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VÄLISUUDISTE KIRIKUKAJA 

29. august – 5. september 2014 

 

Iisraeli kirikute juhid kardavad, et valitsus võtab katoliiklikud koolid 
üle 
01.09.2014 Catholic World News 
 

Iisraeli katolike kirikute juhid on mures, et valitsus võtab oma kontrolli alla 
katoliiklikud koolid.  
 
Seistes silmitsi vähenevate haridustoetuste ja valitsuse üleskutsega loovutada 
katoliiklike koolide juhtimine riigile, on kirikujuhid püüdnud olukorra 
arutamiseks kohtuda Iisraeli valitsuse ametnikega. Saamata vastust pärast 
mitmeid ametlikke järeleparimisi, ähvardasid katoliku kooli ametnikud 
streigiga, mis oleks alanud 1. septembril. 
 
Streik jäi siiski toimumata, kuna Iisraeli haridusministeerium nõustus lõpuks 
katoliku kooli juhtkonnaga kohtuma. Ent ometi on kiriku ametnikud murelikud 
katoliikliku hariduse tuleviku pärast pühal maal. 
 

http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22447 

 

Rootsis täitus tuhat aastat ristiusku 
01.09.2014 World Council of Churches 

 

Lõuna-Rootsis Skara piiskopkonnas toimusid pidustused tähistamaks ristiusu 
tuhandet aastat Rootsis. Sündmustest võtsid osa Kirikute Maailmanõukogu 
esindaja, Rootsi kroonprintsess, kirikute esindajad ja tuhanded teised.  
 
Nädal aega vältavate sündmuste hulka mahtusid: noorte palverännak, milles 
osalesid noored viiest eri riigist; rahvusvahelised oikumeenilised 
jumalateenistused; kontsertid; seminarid ja töötoad.  
 
30. augustil toimunud ametlikul lõunal, kus osales ka kroonprintsess Victoria, 
väljendas Kirikute Maailmanõukogu sekretär dr Hielke Wolters tunnustust 
Rootsi Kiriku oikumeenilise hoiaku suhtes. "Ma olin liigutatud nähes nii palju 
kirikute esindajaid üle maailma. Tähistades kristluse tuhandet aastat oma 
riigis, tunnete te samal ajal muret Lähis-Idas surve all olevate kirikute üle." 
 
Üks konkreetne näide oikumeenilisest koostööst on noorte palverännaku 
projekt, mille eesmärgiks on teha kuuekümnele noorele võimalikuks 
palverännak Rootsis 2014. aastal ning Iisraelis ja Palestiinas 2015. aastal.  
 
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/1000-years-of-christianity-in-sweden-
celebrated 

http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22447
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/1000-years-of-christianity-in-sweden-celebrated
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/1000-years-of-christianity-in-sweden-celebrated
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Paavst Franciscus: ärge olge ilmalikud kristlased! 
01.09.2014 Catholic World News 
 

Paavst Franciscus kutsus 31. augustil peetud angelusel kristlasi mitte olema 
ilmalikud. "Kristlased peaksid muutma maailma, mitte maailm muutma 
kristlasi." 
 
Kristlastena elame maailmas täielikult integreerituna meie aja sotsiaalsesse ja 
kultuurilisse reaalsusesse. See aga kannab endas riski muutuda 
maailmameelseks, "sool võib kaotada oma maitse." "On kurb näha leigeid 
kristlasi, kes on nagu veega lahjendatud vein. Ei saa aru, kas nad on 
kristlased või maailmameelsed," sõnas katoliku kiriku pea. 
 
Paavsti sõnul aitab usuleigusest hoiduda igapäevane Piibli lugemine, 
pühapäevastel jumalateenistustel osalemine, retriit ja vaimulikud harjutused.  
 
"Ma loodan, et nii institutsioonid, ühingud kui kodanikud tugevdavad 
jõupingutusi, et kaitsta elu ja tervist austades keskkonda ja loodust, " lisas 
paavst Franciscus. 
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22438 

 

 

Kirikud paluvad Inimõiguste Nõukogul toetada Iraagi religioosseid 
vähemusi 
02.09.2014 World Council of Churches  

 

Kirikute Maailmanõukogu palus ÜRO Inimõiguste Nõukogul anda välja 

kiireloomuline ühisavaldus, mis sisaldaks usuvabaduse eriraportit. 

KMN-i delegatsioon külastas Iraagis Kurdistani, kus nad rääkisid paljude 

kohalikega. "Nende lood kõnelevad Islami Riigi ebainimlikult brutaalsest, 

vägivaldsest ja repressiivsest pingutusest elimineerida igasugune ühiskonna 

mitmekesisus," sõnas KMN-i rahvusvaheliste suhete juht Peter Prove. Ta 

rõhutas, et Iraagi religioosse mitmekesisuse säilitamiseks ja kaitseks on vaja 

selget rahvusvahelist panust. 

Mosuli linn, mis on olnud kristluse häll, on kirikute, kloostrite ja pühade 

tekstide hävitamise käigus tühjendatud põliste kristlaste elanikkonnast. 

Kirikute Maailmanõukogu palub oma avalduses Inimõiguste Nõukogul 

tungivalt kaasa aidata humanitaarabi kasvule Iraagi ümberasustatud 

elanikkonnale ja soovitab Julgeolekunõukogul kasutusele võtta efektiivsed 

meetmed, et jätta Islami Riik finatstoetuseta.  

http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/churches-ask-human-rights-council-to-

support-religious-minority-communities-in-iraq 

http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/churches-ask-human-rights-council-to-support-religious-minority-communities-in-iraq
http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/churches-ask-human-rights-council-to-support-religious-minority-communities-in-iraq
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Iisraeli president tegi ettepaneku luua terrorismivastane 

usuorganisatsioon 

04.09.2014 Catholic World News 
 

Endine Iisraeli president Shimon Peres kutsus üles looma ülemaailmne 
usuorganisatsioon, mis ühendaks terrorismivastaseid religioosseid liidreid. 
 
Shimon Peres sõnas kohtumisel paavst Franciscusega 4. septembril, et tema 
plaan asutada “Ühinenud Uskude Organisatsioon” tuleneb vajadusest luua 
uus maaailma rahu edendav organisatsioon. “ÜRO on oma aja ära olnud,” 
ütles president. Ta tegi ettepaneku luua ühing, mis ühendaks kõiki religioone. 
 
Vatikani pressiesindaja sõnul arutasid paavst Franciscus ja Iisraeli riigimees 
ka Vatikani tseremoonia üle, kus Peres ja Palestiina president Mahmoud 
Abbas palvetasid ühiselt rahu eest.  
 
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=22494 

 

Luterliku Maailmaliidu naiste võrgustiku kohtumisel käsitleti naiste 
panust luterlikku reformatsiooni 
05.09.2014 Kirik & Teoloogia / The Lutheran World Federation  
 

Kolmkümmend neli naist ja kolm meest kaheteistkümnelt maalt osalesid 
Luterliku Maailmaliidu (LML) Naised Kirikus ja Ühiskonnas (WICAS) 
võrgustiku kohtumisel 8.–13. augustil Kuala Lumpas Malaisias. Kohtumise 
eesmärk oli käsitleda Aasia naiste ning soolise võrdõiguslikkuse eest seisvate 
gruppide panust jätkuvasse luterlikku reformatsiooni. 
 
Põhiosa kohtumise kontekstuaalsest diskussioonist keskendus Malaisia 
multireligioossele kontekstile, kasvavatele väljakutsetele selle kristlikele 
vähemustele ja suurenevale hulgale migrantidele ja põgenikele, kes maale 
saabuvad. Kogunenud arutlesid ka soolise võrdõiguslikkuse kui naiste ja 
meeste kiriku ülesehitamisse kaasamise võtmemõiste üle Aasia ühiskonnas. 
 
Kohtumisel algatati LML-i WICAS-e initsiatiiv „Naised teel: Wittenbergist 
Windhoeki“, mille eesmärk on hoida au sees naiste osalemist reformatsioonis 
selle 500-aastase ajaloo jooksul (1517–2017). Nimetatud kaks linna 
esindavad võtmerolle sel teel: Saksamaal, mis on luterliku teoloogia häll ning 
Namiibias, kus peetakse LML-i 12. assamblee 2017. aastal. 
 

http://kjt.ee/2014/09/lml-i-naiste-vorgustiku-kohtumisel-kasitleti-naiste-panust-jatkuvasse-

luterlikku-reformatsiooni/ 

http://www.lutheranworld.org/news/wicas-network-meeting-asia-highlights-contribution-

women-lutheran-reformation 

 


