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Sissejuhatus 

Euroopa Evangeelne Allianss (EEA) pakub seda materjali1, et aidata evangeelsetel kristlastel läbi mõelda, 

kuidas vastata2  LGBT+3 õiguste tegevuskavale avalikus elus.  

Dokument sisaldab lühikesi teoloogilisi arutelusid patususe ja seksuaalsuse üle ning selle üle, kuidas 

kristlased saaksid mõjutada oma riikide väärtusi ja seadusi. Materjal toob välja EEA otsustused oma 

poliitilise hoiaku suhtes LGBT+ õiguste kohta. See seab evangeelsete kristlaste ette küsimused, mille üle 

mõelda, kuna need väljendavad seda, kuidas nad peaksid Kristuse saadikutena rääkima ja käituma, jäädes  

ustavaks sellele, mida Pühakiri ütleb seksuaalsuse ja pereelu kohta.  

 

Kontekst 

Üle kogu Euroopa on avalikud hoiakud seksi ja pereelu suhtes viimase 50 aastaga dramaatiliselt muutunud. 

Eriti Läänes on inimesed eksinud kaugele piibellikust arusaamast seksi ja pere kohta ning sageli teeb 

agressiivne sekulaarne kultuur paljudele LGBT+ õigustele vastandumise raskeks. Inimesed ja eriti lapsed on 

haiget saanud. Piiblit uskuvad kristlased on kutsutud esile tõstma Jumala head perekonna andi, mis on 

rajatud monogaamsele heteroseksuaalsele abielule kui ühiskonna põhilisele ja olulisele suhtekooslusele.  

Samas kui uuringud näitavad selgelt pikaajalisest, monogaamsest, heteroseksuaalsest abielust tulenevat 

head tervist ning teisi hüvesid paaridele, lastele ja laiemale üldsusele, siis ettekirjutused mitmetes meedia 

ja poliitilistes ringkondades ning suuremas osas ühiskonnas on sellest erinevad. Inimesed otsustavad mitte 

abielluda või nende abielud ebaõnnestuvad. Samasooliste tsiviilpartnerlus või abielud, samasooliste paaride 

soosimine/omaksvõtmine, viljakusravi jne on üha enam ja enamates riikides sisse viidud.  Neid, kes seisavad 

piibelliku eeskuju eest, nähakse sageli  subjektiivsete fanaatikutena.  

Kuidas peaksid evangeelsed kristlased vastama? On selge, et kui teised võivad piibellikud printsiibid hüljata, 

siis see ei ole meie valik. EEA usub, et Piibel on selge, öeldes, et iga seksuaalne läbikäimine väljaspool 

monogaamset, heteroseksuaalset abielu on patt. Me peaksime olema kindlad, elades selle veendumuse 

järgi ning jagades seda, teades, et Jumal teab, mis on meestele, naistele ja lastele parim. 
 

Teoloogia 

Kristlik arusaam abielust ja seksuaalsusest rajaneb loomisloole Esimeses Moosese raamatus 1.–2. peatükis. 

Nii Jeesus kui Paulus viitavad antud tekstile, kui nad nendel teemadel õpetavad (Matteuse 19:4–6; 1 

Korintlastele 6:16). Loomisloost selgub, et iga inimolend on loodud Jumala kuju järele ja seetõttu kätkeb 

endas lõpmatut väärtust ja tööd. Võib  välja tuua ka mitmeid Jumala plaani alustõdesid inimese 

seksuaalsuse jaoks nagu:  

● Seksuaalsus ja meie identiteet meeste ja naistena/mees- ja naissoolistena on hea ning Jumalast 

antud osa meie inimloomusest.  

● Koht, mille Jumal kavandas meile meie seksuaalsuse väljaelamiseks, on lepinguline suhe vastassoost 

isikuga. See suhe  – üldise nimetusega abielu – peab üles näitama järgmist: 

_______________________ 
1 See dokument on loodud paljude EEA liikmete ja töötajate kaastöö ning kommentaaridega. See on heaks kiidetud  

EEA juhatuse ja Avaliku Poliitika Autoriseerimise Toimkonna poolt.  
2 See dokument keskendub peaaegu eranditult samasooliste suhetele ja avaliku korra küsimustele nendega seoses. Kuna arutelud 

sooideoloogia ja sellega seotud avaliku korra küsimuste üle on olulised, siis palun viidata EEA dokumendile soolise võrdõiguslikkuse 

kohta http://www.europeanea.org/index.php/resources/ pealkirjaga „Inimese identiteet”.   
3 LGBT+, bi-seksuaalsus, transsoolisus ja muu seksuaalne või sooline identiteet. 
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 Enese loovutamine teisele isikule (lahkudes oma algsest perekonnast). 

 Teisele isikule seksuaalselt, hingeliselt ja finantsiliselt ustav olemine (kiindudes oma 

abikaasasse). 

 Potentsiaalne viljakandmine (täiendades teineteist). 

● Loomisloos kaudselt ja Jeesuse õpetuses otseselt on sees mõte, et abielu peaks olema eluaegne ja 

monogaamne (vrd Matteuse 19:5,6). 

● Need tõed rakenduvad kõigi meeste ja naiste suhtes, kuna nad on osa loomiskorrast, kuigi mitte 

Jumala rahvas (vrd 3 Moosese 18:24–30). 

Ajalooliselt on kiriku õpetus nendes küsimustes olnud oluliseks panuseks ühiskonnale kui tervikule. See on 

viinud võitluseni vastastikuse kokkuleppe ja sundabielu vahel feodaalses kultuuris, viinud võitluseni 

monogaamia ja islami ning teistes mittekristlikes kultuurides viljeldava polügaamia vahel ning ka 

heteroseksuaalsete ja sooneutraalsete abielude vahel, mida toetab Lääne sekulaarne kultuur.   

Samal ajal on need küsimused muutunud Lääne kiriku jaoks kasvavalt raskeks probleemiks, nii seesmiste 

pingete kui kristliku kiriku nõrgenenud autoriteedi tõttu. Sellele lisaks tunnevad paljud evangeelsed 

kristlased, et nende vaade abielule on saanud suureks takistuseks evangeliseerimisel, nii et inimesed 

pööravad selja kristlikule seisukohale seksuaalsuse ja abielu kohta ning vahel ka isegi Kristusele. See surve 

aga ei peaks kristlasi mõjutama muutma oma veendumusi.  

See paneb meid mõtlema mitmetele küsimustele: Kui olulised on need küsimused meie kristlikule 

tunnistusele? Mida võib oodata mittekristlastelt, kui kõne all on Pühakirja läbivad eetilised väärtused?  

Millised on seadusandluse poolt esitatud piirnormid võrreldes kristliku jüngrielu eetika standardiga?  

Kahtlemata vastavad erinevad kristlikud traditsioonid neile küsimustele erinevalt. Sama kehtib tänapäeva 

evangeelse kogukonna kohta. Seda mitte tingimata erinevate vaadete tõttu Pühakirjale, vaid pigem koguduse 

ja ühiskonna erineva lähenemise tõttu sellele küsimusele. Millises ulatuses peaks kogudus püüdma 

„kehtestada” oma väärtusi sekulaarsele ühiskonnale? Ja kas see peaks toimuma poliitiliste vahendite läbi, 

püüdes näiteks mõjutada seadusandlust, või kohalike koguduste loomuliku mõju läbi kaaskodanikele? Või 

mõlema läbi?  

EEA ei saa nendes küsimustes täiesti ühel häälel rääkida. Me väärtustame Pühakirja, kuid meie erinevad 

kultuurid tähendavad seda, et meie strateegia Piibli väärtuste hoidmiseks on erinev. Ometi me tahame 

jagada samu mõtteid, esiteks kommunikatsiooni küsimuses ning teiseks õiguslike ja poliitiliste hoiakute 

küsimuses seoses LGBT+ õigustega. 

 

Kommunikatsiooni küsimus 

EEA usub, et koguduse kutsumus on esitada patustele Jumala tahet pereeluks armuga ja mitte 

kohtumõistmisega. Tõsi on, et oma koht on hoiatamisel – eriti kui ühiskond tervikuna hülgab loomisel 

põhineva eetika. Ent koguduse peamiseks kohuseks peaks olema rääkida sekulaarsetest ideoloogidest 

midagi paremat: tutvustada inimestele seksi ja abielu piibelliku nägemuse ilu.  

Kristlased on Kristuse saadikud (2 Korintlastele 5:20). Seega me peame andma oma parima, et Teda 

esindada,   peame kuulutama Tema lepitussõnumit ning demonstreerima maailmale Tema iseloomu ja 

väärtusi. Kuna Kristus ületab inimliku arusaamise, peab meie eesmärgiks olema esindada kõike, mis Temast 

on ilmutatud, peegeldama kõiki Tema iseloomujooni, tõstes esile kogu Tema hoole; ja mis kõige olulisem - 
edasi andma Tema pakutavat tasuta päästesõnumit.  



 

Seetõttu peaksime endalt küsima, kas meie sõnad, toon ja käitumine seoses meie piibelliku seksuaalse  eetika 

ja pereelu kaitsmisega peegeldavad nii Jumala armu kui ka pühadust. Kui ei, siis ilmselt on midagi valesti. 

Jeesus käskis abielurikkumiselt tabatud naisel mitte teha enam pattu, kuid Ta ei visanud teda kiviga ning palus 

tal seeasemel parandada meelt ja elada uut elu. Ta kutsus üles iga patuta inimest kivi viskama, aga  seal ei 

olnud kedagi, kes seda sai teha (Johannese 8: 1-11). 

Kas need, kes ei tunne meie arusaama Jumala standardist seksuaalse eetika või perekonnaelu kohta, 

kuulevad meid edasi andvat Jumala armastust nende vastu? Kas me näitame üles empaatiat nende suhtes, 

kes võitlevad, et täita Jumala nõudeid, samas püüdmata neid muuta? Me usume, et kindel hoiak seksi ja 

abielu küsimustes peaks käima käsikäes armuga, esitades piibellikku nägemust avalikäsi ja mitte kohut 

mõistes. Väärib märkimist, et Paulus käskis korintlastel olla eelkõige mures koguduse moraali pärast ja mitte 

kohut mõista inimeste üle väljaspool (1 Korintlastele 5:12). 

Üks asi on see, mida kogudus võib kristlastelt eeldada seksuaalse käitumise ja pereelu osas. Siin peaks 

standard olema kõrge, andes samas inimestele võimalust uuesti alustada. Avalik õigus on aga kõigile, mitte 

ainult kristlastele. Vana Testamendi seadus oli Jumala rahvale. See pakub endiselt eeskuju, kuidas kristlased 

peaksid elama, ning esitab selged põhimõtted, mida me peaksime järgima, et veenda laiemat üldsust seda 

aktsepteerima, eriti kümmet käsku ja loomisel põhinevat eetikat. 

Kuid ükski maa ei ole täielikult kristlik, isegi kui see maa võib olla kristluse mõjul õnnistatud; aga see ei ole kuni 

Kristuse taastulekuni täielikult kristlik. Kristlased peavad püüdma veenda laiemat ühiskonda Jumala nõuete 

tarkusega. Riigivalitsus on kirikust lahutatud. Valitsus täidab Jumala antud ülesannet teenida kogu rahvast ehk 

riigi elanikkonda, võimaldades rahu, õiglust, õigust ja hüvangut, kui inimesed kogukonnas üheskoos elavad. 

Kristlaste palvetele ja tööle tuginedes loodame siiralt, et kõik riigi poolt vastuvõetavad seadused saavad 

tehtud piibellikke väärtusi ja standardeid silmas pidades. 

EEA usub, et kristlased peaksid toetama tasakaalu inimesi patu kahju eest kaitsvate seaduste ja rahu (shalomi) 

edendavate seaduste taotlemise vahel, kuid samas mitte püüda inimesi sundida seaduse läbi heaks saama. 

See on eelkõige nii, kui kõne all on Uue Testamendi jüngrielu eetika. Issand kohustab mehi ja naisi vastutama 

oma elu eest, võimaldades  oma elu ka korratult elada - kuigi Ta palub meil ikka ja jälle valida Teda ja Tema 

pakutavat päästet. Lisaks räägib ajalugu meile valitsuse kasutusest vabas ühiskonnas, kui ta püüab kehtestada 

seadusi ilma sisuliste avalike arutelude ja rahva laiaulatusliku toetuseta.4 

EEA täheldab, et paljudes riikides on igasugune katse seista vastu LGBT+ tegevuskavale saanud vihase 

reaktsiooni osaliseks. Sõltumata sellest, milliseid süüdistusi on esitatud, kutsume kristlasi üles jätkama 

tasaselt, aga ka kindlalt rääkimist. Me peame esindama head sõnumit sõnades ja tegudes. 

1 Peetruse 2:12: „Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, 

siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au ...” 

1 Peetruse 3:15: „... olles alati valmis selgitust andma, kui teilt päritakse teie kristliku lootuse kohta.” 

Sool peab jääma soolaseks. Lamp peab olema seatud lambijalale (Matteuse 5: 13-16). See tähendab, et 

kristlaste kohalolek selles maailmas põhjustab reaktsiooni, mida ei tohiks kompromissi läbi vältida. 2 

Timoteosele 3:12 selgitab, et jumalakartlik elu põhjustab tagakiusu. Vahel me peame rääkima prohvetlikult 

ja julgelt, teades, et mõned ühiskonnakihid ei taha kuulata. 

 
 

4 Näiteks alkoholikeeld USAs 1920ndatel või võimatu maksukoormuse kehtestamine paljudes riikides.  



 

Me teame, et Jumala seadused teenivad kõigi heaolu (5 Moosese 5:29, 10:13). Seda rõhutab asjaolu, et abielu on 

osa loomise korraldusest. Kuid ühiskond ei mõista seda. EEA soovitab, et LGBT+ õigusi käsitlevates avalikes 

aruteludes ja kampaaniates peaksime esile tooma eluaegsel, monogaamsel, heteroseksuaalsel abielul rajaneva 

perekonna positiivseid eeliseid. Peaksime näitama ka hetero normidele vastanduva negatiivset mõju ühiskonnale, 

näiteks et see tekitab segadust, eriti noorte seas. 

EEA toetab kodanikualgatust, kus igaüks, sõltumata oma usust või maailmavaatest, saab  siseneda ja olla kaasatud 

avalikku ellu oma veendumuste alusel, kuid ta mõistab ja austab kõigi teiste õigusi teha sedasama.5 Seega on 

kristlastel muidugi õigus püüda mõjutada LGBT+ õiguste avalikku poliitikat, eriti loomisel põhineva eetika või 

loodusseaduste tasandil. Me lihtsalt lisame oma seisukohti ideede turule, palvetades, et inimesed mõistaksid 

nende väärtust ja aktsepteeriksid neid. Kui demokraatlik protsess lükkab meie argumendid tagasi, nõuab Pühakiri, 

et me järgiksime seadust ning palvetaksime ja töötaksime suunamuutuse nimel. Meie kohus on suhelda 

järjekindlalt, targalt, armuliselt nii, et see veenab inimesi. Kuulates oma vastaseid ja püüdes neid mõista, võime 

kogeda, et meie sõnum võetakse vastu.  

 

EEA õiguslikud ja poliitilised seisukohad LGBT+ õiguste suhtes 

Inimõiguste seadus kaitseb mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadust6 ning väljendusvabadust7. See tähendab, et 

igaühel on õigus uskuda ja väljendada oma kristlikke vaateid. Kahjuks on olnud juhtumeid, kus kristlaste 

südametunnistuse vabadust ei ole kaitstud ja nad on kaotanud oma töö, sest nad keelduvad näiteks samasooliste 

partnerite registreerimisest või samasooliste paaride nõustamisest8. Mõnes koolis9 või haiglas pannakse töötajad 

surve alla, et nad peavad õpetama teatud asju või pakkuma teenuseid, millest nad pigem loobuksid. Sellegipoolest 

usub EEA, et sügavalt juurdunud vaateid tuleb austada ja käsitleda südametunnistuse vabaduse seaduse järgi ning 

tuleb leida võimalusi töötajate õiguste, samuti ka LGBT+ kogukonna liikmete õiguste kohandamiseks.  

EEA on selgelt vastu avalikule poliitikale, mis vähendab või kahjustab mingil moel Jumala antud eluaegse, 

monogaamse, heteroseksuaalse abielu andi ja sellel alusel rajatud perekonda.  

EEA tunnistab, et 

• Inimesed kannavad oma elu eest vastutust ja neil on Jumala ees vabadus elada viisil, mida nad ise valivad, 

kui nad ei kahjusta ega diskrimineeri teisi. 

  • Samasoolised suhted nendega nõustuvate täiskasvanute vahel on kõigis Euroopa riikides seaduslikud. 

• Paljudes Euroopa riikides on samasooliste partnerlus või abielu seaduslik ja samasoolistel paaridel on õigus 

lapsendada lapsi ja saada viljakusravi. Paljud Euroopa riigid on aga selgelt öelnud, et nad ei anna neid õigusi 

samasoolistele paaridele. 
 

 

5 Ülemaailmne Südametunnistuse Harta, artikkel 16 www.charterofconscience.org 

6 Vt Euroopa Inimõiguste Konventsioon, artikkel 9. 
7 Vt Euroopa Inimõiguste Konventsioon, artikkel 10. 
8 Vt Lilian Ladele’i ja Gary McFarlane’i juhtumid Ühendkuningriigis. Euroopa Inimõiguste Kohus ei nõustunud, et nende 

inimõigusi oli  rikutud, kui nad kaotasid oma töö.  
9Vt inimõiguste seaduse selgitust hariduse kontekstis EEA seisukohta väljendavas dokumendis 

http://www.europeanea.org/index.php/resources/ pealkirjaga “Inimese identiteet”. 



 

EEA on kindlalt vastu  

● Samasooliste abielu ideele. Kui samasooliste paaride vahelist tsiviilpartnerlust peetaks 

sotsioloogiliselt ja ontoloogiliselt abielust selgelt erinevaks, ei oleks EEA selle vastu. Tõepoolest, EEA 

toetaks tsiviilpartnerlust, mis pakub võimalust pikaajalises ja lähedases, aga mitteseksuaalses suhtes 

olevatele inimestele (näiteks õed-vennad) õigusliku ja finantsilise tagatisena. Tsiviilpartnerlust 

rakendatakse siiski ainult seksuaalsuhtes olevatele paaridele ja enamikus riikides ainult 

samasoolistele paaridele. Neid partnerlusi ja samasoolisi abielusid nähakse samas valguses ja neid 

peetakse heteroseksuaalsete abieludega võrdseteks riikides, kus neid partnerlusi on rakendatud. 

● Samasooliste paaride õigusele lapsi hooldada / lapsendada. Lapsed vajavad meessoost ja naissoost 

vanemate rollimudeleid; nad vajavad vanemaid, kes tunnevad end oma soolises identiteedis hästi. 

Paljud lapsed ei ole ilmselgelt sellist kasu küll saanud, kuid see on ikka ideaal ja peaks olema hea 

avalik-õigusliku perekonnapoliitika eesmärk. 

EEA usub, et 

● On äärmiselt oluline, et kehtiks vanusepiirang meditsiinilisel sekkumisel soo muutmiseks ja  

samasoolise isikuga seksuaalseks läbikäimiseks. Mõned lapsed ja noored ei ole kindlad oma soos 

või seksuaalses identiteedis, kuni nad saavad vanemaks. EEA arvates on tegemist lastekaitse 

küsimusega. Allianss soovitab kaitsta lapsi ja noori seksuaalse läbikäimise või meditsiinilise 

sekkumise läbi soo muutmise eest, et anda neile aega oma seksuaalse või soolise identiteedi 

leidmiseks.10  

● Ükski kindla usueetosega kogukond või organisatsioon ei tohi kunagi olla sunnitud tähistama või 

tunnustama järgmist: 

 samasooliste partnerlus /abielu, 

 samasoolistele paaridele laste hooldus-/lapsendamisõiguse andmine, 

 samasooliste paaride viljakusravi. 

Nii korporatiivse organi, nt kiriku, kui sellesse kuuluvate usus veendunud inimeste inimõigusi tuleb 

austada. Igasuguste usutunnistustega inimestel on õigus väljendada oma veendumusi oma kogukondades, 

isegi kui need kogukonnad täidavad mõnikord avalikke funktsioone, näiteks nagu abielude registreerimine 

või lapsendamisteenuste pakkumine. 

● Südametunnistuse vabadust tuleb austada töökohtades, kaasa arvatud ilmalikud kontekstid. 

Seetõttu peab osutama paindlikkust neile, kes 

 registreerivad partnerlusi või abielusid mittekiriklikult, 

 korraldavad laste hooldamist, lapsendamist või viljakusravi,  

 õpetavad koolis suhete teemal, 

 pakuvad suhtenõustamise teenust. 
 

 

 

10 Vt http://www.europeanea.org/index.php/resources/  pealkirja alt “Inimese identiteet”  EEA seisukohta väljendavat 

dokumenti ja teisi dokumente soolise identiteedi küsimuses. 



 

Töötajad peaksid saama teatud tseremoonia, juhtumi või kategooria puhul oma kohustuse austavalt ja 

diskreetselt üle anda kolleegidele. Tuleks rakendada Mõistliku Majutuse põhimõtet11, et igaühe õigused 

oleksid võimalikult maksimeeritud. 

Kristuse kaastunne on evangeeliumi keskmes. Seetõttu toetab EEA pluralistlikus ühiskonnas üldjoontes 

pikaajaliste partnerluste pensioni-, maksu- ja lähisugulusõigusi, olgu need siis samasooliste partnerite, heade 

sõprade või õdede-vendade jt vahel; igaühe õigusi, kes kohustub jagama kodu ja elu teistega. 

EEA tunnustab iga riigi õigust ise otsustada, kas lubada samasoolistele partnerlusi, abielu, lapsehooldust, 

lapsendamist või viljakusravi. Ta on vastu igasugusele rahvusvahelisele survele, mida riikidele avaldatakse 

selliste meetmete kasutuselevõtmiseks. Iga riik peaks ise vaba ja tasakaalustatud meedia kontekstis vabalt 

saama seda otsustada oma avaliku arutelu ja demokraatlike protsesside läbi. 

Kuigi paljud on kõigi LGBT+ õiguste veendunud toetajad, nõuab EEA, et need inimesed tunnistaksid, et teised 

(üksikisikud, organisatsioonid ja riigid) ei nõustu ja neil on selleks õigus. Kuid keegi ei peaks vihkamise või 

vägivalla tõttu hirmu tundma. EEA on kindlalt vastu homofoobiale ja nõuab tungivalt, et kristlased seisaksid 

selle vastu. Seksuaalse sättumuse kaudu kellegi paika panemine on liiga kitsarinnaline. Iga inimene on loodud 

Jumala kuju järgi ja seega piiritu väärtusega. Kõiki tuleks kohelda väärikalt, kõik on väärt, et kuulda 

evangeeliumi ja leida vabadus Kristuses. 

 

Küsimused mõtteaineks kristlastele  

Kuidas saab meie rahvuslik Evangeelne Allianss/kogudus demonstreerida kogukonnale, meediale ja 

poliitikutele eluaegsele, monogaamsele ja heteroseksuaalsele abielule rajatud perekonnaelu hüvesid?  

Kuidas saab meie rahvuslik Evangeelne Allianss paremini valmistada ja varustada kogudusi/evangeelseid 

kristlasi, et nad jääksid piiblisõnale ustavaks ja kultuuriliselt mõjukaks kontekstides, kus abielu mõiste 

ümbermääratlemine on nende suhteid riigiga põhjalikult muutnud? 

Kuidas saab meie rahvuslik Evangeelne Allianss paremini valmistada ja varustada kogudusi, et toetada 

lastest ja noortest evangeelseid kristlasi, et nad jääksid piiblisõnale ustavaks ja kultuuriliselt mõjukaks, kui 

kasvab surve nõustuda ilmalikkuse ja seksikultusega? 

Kuidas me saame parandada oma pastoraalset toetust neile, kes võitlevad, et elada pereelu Jumala antud 

standardi järgi? 

Kuidas me saame parandada oma pastoraalset toetust heteroseksuaalsetele paaridele, kui nad valmistuvad 

abieluks ja hiljem, kaasa arvatud siis, kui nad saavad lapsevanemateks, et nad saaksid panustada perekonnaellu 

ja nautida seda - nagu Jumal on seda kavandanud? 

Me oleme Kristuse saadikud, kes soovivad esindada Tema iseloomu ja hoolt. Kuidas peaks see kujundama 

meie avalikku ülesastumist igas küsimuses? Eriti kuidas me tasakaalustame Jumala üleskutset õigsusele ja 

tõele armu ja alandlikkusega? 

Kuidas meie riigis suhtutakse LGBT+ kogukonna liikmetesse? Millised õigused neil on? Milliseid õigusi nad 

sooviksid? Kuidas mõjutavad nende õigused usuvabadust, sõnavabadust ning õigust eraelule ja 

perekonnale? 

 

11 Mõistlik Majutus on Põhja-Ameerikas hästi väljakujunenud õiguslik käsitus, kus on tehtud kohandusi, et majutada 

inimesi vastavalt nende tõendatud vajadusele. Sõna “mõistlik” on oluline. Nii tööandja kui töövõtja peavad tahtma 

leida toimivaid lahendusi lugupidaval viisil. Lahendus ei peaks olema kolleegidele või organisatsioonile tervikuna liiga 

koormav. Kõigi õigused peaksid olema maksimeeritud. 



 

Avalik arutelu LGBT+ õiguste üle võib sageli muutuda ebameeldivaks. Millised kaitsemeetmed aitavad meil 

jääda kindlaks ja selgeks selles, mida me usume? Kas peaksime osalema riigi poliitikas, vältides samas 

negatiivseid stereotüüpe või osalemist mõttetutes aruteludes? 

 

Kuigi meie rahvas võib nautida (möödunud või praeguse) kristliku pärandi õnnistust, on siiski paljusid, kes 

ei soovi järgida piibellikke nõudeid seksuaalse käitumise või pereelu kohta. Mida tähendab kristlastele 

seismine Piibli standardite eest, austades samal ajal inimeste õigusi elada omaenda erinevate standardite 

järgi? Milline on selleks sobiv keel / apologeetika demokraatlikus ja pluralistlikus ühiskonnas? 

 

 

Muud materjalid 

Need materjalid ei pruugi esindada EEA vaateid. 

Ühendkuningriigi Evangeelne Allianss Piiblipõhised ja pastoraalsed vastused homoseksuaalsusele 
 

Rootsi Evangeelne Allianss http://äktenskap.info Mees ja naine. Materjale seksuaalsuse, teadmiste 

ja kristliku usu kohta 

Itaalia Evangeelne Allianss http://www.alleanzaevangelica.org/index.php/news/attualita-

italia/item/94-omosessualita-un-approccio-evangelico-documento-dell-a-e-i)? Evangeeliumipõhine 

lähenemine, kaasa arvatud pastoraalsed, sotsiaalsed ja eetilised järeldused. 

Kristlik arusaam seksist ja inimlikust õnnest, 16. osa.  Õppetunnid videote ja teemaaruteludega kristlike 

juhtide foorumilt 

Usutavuse probleem – kogudus ja tõmme samast soost isikute poole. Ed Shaw. 


