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Ukrainas algas VII oikumeeniline sotsiaalnädal  
29.09.2014 Religious Information Service of Ukraine 
 

29. septembril algas Lvovis oikumeeniline sotsiaalnädal "Kristlase vastutus 
kaasaegses ühiskonnas".  
 
VII oikumeenilise sotsiaalnädala teema ei valitud juhuslikult. Ukrainas on hetkel 
keerulised ajad. Tuhanded ukrainlased kaitsevad oma riigi suveräänsust relvadega. 
Sellises ajas, kus vormub uus ühiskond, tõuseb vajadus igal ukrainlasel määratleda 
oma vastutus Jumala, riigi ja kaaskodanike ees. Sotsiaalnädala eesmärk on 
teadvustada jagatud vastutuse põhimõtet ühiskonna ja rahva poolt valitud valitsuse 
vahel.  
 
Oikumeeniline sotsiaalnädal on ellu kutsutud Ukraina Katoliku Ülikooli Oikumeeniliste 
Õpingute Instituudi poolt. See on platvorm, kus ühiskonna, usuühenduste ja 
massimeedia esindajad, poliitikud, koolitajad ja noored inimesed saavad avatult 
arutleda kõige valusamate ühiskonna probleemide üle.  
 
http://risu.org.ua/en/index/all_news/community/religion_and_society/57797/ 
 
 

Gorlivkas röövisid relvastatud mehed adventkiriku jumalateenistuselt 
pastori 
29.09.2014 Religious Information Service of Ukraine 
 

Laupäeval, 27. septembril, tungisid relvastatud mehed Seitsmenda Päeva 
Adventistide pühakotta Gorlivka linnas. Kurjategijad katkestasid parasjagu 
käimasoleva armulaua osaduse ning kogudus sunniti lahkuma.  
Pastor Sergei Litovchenkol kästi kirik sulgeda, istuda ühte autosse ning ta viidi 
teadaolemata suunas.  
 

Kallaletungijad õigustasid oma tegu öeldes: "Ukraina on õigeusklik riik, seega pole 
siin kohta ühelegi sektile". Ida misjoni juhtkond püüab leida röövitud pastori asukohta. 
 
Seitsmenda Päeva Adventistide Kirik on Ukrainas ametlikult registreeritud 
protestantlik kirik ning see pakub abi riigi idaosas toimuva konfliktis kannatanutele. 
Koguduseliikmed koguvad toitu, riideid ja teisi esmatarbekaupu ning juhivad 
eluruumide taastamiseks tehtavaid töid 
 
http://risu.org.ua/en/index/all_news/community/freedom_of_conscience/57795/ 
 
 

 
 

http://risu.org.ua/en/index/all_news/community/religion_and_society/57797/
http://risu.org.ua/en/index/all_news/community/freedom_of_conscience/57795/
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Süüria patriarh Ignatius III: dialoog ei peata äärmuslasi 
29.09.2014 AINA News 
 

„Meil Lähis-Ida kristlastel on tulevik, kui rahvaste pere seisab oma põhimõtete – nagu 
demokraatia ja vabaduse; eriti usuvabaduse eest,“ sõnas Süüria Katoliku Kiriku 
patriarh Ignatius III Yusuf Yunan.  
 
Patriarh Ignatius rõhutas oma kõnes, et ÜRO Julgeolekunõukogus esindatud 
rahvastel on eriline vastutus avaldada Lähis-Ida riikidele poliitilist survet. „Nad 
peavad selgeks tegema sellistele riikidele nagu Saudia-Araabia, mis toetab 
religioosset fanatismi, et neil tuleb see lõpetada“. 
„Meie piiskopid ei ole sõjaväelased ega poliitikud. Islamiriigi tegevus tuleb peatada, 
ükskõik kuidas. Äärmuslasi ei peata dialoog“, sõnas Ignatius. 
 
Peapiiskop Silvano Tomasi sõnul peab rahvusvaheline kogukond tegema kahte asja. 
Esiteks tuleb suurendada humanitaarabi toidu ja ravimite osas. Eriti tuleb arvestada, 
et talv on tulemas. Teiseks peab rahvusvaheline üldsus säilitama poliitilise surve, et 
ümberasustatud inimesed saaksid tagasi pöörduda oma kodudesse. Samuti peab 
rahvusvaheline üldsus nõudma, et Islamiriiki ei varustataks relvadega ega toetataks 
neid finantsiliselt või poliitiliselt. 
 
http://www.aina.org/news/20140929144302.htm 
 

 
Kahe tuhande aasta jooksul esimest korda ei toimu Põhja-Iraagis püha 
õhtusöömaaega 
01.10.2014 AINA News 
 

Ajalooline Niineve piirkond Iraagis, mis on üks maailma esimesi kristlikke enklaave, 
on kristlastest tühjaks tehtud. Islamiriigi terroristid on minema ajanud või tapnud kogu 
piirkonna kristlastest elanikkonna. Iraagi anglikaani kiriku vikaar Canon  Andrew 
White’i sõnul ei toimunud Niineves eelmisel nädalal esimest korda kahe tuhande 
aasta jooksul püha õhtusöömaaega.  
 
Ekstreemsetest ohtudest hoolimata, lubatakse kristlasi elada Islamiriigis, aga vaid 
juhul, kui nad maksavad karistusmaksu. Riigi teiste piirkondade kristlased on samuti 
põgenenud. Vikaar White’i sõnul on ainult vaesed jäänud. Neil tuleb valida kas 
isalmisse pöördumine või märtrisurm.  
 
Mitte ainult vikaar Canon White ei ole kristluse tuleviku suhtes Iraagis pessimistlik. 
Preester Nawar ütles ajalehele Christian Post, et „kristlusega on Iraagis lõpp.“ Isa 
Nawar rääkis väljaandele, et kristlased surevad toidu ja teiste vajalike vahendite 
puuduses. On ainult mõned organisatsioonid, kes annavad abi hinnanguliselt 
kahesajale tuhandele ümberasunud kristlasele.  
 
Vaatamata kõikidele jõupingutustele on kristlased välja juuritud aladelt, kus nad on 
olnud kaks milleeniumit. See on selge genotsiid. Hoolimata õhurünnakutest, tundub 
et tagasiteed enam pole. 
 
http://www.aina.org/news/20140930210323.htm 
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Kesk-Aafrika prelaat hoiatab: kristlased pöörduvad okultismi 
02.10.2014 Catholic World News 
 

Kesk-Aafrika Vabariigi juhtiv prelaat hoiatas, et riigi rahvarahutused on paljud 
kristlased ahvatlenud pöörduma okultistlikesse praktikatesse.  
 
„Kriis, millega meie riik on seisnud silmitsi alates 2012. aasta detsembrist, on meis 
loonud tugeva vajaduse turvalisuse, võimu ja puutumatuse järele,“ sõnas peapiiskop 
Dieudonne Nzapalainga.  
 
Nende vajaduste täitmiseks on mõned kristlased järele andnud uskumustele ja 
praktikatele, mis on vastuolus usuga Jeesusesse Kristusesse. „Nad on tarvitusele 
võtnud ohverdamised, kannavad amulette, aga jätkavad missadel osalemist ning 
võtavad vastu sakramente,“ lisas peapiiskop Nzapalainga. 
 
Sünkretismi trend kasvab pidevalt. Nsapalainga sõnul on aeg välja tulla sellest 
ambivalentsusest, et selgelt ja ainult valida Jeesus Kristus ning võtta vastu lunastus. 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22783 
 
 

Luterliku Maailmaliidu peasekretäri visiit Venemaale keskendus kiriku 
missioonile tänapäeval 
03.10.2014 Kirik & Teoloogia 
 

Luterliku Maailmaliidu peasekretär pastor Martin Junge kutsus oma kõnes 
Venemaa Evangeelse Luterliku Kiriku (VELK) Kirikukogu avamisel 
kirikukogusaadikuid üles mitte keskenduma ainult kiriku elushoidmisele. 
 
Pastor Junge hoiatas, et kirik ei peaks 21. sajandi kiirelt muutuva ja keerulise 
reaalsusega silmitsi seistes maailmast ära pöörduma. Kirik, mis osaleb Jumala 
misjonis, ei saa pöörata selga tänapäeva keerulistele küsimustele, vaid peab 
nendega silmitsi seisma, väljendades seeläbi Jumala halastavat ja armastavat 
armastust, kinnitas Junge. „Jumala misjon, mis avaldub Jeesuses Kristuses, 
puudutab kogu inimest, olgu ta siis endast patu läbi võõrandunud; päritolu, eluviisi või 
soo tõttu tõrjutud, nälja või haiguse tõttu kannatav.“ 
 
LML-i peasekretär kohtus Peterburgis ka Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku 
Venemaal (IELK) juhtidega, osales jumalateenistusel Püha Maarja katedraalis ja 
külastas Keltto surnuaeda, kus kristlased Nõukogude ajal salaja kogunesid. 
 
http://kjt.ee/2014/10/luterliku-maailmaliidu-peasekretari-visiit-venemaale-keskendus-kiriku-missioonile-
tanapaeval/ 
 
 
 

 
 


