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VÄLISUUDISTE KIRIKUKAJA 

17. – 24. oktoober 2014 

 

Ukraina peaminister juhendas ministreid tegema rohkem koostööd 
kirikuga 
17.10.2014 Religious Information Service of Ukraine 
 

Ukraina valitsusjuht Arseni Jatsenjuk andis valitsusliikmetele ja kohalikele 
täitevvõimu esindajatele korralduse võtta kasutusele meetmed, et tegeleda 
probleemidega, mis tõstatusid Ukraina Kirikute Nõukogu ja usuühenduste 
kohtumisel.  
 
Sotsiaalministeeriumile anti ülesandeks võtta koheselt kasutusele abinõud 
humanitaarabi tollivormistuse kiirendamiseks, et abi võiks jõuda sisepagulasteni 
oktoobri lõpuks. Riigi kiirabiteenusel tuleb luua tõhus koostöö usuühendustega 
abivajajatele sotsiaalse toetuse pakkumiseks.  
 
Peaminister andis riigi komisjonile ning Kiievi ja kohalikele omavalitsustele korralduse 
lahendada küsimus seoses usuühendustele tasuta eetriaja võimaldamisega 
rahvuslikus telekanalis.  
 
Ukraina haridus- ja teadusminister sai juhtnööri kaasata Kirikute Nõukogu 
haridusreformi eesmärkide rakendamisesse, eriti kõrgema teoloogilise hariduse 
riikliku tunnustamise protsessi. 
 
http://risu.org.ua/en/index/projects/freedom/57947/ 
 
 

 
Neli tuhat Iraagi kristlast soovib emigreeruda läände 
20.10.2014 Agenzia Fides 
 

Mosulist ja Ninivest pärit kolm tuhat Iraagi kristlast on põgenenud Islamiriigi 
pühasõdalaste eest ning leidnud varjupaiga Jordaanias. Lähiajal oodatakse sinna 
veel tuhandet põgenikku. 
 
Suurem osa kristlastest põgenikest - peamiselt katoliiklased, on jaotatud kümnesse 
piiskopkonda. Kahte tuhandet inimest aitab organisatsioon Caritas Jordaania, 
ülejäänuid abistavad heategevusorganisatsioonide võrgustik ning nii kohalikud kui 
rahvusvahelised vabatahtlikud. 
 
Peapiiskop Maroun Lahami sõnul ei soovi keegi pagulastest Iraaki tagasi minna  ja 
kõik proovivad saada viisat Ameerika Ühendriikidesse või Austraaliasse. Teatud 
mõttes riskeerivad lääneriikide saatkonnad oma otsustega kristluse kadumise 
kaasaaitamisele Lähis-Idas.  
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http://www.fides.org/en/news/36580-
ASIA_JORDAN_Archbishop_Laham_4_thousand_displaced_Iraqi_Christians_all_want_to_emigrate_t
o_the_West#.VEeYcPmsUXt 
 
 

 

Maidani väljakul kõlasid palved Donetskis toimuva sõja lõppemise eest 
20.10.2014 Religious Information Services of Ukraine 
 

Mitu tuhat kristlast kogunes 19. oktoobril Kiievisse Maidani väljakule, et palvetada 
Ukraina rahu, meeleparanduse, inimeste vaimuliku kasvu ja riigi eest, mis rajaneks 
moraalsetel väärtustel. 
 
Samal päeval toimusid Ukraina Evangeelsete Protestantlike Kirikute Nõukogu poolt 
korraldatud sarnased palvekoosolekud ka teistes suuremates linnades. 
 
Kirikujuhtide edastatud Piibli sõnumit ja palveid saatis koorilaul. Palvetati sõja 
lõppemise eest Donetskis, eri piirkondade ukrainlaste lepituse ja ühendamise eest, 
ühiskonna puhastumise eest korruptsioonist ja pöördumisest Jumala poole; tarkuse 
eest rahvajuhtidele jne.  
 
Sündmus lõppes ühise Meie Isa Palvega ja õnnistussõnade kuulutamisega 
Ukrainale. 
 
http://risu.org.ua/en/index/all_news/culture/religious_ceremonies/57959/ 
 
 

 
Paavst Franciscus: kirik ei peaks kartma muutust 
20.10.2014 Reuters 
 

19. oktoobril sulges paavst Franciscus katoliku piiskoppide sinodi perekonna teemal 
öeldes, et Kirik ei tohiks karta muutust ega uusi väljakutseid. 
 
Püha Peetruse väljakul Roomas toimunud pidulikul missal sõnas katoliku kiriku pea, 
et ta soovib enam armulikku ja vähem jäika Kirikut. Katoliku kiriku piiskoppide 
esialgne raport, milles nad kutsusid katoliku kirikut üles tervitama ja aktsepteerima 
homoseksuaale ning lahutatud ja hiljem uuesti abiellunud katoliiklasi, ei saanud kaks 
nädalat kestnud pereväärtuste sinodil vastuvõtmiseks vajalikku toetust. Vastuvõetud 
dokumendis korrati varasemaid kiriku seisukohti, et homoseksuaale tuleks tervitada 
austuse ja tundlikkusega ning nende diskrimineerimist tuleks vältida. 
 
„Kirik on kutsutud aega raiskamata püüdma kinni siduda haavad ja taaselustama 
lootuse paljudes inimestes, kes on selle kaotanud,“ rääkis Franciscus.  
 
Kirjanik John Thavise sõnul on paavst Franciscus katoliku kiriku asetanud uuele 
rajale – „evangelisatsiooni suunas, mis on vähem keskendunud doktriinile ja on enam 
valmis kutsuma inimesi kirikusse, olenemata nende staatusest.“ 
 
http://www.reuters.com/article/2014/10/20/us-pope-synod-idUSKCN0I80BJ20141020 
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Iraanis mõisteti kolm evangeelset kristlast kuueks aastaks vangi 
21.10.2014 Agenzia Fides 

 
Iraani islamistlik kohus määras kolmele evangeelse kiriku juhile: pastor Benham 
Iranile, pastor Matthias Haghnejadile ja diakon Silas Rabbanile kuueaastase 
vangistuse.  
 
Kõik kolm seisid esiti silmitsi võimaliku surmanuhtlusega, kuid nendevastastest 
süüdistustest loobuti. Pastor Irani mõisteti süüdi ka 2011. aastal riigi- ja 
seadusevastase tegevuse eest. 
 
Organisatsooni Ülemaailmne Kristlik Ühtsus kõrgem ohvitser Andy Dipper on 
sügavalt murelik kirikujuhtidele mõistetud kuueaastase vangistuse pärast, mida nad 
peavad kandma kaugel oma peredest ja kodudest. „Me kutsume Iraani valitsust 
viivitamatult vabastama igat isikut, kes on usu pärast vangistatud. Nende 
vangistamine on vastuolus usuvabaduse rahvusvaheliste paktidega, millega ka Iraan 
on ühinenud.“ 
 
http://www.fides.org/en/news/36585-
ASIA_IRAN_Three_evangelical_Christians_sentenced_to_six_years_imprisonment#.VEjK6PmsUXu 

 


