega põgenikelaagrites. 
 
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/25416/Default.aspx 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 


