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Iisraeli aramea kristlased tunnistati ametlikult aramealasteks, mitte 
enam araablasteks 
18.09.2014 Ynet News 
 

Selle aasta alguses tegi Iisrael esimese sammu tunnustades riigi aramea 
kristlasi iseseisva vähemusena. Nüüd alates 17. septembrist 2014 võivad 
kohalikud ristiusku aramealased end siseministeeriumis registreerida ka eraldi 
rahvusena.  
 
Suurem osa Iisraeli kristlasi on aramealased, keda peeti sajandeid ühes pajas 
araabia elanikkonnaga. Iisraeli siseminister Gideon Saare sõnul on aramea 
kristlastel selgelt erinev ajalooline pärand, religioon, kultuur ja keel – kõik 
vajalikud tingimused, et neid tunnustada rahvusliku või etnilise rühmana. 
 
“Selline samm parandab ajaloolise ebaõigluse, mis määratles valesti 
idakristlastest põlvnevaid Iisraeli kodanikke kui araabia kristlasi; kuigi peale 
ühise kõnekeele, pole neil mingit seost araabia rahvusega,” sõnas Isa Gabriel 
Naddaf. 
 
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/24936/Default.aspx 

 

Paavst Franciscus: usku ei saa kasutada ettekäändena vägivalla 
õigustamiseks 
21.09.2014 Ynet News 
 

Katoliku kiriku pea hoiatas oma Albaania visiidil 21. septembril, et usku ei saa 
kunagi kasutada vägivalla õigustamiseks, viidates Islamiriigi verevalamisele 
Iraagis ja Süürias. 
 
“Ärgu keegi arvaku end olevat Jumala sõjavarustus plaanides ja viies täide 
vägivalda ja rõhumist,” sõnas paavst Franciscus presidendi lossis Tiranas 
Albaania liidrite ees.  
  
Albaania ametivõimud, saades hoiatuse Iraagist Islamiriigi võimaliku rünnaku 
suhtes, tegid oma parima paavsti turvamiseks.  
 
Paavst ülistas oma kõnes Albaania katoliiklaste, õigeusklike ja moslemite 
vahelist austust ja vastastikust usaldust, mida ta nimetas riigi hinnaliseks 
kingituseks. Ta rõhutas, et selline kooseksisteerimine on eriti oluline aegadel, 
mil autente religioossus on väärastatud. 
 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4573443,00.html 
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Religioonidevaheline avaldus kliimamuutuse kohta 
22.09.2014 World Council of Churches 
 

Samal ajal kui sajad tuhanded inimised marssisid 21. septembril New Yorgis 
juhtides tähelepanu kliimamuutusele, allkirjastasid kolmkümmend usujuhti 
üheksast eri religioonist avalduse kutsudes üles konkteetseteks meetmeteks 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks. 
 
Usuliidrite ühisavalduses kutsutakse kõike riike konstruktiivselt töötama Pariisi 
2015. aasta ülemaailmse kliimakokkuleppe nimel.   
 
"Kuigi kõige tähtsam on igavene elu, oleme ometigi innukad ka maise elu 
suhtes," sõnas peapiiskop Demetrios. "Kliima on inimelu keskne teema, 
seega peame Kirikuna tagama parimad võimalikud tingimused." 
 
Kirikute Maailmanõukogu peasekretär dr. Olav Fykse Tveit'i sõnul on kogu 
maailma mõjutava kriisiga silmitsi seistes hädavajalik, et usuinimesed – olles 
ühiskonna moraalseks hääleks, mis räägib inimeseksolemise sügavamatest 
veendumustest ja kohustustest, räägiksid lootuses.  
 
Usuliidrite kommünikee "Kliima, usk ja lootus: usu traditsioonid üheskoos 
ühiseks tulevikuks" (Climate, Faith and Hope: Faith Traditions Together for a 
Common Future) esitleti 23. septembril ÜRO kliima tippkohtumisel ÜRO 
asepeasekretär Jan Eliassonile. 
 
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/interfaith-declaration-on-climate-change 
 
  

Mariupolis toimus oikumeeniline palvus sõja lõppemise eest 
Ukrainas 
22.09.2014 Religious Information Service of Ukraine 
 

20. septembril püstitas linnarahvas Mariupolis Vabaduse väljakule risti ja 
kutsus kõiki Ukraina elanikke meeleparandusele ning palvetama sõja 
lõppemise eest. 
 
Mariupolise kristlike kirikute esindajad pidasid protsessiooni kandes riste, 
ikoone ja plakateid. Rongkäigus osalejad lugesid Meie Isa palvet ja kutsusid 
üles rahule.  
 
Vabaduse väljakul astusid kõnega üles eri konfessioonide esindajad, kes 
kutsusid ukrainlasi täielikule meeleparandusele, et taastada rahu ja riigi 
ühtsus. Peeti kõike denominatsioone kaasanud ühine palvus. 
 
Mariupoli linna elanikud palvetasid, et surm ja hävitustöö ei kahjustaks nende 
kodulinna. 
 
http://risu.org.ua/en/index/all_news/state/national_religious_question/57723/ 
 
 

http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/interfaith-declaration-on-climate-change
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Islamistid hävitasid Iraagis 7. sajandist pärit kiriku 
25.09.2014 AINA News 

 

Islamistid hävitasid Tikri linnas 7. sajandil ehitatud Assüüria kiriku (Assyrian 
Green Church)  ja Iraagi vanima islamiusuliste pühakoja (Forty Shrine). 

 
Islamistid, tõenäoliselt äärmusrühmitus Islamiriik, panid lõhkeaine ümber 
Assüüria kiriku, mis asub presdendi paleede keskmes, ja lõhkisid need. 
Assüüria Idakirikule kuuluv antiikne pühakoda hävis täielikult.  

 
Samamoodi toimisid islamistid Salahuddini provintsis õhkides Forty Shrine 
mošee ja ümbritsevad hauad. 

 
ISIS on purustanud kirikuid, pühakodasid ja mošeesid Kirkuki ja Niinevee 
maakondades. Samuti on hävitatud prohvetite Joona ja Taanieli hauad. 
Mosuli linnas on ISIS hävitanud või okupeerinud nelikümmend viis kristlikku 
asutust. 
 
http://www.aina.org/news/20140925012701.htm 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


