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Igal aastal sureb sada tuhat kristlast religiosse tagakiusu tõttu 
23.10.2014 Agenzia Fides 
 

Globaalse Kristluse Uuringute Keskuse andmetel sureb igal aastal umbes sada tuhat 
kristlast usuliste veendumuste tõttu, mis tähendab, et iga viie minuti järel hukkub üks 
kristlane.  
 
Paljudes riikides kannatavad ka teised religioossed vähemused vägivalla ja 
tagakiusu all. Iraagis, Süürias, Nigeerias, Kamerunis, Sudaanis, Pakistanis, 
Somaalias ja Egiptuses elavad kristlastest vanurid, naised, mehed ja lapsed täiesti 
ebaturvalistes tingimustes. Neid aetakse välja oma kodudest, pannakse 
jumalateotuse eest vangi, tapetakse jõhkralt jumalateenistuste ajal ning kirikud 
põletatakse. Tüdrukud röövitakse ja sunnitakse abielluma. 
 
Hispaania Sihtasutus CitizenGo loodi, et propageerida austust inimväärikuse vastu. 
Rahvusvaheline Sihtasutus Novae Terrae propageerib petitsioone kristlaste ja teiste 
religioossete vähemuste kaitseks Lähis-Idas ning paikades, kus selline fenomen 
esineb pidevalt. Need kaks organisatsiooni kutsuvad maailma liidreid üles sekkuma 
ja kaitsma inimesi igasuguse tagakiusu eest. 
 
http://www.fides.org/en/news/36606-
EUROPE_SPAIN_Every_year_100_000_Christians_die_because_of_religious_persecution#.VFEWU
PmsVvl 

 

 

Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku patriarh: õigeusklikud, katoliiklased ja 
protestandid on Ukrainas täna rohkem ühendatud kui kunagi varem 
23.10.2014 Religious Information Services of Ukraine 
 

Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku pea - patriarh Svjatoslav sõnas 23. oktoobril aset 
leidnud briifingul, et riigi õigeusu, katoliku ja protestantlikud kirikud on ühtsemad kui 
kunagi varem.  
 
Religioossest olukorrast Ukrainas ei ole lihtne aru saada. Riigis eksisteerib nö 
kanooniline kirik, milleks on Moskva patriarhaadiga liidus olev Ukraina õigeusu kirik. 
Samuti on olemas Kiievi patriarhaadi õigeusu kirik, mida õigeusu maailm peab 
mittekanooniliseks kirikuks. Lisaks neile on riigis väikese kogukonnaga autokefaalne 
õigeusu kirik, mida peetakse samuti mittekanooniliseks.  
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„Ma olen rõhutanud ja tahan veelkord rõhutada, et me suhtume sügava austusega 
kõikidesse Ukrainas eksisteerivatesse denominatsioonidesse,“ sõnas patriarh 
Svjatoslav. 
 
Kreeka-Katoliku kiriku juhi sõnul on ilmne, et keegi soovib riigi sõjalist konflikti 
laiendada ka religioossele pinnale. „Aga ma ütlen teile täna, et te kaotate! Me saame 
sellest kavatsusest aru ega allu provokatsioonidele.“ 
 
„Selline ühtsus ja praktiline oikumeenia, mis meil täna on, ei ole nähtavasti kunagi 
viimase kahekümne viie aasta jooksul eksisteerinud,“ lõpetas patriarh. 
 
http://risu.org.ua/en/index/all_news/confessional/interchurch_relations/58007/ 
 
 

 
Kuubasse ehitatakse viiekümne viie aasta järel uus katoliku kirik 

27.10.2014 AP 
 

Kuuba võimaldab pärast viiekümne viie aastast vaheaga riiki ehitada uue katoliku 

kiriku. Ekspertide sõnul on see märk paranevatest suhetest Vatikani ja Kuuba 

kommunistliku valitsuse vahel.  

Uus katoliku kirik ehitatakse tsitruselisi ja kohvi kasvatavasse linna – Sandinosse 

ning seal on ruumi kahe sajale inimesele.  

„Kiriku ehitamine on selge märk uuest faasist kiriku ja riigi vahelistes suhetes,“ sõnas 

Havanna Ülikooli professor Enrique Lopez Oliva. Katoliku kirikul olid ateistliku 

valitsusega pingelised suhted pikki aastaid pärast 1959. aasta revolutsiooni, kuid 

suhted hakkasid paranema peale Johannes Paulus II visiiti 1998. aastal.  

http://bigstory.ap.org/article/3bd98458fb1d42b09fc1cd2391c8287f/cuba-builds-first-new-church-55-

years 

 

 
Ameerika Ühendriikides kasvab sekularism 
29.10.2014 Barna Group 
 

Analüüsides viimase kahekümne hiljutise uuringu andmeid, tõdesid Barna Groupi 
kaks uurijat, et 38 protsenti ameeriklastest on nö postkristlased või kirikutud. 
 
„Me oleme kaugel muutumaks ateistlikuks rahvaks,“ sõnas evangeelse uuringufirma 
president David Kinnman. „Ameerikas on täna kümneid miljoneid aktiivseid usklikke, 
aga sein kirikuskäivate ja kirikutute vahel kasvab ning paljud inimesed ei tea, mida 
tähendab regulaarselt pühakojas käia.“ 
 
Kui kirikus mitte käivatel inimestel paluti kirjeldada kristluse positiivset ja negatiivset 
mõju Ameerikas, siis peaaegu pooled ehk 49 protsenti ei osanud välja tuua kristliku 
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kogukonna mõju mitte ühtegi plussi ning 37 protsenti ei osanud nimetada selle 
miinuseid. 
 
Need, kes oskasid välja tuua kristluse mõju ühiskonnale, nimetasid positiivsena 
vaeste aitamise, moraali hoidmist ning inimeste Jumalasse uskuda aitamist. 
Negatiivsena toodi välja kiriku vastuseis homoabieludele, seksuaalse kuritarvitamise 
skandaalid ja sekkumine poliitikasse. 
 
Põhjalikult saab uuringuga tutvuda siit: 
 
https://www.barna.org/barna-update/culture/685-five-trends-among-the-unchurched#.VFKRnPmsVvl 

 
 

 
Süüria mufti: islami kalifaat on ohtlikum kui kolmas maailmasõda 
31.10.2014 Interfax 
 

Süüria ülemmufti Ahmad Badreddin Hassoun näeb ohtu islami kalifaadi rajamises. 
Mufti sõnul on islami riigi rajamine ohtlikum kui kolmanda maailmasõja 
vallapäästmine. 
 
Moskvas antud pressikonverentsil rõhutas Hassoun, et „usk on suhe Jumala ja 
inimese vahel ning sel ei ole mingit pistmist poliitilise reziimiga.“  „Ma küsin, mis riik 
on see islami riik? Millised prohvetid käskisid selle rajada? Need, kes püüavad 
kehtestada ükskõik millist usku, ebaõnnestuvad.“ 
 
Islamistlik liider hoiatas Venemaa moslemeid sarnaste initsiatiivide eest: „Kui keegi 
käsib teil rajada islami riik, siis olge ettevaatlikud. Hävitus, mida te täna näete 
Süürias, näitab nende sõnade ohtlikkust.“ 
 
Rääkides Süüriast, tõi mufti esile, et riik võitleb majandus-, poliit- ja kultuursfääris 
ning see on „tõe võitlus vale vastu, õigluse võitlus ebaõigluse vastu.“ 
 
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=11621 

 
 
 

 


