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Washingtonis toimus Iraagi kristlaste kaitsmisele pühendatud 
tippkohtumine 
10.09.2014 AINA News 
 

9. – 12. septembrini leidis Washingtonis aset tippkohtumine, mis oli pühendatud 
kristlaste aitamisele Põhja-Iraagis. Konverentsist võtsid osa seadusandjad, ida ja 
lääne kirikute esindajad, kogukondade juhid ja mitmed kristlikud 
organisatsioonid. 
 
Konverents algas oikumeenilise palveteenistusega, mida juhatasid ida ja lääne 
kirikute vaimulikud. “Meil kõigil on ühine eesmärk kaitsta kristlasi Lähis-Idas,” 
ütles organisatsiooni Kristlaste Kaitseks (KK) täitevsekretär Andrew Doran. 
 
KK president Toufic Baaklini sõnul võimaldab organisatsioon inimestel ühineda ja 
töötada Lähis-Ida kristlaste ellujäämise nimel, kaitstes ja aidates neil püsida 
juurdununa Lähis-Idas. 
 
Kardinal Leonardo Sandri mõistis hukka kristlaste vastu toimepandud 
metsikused: ristilöömised, jizya maks, pühapaikate röövimised ja hävitamised. 
“See on väga tähelepanuväärne, et kohtumine leiab aset erinevate kristlike 
konfessioonide ja inimeste vahel, kes hindavad nagu Kristuski inimese vabaduse 
väärtust,” sõnas kardinal Sandri. 
 
http://www.aina.org/news/20140910022319.htm 
 
 

Ukraina ja Venemaa vaimulikud juhid allkirjastasid ühisavalduse 
vägivalla lõpetamiseks Donetskis 
12.09.2014 Religious Information Service of Ukraine 
 

Ukraina ja Venemaa kirikute ja usuorganisatsioonide juhid toetasid 
kommünikeega rahvuvahelise üldsuse jõupingutusi verevalamise peatamiseks 
ning rahu loomiseks Ukrainas. 
 
11. septembril toimus Oslos religioonidevaheline ümarlaud, kus avatud dialoogis 
võeti vastu kommünikee. "Me oleme sügavas leinas ja palvetame kõigi Donetski 
ja Luganski piirkondade konflikti ohvrite eest," seisab avalduses. 
 

http://www.aina.org/news/20140910022319.htm
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Religioossed liidrid kutsusid üles kõiki konfliktist osavõtjaid vältima iga hinna eest 
tegusid, mis alavääristavad inimväärikust, mitte kasutama piinamist, lõpetama 
inimröövid ja rüüstamised.  
 
Ümarlaua delegaadid märkisid, et vaatamata nende nii ühistest kui erinevatest 
praeguse kriisi arusaamadest, on nende eesmärk olla tõe tunnistajaks ja 
saavutada rahu. Ukraina ja Venemaa kirikute juhid avaldasid valmisolekut jätkata 
vastastikkuse mõistmise saavutamiseks dialoogi ja tugevdada vennalike suhteid 
kahe rahva vahel. 
 
http://risu.org.ua/en/index/all_news/ukraine_and_world/international_relations/57630/ 
 
 

Assüüria patriarh: kas moslemid vajavad Lähis-Idas kristlasi? 
13.09.2014 AINA News 
 

Assüüria õigeusu kiriku patriarh Ignatius Aphrem II astus 11. septembril 
Washingtonis toimunud tippkohtumisel Kristlaste Kaitseks üles kõnega "Kas 
moslemid vajavad Lähis-Idas kristlasi?"  
 
"Ma usun, et moslemid vajavad kristlasi, kes esitavad neile väljakutse elada 
pluralistlikus ja multireligioosses ühiskonnas, kus nad võivad teisi religioone 
kartmata kindlad olla oma identideedis," sõnas patriarh.  
 
On ülim aeg, et moslemite usujuhid tõestaksid maailmale, et äärmusrühmitused 
ei esinda tegelikku islami õpetust. Moslemid ja kristlased peavad üheskoos 
võitlema nii ekstremismi kui ka sekulaarsuse vastu. Viimane neist on kõikide 
religioonide ühine vaenlane. "Meil tuleb üheskoos taastada inimväärikus." 
 
Patriarh Aprhem II lõpetas oma kõne üleskutsega rahvusvahelisele üldsusele 
aidata kristlastel jääda oma kodumaadele - riikidesse, kus kaks aastatuhandet on 
tunnistatud Kristusest. 
 
http://www.aina.org/news/20140913020608.htm 
 
 

Islamiriigi juhi vend pöördus kristlusse 
16.09.2014 AINA News 
 

ISISe kaliif Abu Bakr al-Baghdadi vend Mohammed Bakr al-Baghdadi pöördus 
kristlusse, teatas Al Jazeera uudistekanal. 
 
Selline samm on Mohammedile põhjustanud traagilise tagasilöögi sunniitide 
kogukonnalt, kes andis mehele välja surmaotsuse. “Ta ei ole enam minu vend,” 
ütles kaliif Abu enne oma vennale surmaotsuse väljaandmist.  
 

http://risu.org.ua/en/index/all_news/ukraine_and_world/international_relations/57630/
http://www.aina.org/news/20140913020608.htm
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Ameerikas elav Mohammed Bakr al-Baghdadi ja tema pere on praegu 
tunnistajakaitse programmi kaitse all. Antud programm on alates 11. septembri 
New Yorgi terrorirünnakust olnud avatud kuritegelike organisatsioonide liikmete 
ja terrorirühmituste vastu tunnistajatele. 
 
http://www.aina.org/news/20140916015711.htm 
 

 
Paavst Franciscus: juudid on kannatanud, nüüd on kristlaste kord 
18.09.2014 Ynet News 
 

 
“Teie olete kannatanud, nüüd on meie kord,” sõnas paavst Franciscus Maailma 
Juudi Kongressi president Ronald Lauderile, viidates kristlaste tagaskiusamisele 
Iraagis.  
 
Ronald Lauder mõistis koos katoliku kiriku peaga hukka Lähis-Ida kristlaste 
kannatused. “Juudid kannatasid natside julmade rünnakute all ja maailm vaikis. 
Täna on kristlased laastatud ja vähesed reageerivad. Miks keegi ei reageeri?” 
küsis Juudi Kongressi president. 
 

Viidates taas arvamusele, et maailm on religioosse ektremismi tõttu ehk juba 
kolmandas maailmasõjas, kinnitas Paavst Franciscus, et juudid ja kristlased 
peaksid ühiselt palvetama rahu eest. 
 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4572640,00.html 
 
 

21. septembril tähistatakse ülemaailmset palvepäeva rahu eest 
19.09.2014 Kirik & Teoloogia 
 

Igal aastal 21. septembril kutsub Kirikute Maailmanõukogu (KMN) kirikuid ja 
kogudusi üles pidama ülemaailmset palvepäeva rahu eest. 21. september on 
kuulutatud ka ÜRO poolt Ülemaailmseks rahupäevaks.  
 
2014. aasta palvepäeva teemaks pakkus USA vennastekogudusega seotud 
organisatsioon On Earth Peace välja “Rahu tagamise visioonid ja unistused”.  
 

KMN-i Palestiina Iisraeli Oikumeeniline Foorum kutsub liikmeskirikuid, 
usuühendusi ja kodanikuühiskonna organisatsioone üles tähistama alates 21. 
septembrist ülemaailmset rahunädalat  Palestiina Iisraelis. Rahunädala teemaks 
on “Lase mu rahvas minna!” 
 
http://kjt.ee/2014/09/21-septembril-tahistatakse-ulemaailmset-palvepaeva-rahu-eest/ 
 

 

http://www.aina.org/news/20140916015711.htm

