
EESTI KRISTLIKU NELIPÜHI KIRIKU SEISUKOHT 
HOMOSEKSUAALSUSE KÜSIMUSTES 
 

EKNK seisukoht homoseksuaalsuse küsimustes lähtub otseselt Piibli seisukohtadest. 

 

I Homoseksuaalne käitumine on patt 
 

A Homoseksuaalne käitumine on patt, sest see läheb vastuollu Piibli õpetusega 
 

„Ära maga meesterahva juures, nagu magatakse naise juures: see on jäledus!“ 3 Ms 18:22 
„Kui mees magab mehega, nagu magatakse naise juures, siis on nad mõlemad teinud jäledust; neid 
karistatagu surmaga, nende peal on veresüü!“ 3 Ms 20:13 
„Nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomuvastasega, nõndasamuti ka mehed, 
loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu - mees on teinud 
mehega nurjatust - ja on seega iseenestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuse eest.“ Ro 
1:25-27 
„Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige: ei kõlvatud ega ebajumalateenijad, 
ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meestepilastajad, ei vargad ega ahned, ei joodikud ega 
pilkajad ega riisujad päri Jumala riiki!“ ! Kr 6:9,10 
 

Need kirjakohad näitavad veenvalt, et Piibel peab homoseksuaalset käitumist taunitavaks patuks.  

Siin on oluline rõhutada, et Piibel mõistab homoseksuaalse käitumise kõrval hukka ka igasuguse 

heteroseksuaalse ebamoraalse käitumise, pidades nii üht kui teist patuks. 

 

B Homoseksuaalne käitumine on patt, sest see läheb vastuollu Jumala seatud korraga 
perekonnaeluks 
 

„Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks.“  
1 Ms 1:27 
Ja Issand Jumal ütles: "Inimesel ei ole hea üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane 
on." /.../ Ja Issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama 
juurde. Ja Aadam ütles: "See on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe 
naiseks, sest ta on mehest võetud!" Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma 
naise poole, ja nemad on üks liha!“ 1 Ms 2:18, 22-24 
 
Jeesus tsiteerib eeltoodud kirjakohti Vanast Testamendist ning lisab: 

„On ju abieluks kõlbmatuid, kes nõnda on sündinud emaihust, ja on kohitsetuid, kes on inimeste 
kohitsetud, ja on kohitsetuid, kes on ise end taevariigi pärast kohitsenud.“ Mt 19:12 
Jeesuse sõnadest võib välja lugeda, et ainukeseks alternatiiviks heteroseksuaalsele abielule on 

tsölibaat. 

 

C Homoseksuaalne käitumine on patt, mis kuulub Jumala kohtumõistmise alla 
 

1 Ms 19 ptk räägib Soodomas toimunud sündmusest: 

„Nad ei olnud veel magama heitnud, kui linna mehed, Soodoma mehed, niihästi noored kui vanad, 
kogu rahvas viimseni, ümbritsesid koja ja hüüdsid Lotti ning ütlesid temale: "Kus on mehed, kes 
öösel tulid sinu juurde? Too nad välja meie kätte, et saaksime neid katsuda! /.../ Ja Issand laskis 
sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld Issanda juurest taevast ning hävitas need linnad 
ja kogu ümbruskonna," 1 Ms 19:4, 24-25 
 

Jumala karistust neis linnades toimunu pärast on toodud näiteks ka järgmistes Uue Testamendi 

kirjakohtades: 



„Ta muutis tuhaks Soodoma ja Gomorra linnad, mõistes need hukka hävinguks ja pannes 
hoiatustähiseks tulevastele jumalakartmatutele.“ 2 Pe 2:6 
„Nii nagu ka Soodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, kes samal kombel hoorasid /.../ 
ning jooksid ebaloomulike himude järgi, seisavad juba hoiatuseks igavese tule karistuse 
kandjatena.“ Jd 7 
 

Nagu eelpool toodud kirjakohas (1Kr 6:9,10) juba öeldud, ei saa homoseksuaalse käitumise ega ka 

igasuguse heteroseksuaalse ebamoraalse käitumise praktiseerijad siseneda Jumala Riiki.  

 

II Homoseksuaalne käitumine on patt, millele on olemas andeksand ja vabanemine 
 

Kuigi Piibel toob selgelt esile selle, et homoseksuaalne käitumine on patt ja kuulub Jumala 

kohtumõistmise alla, ütleb Pühakiri ka seda, et iga patt, ka homoseksuaalne käitumine, on 

kahetsedes ja meelt parandades Jumala armu läbi andeksantav.  

 

„Ja sellised olid mõned teiegi seast. Kuid teie olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete 
õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala Vaimus.“ 1 Kr 6:11 
„Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja 
puhastab meid kogu ülekohtust.“ 1 Jh 1:9 
 

III Üleskutse kristlastele 
 

Meie kristlastena peame kristlikus armastuses olema toeks ja juhatuseks neile, kes võitlevad 

homoseksuaalse kiusatusega või homoseksuaalse käitumisega. 

 

„Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage 
niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse.  Kandke üksteise koormaid, 
nõnda te täidate Kristuse seadust.“ Ga 6:1-2 
 

Me peame silmas pidama ka seda, et kiusatus iseenesest ei ole veel patt ning et kiusatusele on 

võimalik vastu panna ja seda ületada: 

„Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata 
rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate 
taluda.“ 1 Kr 10:13 
„Teie ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes!“ Hb 12:4 
 

 

 

 

Manitsedes kaaskristlasi elama pühaduses ja moraalses puhtuses ning seistes kindlalt vastu 

homoseksuaalsuse praktiseerimisele, heakskiitmisele ja propageerimisele, kutsub EKNK kõiki 

kristlasi üles väljendama nii sõnas kui tegudes Jumala armastust kadunutele ning jõudma kaastunde, 

alandlikkuse ja kristliku armastusega homoseksuaalsete isikuteni, et nad võiksid kahetseda ja võtta 

vastu meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, andestus ja osadus. 

 

 

  

 

 


