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Ukraina õigeusukirik on valmis dialoogiks Kiievi patriarhaadi ja 
autokefaalse õigeusu kirikuga 
15.08.2014 Interfax 
 

Moskva Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kiriku piiskoppide nõukogu teatas oma 
valmisolekust astuda dialoogi isehakanud Kiievi patriarhaadi ja Ukraina autokefaalse 
õigeusu kirikuga. 
 
„Meie Kirik on avatud siiraks ja konstruktiivseks dialoogiks Kiievi patriarhaadi ja 
autokefaalse kiriku esindajatega. See dialoog peaks tuginema kristliku õiguse 
vundamendil ning olema vaba igasugusest poliitiliste jõudude sekkumisest,“ teatas 
piiskoppide nõukogu. 
 
„Lõhenenud kiriku kokku liitmine on õigeusu peamine prioriteet,“ seisab piiskoppide 
avalduses. 
 
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=11467 
 
 

Paavst Franciscus lõpetas Korea visiidi üleskutsega kahe Korea 
ühinemiseks 
18.08.2014 Catholic World News 
 

Katoliku kiriku pea lõpetas oma viiepäevase visiidi Lõuna-Koreasse 18. augustil 
peetud missaga. Paavst Franciscus kutsus üles lõpetama vaenulikkus Põhja- ja 
Lõuna Korea vahel, mis on põhjustanud eralduse ja üle kuuekümne aasta kestnud 
konflikti. 
 
Viidates, et inimesed kahes Koreas räägivad sama keelt ja neil on ühine ajalugu, 
palvetas paavst dialoogi pidamise uute võimaluste pärast. Ühtlasi julgustas ta missal 
viibinuid hülgama kahtluste, vastuseisu ja võistlemisega täidetud mõtteviis ja selle 
asemel kujundama kultuur, mis tugineb evangeeliumi õpetusel ja Korea rahva 
traditsioonilistel väärtustel. 
 
Paavsti üleskutse leppimiseks kõlas Põhja-Koreale paraku kui kurtidele kõrvadele. 
Kui kirikupea valmistus tagasilennuks Rooma, teatasid Pyongyangi ametivõimud 
ähvardusest Lõuna-Koread taas rünnata . 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22317 
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Baptisti kolledž sai võidu USA tervishoiusüsteemi korralduse üle 
19.08.2014 Catholic World News 
 

Föderaalse ringkonnakohtu kohtunik teatas, et Louisiana Baptisti Kolledž on 
vabastatud riigi tervishoiusüsteemi korraldusest tagada töötajatele 
rasestumisvastaste tablettide kindlustuskaitse. 
 
Rohkem kui sada aastat on Louisiana kolledž seisnud piibellikele väärtustele rajatud 
vundamendil. „Üks neist väärtustest on elu. Me ei saa olla elu poolt ja samal ajal 
toetada elu lõpetamist soosivaid ravimeid,“ sõnas kolledži president emeeritus Joe 
Aguillard. 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22325 
 
 

Maailma Juudi Kongressi president: kes seisaks kristlaste eest? 
19.08.2014 New York Times 
 

„Miks maailm vaikib, kui kristlastele korraldatakse Lähis-Idas ja Aafrikas veresauna?“, 
küsis Maailma Juudi Kongressi president Ronald S. Lauder oma artiklis. 
 
Pool miljonit araablasest kristlast on viimase kolme aasta jooksul kodusõja tõttu 
Süüriast välja tõrjutud. Kristlasi kiustakse taga ja tapetakse Liibanonist Sudaanini. 
Vähesed ajakirjanikud lähevad Iraaki, et olla tunnistajaks üle riigi laiuvale terrorile. 
„Lastel lõigatakse pead maha ja pannakse teivaste otsa rippuma, emad vägistatakse 
ja tapetakse, isad puuakse üles,“ nii kirjeldas olukorda Iraagis ameerika ärimees 
Mark Arabo CNN-le. 
 
„Side juutide ja kristlaste vahel on täiesti loogiline. Me loeme ühte Piiblit, meil on 
ühine moraal ja eetika. Nüüd, kahjuks, jagame ka sarnast kannatust: kristlased 
surevad oma usutunnistuse tõttu ja seepärast, et nad on kaitsetud ning maailm on 
ükskõikne nende kannatuste osas,“ kirjutas Lauder. 
 
„Juudi rahvas teab liiga hästi, mis juhtub, kui maailm vaikib. See surma kampaania 
tuleb lõpetada!“ 
 
http://www.nytimes.com/2014/08/20/opinion/ronald-lauder-who-will-stand-up-for-the-
christians.html?partner=rssnyt&emc=rss&smid=tw-nytopinion&_r=2 
 
 

Oikumeeniline patriarh Bartolomeus mõistis hukka vägivalla Iraagis 
20.08.2014 World Council of Churches 
 

„Kümnete tuhandete kristlaste ja teiste usuvähemuste sihtmärgiks seadmine ükskõik 
millise usutunnistuse nimel ei ole kunagi õigustatud,“ sõnas patriarh Bartolomeus 
oma pöördumises. 
 
„Me ei saa jääda ükskõikseks ega vait sellise irratsionaalse tagakiusu, kultuurilise 
sallimatuse ja kohutavate inimohvrite ees; eriti kui see on põhjustatud religiosse 
vihkamise ja rassilise vaenu poolt,“ lisas oikumeeniline patriarh. 
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Bartolomeus kutsus üles vaimulikke ja poliitilisi liidreid edendama vestlusi vaidluste 
lahendamiseks ning toetama rahumeelsete vahenditega konflikti lõpetamist. Ta 
rõhutas, et olukord Iraagis on väga kriitiline. 
 
„Me pöördume iga pädeva organisatsiooni ja hea tahtega inimese poole eelkõige 
palvetada püsivalt ja aidata süütuid ohvreid humanitaarabiga, nii et nad ei peaks 
enam taluma nälga, kannatusi ja surma,“ sõnas patriarh Bartolomeus. 
 
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/ecumenical-patriarch-bartholomew-speaks-against-
violence-in-iraq 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


