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VÄLISUUDISED 
 
Inglismaa Kirik avab homosuhtes elavatele preestritele tee 
piiskopiametisse 
05.01.2013 Meie Kirik 
 
Inglismaa Kiriku piiskoppide koda otsustas lõpetada moratooriumi, mille kohaselt 
homosuhtes elavatel vaimulikel ei võimaldatud piiskopiks kandideerida. Samas 
nõutakse registreeritud homopartnerluses elavatelt vaimulikelt endiselt tsölibaati. 
 
„Koda kinnitab, et tsiviilpartnerluses vaimulikke, kes elavad kooskõlas Kiriku 
õpetusega inimese seksuaalsusest, võib käsitleda kandidaatidena piiskopiametisse,“ 
teatas Norwichi piiskop Graham James 4. jaanuaril anglikaanikiriku piiskoppide koja 
nimel. 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=3040&Itemid=1 
 

 
Patriarh Kirill kutsub venelasi üles orbe adopteerima 
07.01.2013 RIA Novosti 
 
Vene õigeusu kiriku pea patriarh Kirill kutsus venelasi üles olema aktiivsed orbude 
adopteerimisel, teatas RIA Novosti. 
Kirikupea üleskutse tuli pärast 1. jaanuaril kehtima hakanud vastuolulist seadust, mis 
keelustas ameerika peredel vene laste adopteerimise. 
Patriarh ütles oma jõulutervituses: „Meie maal ei tohiks olla ühtki orbu. Need, kel pole 
vanemaid, peaksid leidma nad heade, ausate ja südamlike inimeste seast.“ 
 
President Putini poolt 28. detsembril 2012 allkirjastatud adopteerimise keeld 
tähendab kriitikute sõnul kümnete tuhandete laste jäämist lastekodudesse. 
Ühendriikide ministeeriumi andmetel on ameeriklased viimase kahekümne aasta 
jooksul lapsendanud rohkem kui 60 000 Venemaalt pärit last, sealjuures 962 last 
eelmisel aastal. 
 
http://en.rian.ru/russia/20130107/178617259/Patriarch_Kirill_Calls_on_Russians_to.html 
 
 

Paavst kutsus lõpetama Süüria sõda 
07.01.2013 ERR 
 
Paavst Benedictus XVI kutsus ligi 180 riigi diplomaate ja maailmaorganisatsioone 
üles õhutama oma valitsusi tegema kõikvõimaliku Süüria olukorraga tegelemisel ning  
lõpetama veresauna, vahendas ERR. 
 
Ta ütles, et Süüria, kus on ÜRO hinnangul hukkunud 60 000 inimest, on lõputu 
verevalamisega lõhki kistud ja tsiviilelanike jaoks kohutavate kannatuste koht. 
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"Ennekõike tsiviil- ja poliitilistel võimudel on kohustus töötada rahu nimel," märkis 
paavst. "Nad on esimesed, keda kutsutakse lahendama hulga konflikte, mis 
põhjustavad verevalamist rahva hulgas," lisas ta. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06269726 
 
 

Washingtoni riiklik katedraal hakkab võimaldama samasooliste laulatusi 
09.01.2013 RIA Novosti 
 
Ameerika üks kõige prominentsemaid kirikuid - Washingtoni riiklik katedraal, teatas 9. 
jaanuaril, et nad lubavad episkopaal institutsiooni piires samasooliste laulatusi. 
„Me kinnitame innukalt, et iga inimene on Jumala laps ning see tähendab ka geide ja 
lesbide kaasamist sellesse vaimuliku kodu ellu,“ ütles Washingtoni riikliku katedraali 
pea Gary Hall. 
Hall ütles, et otsus lubada samasooliste laulatusi episkopaal kiriku kõige olulisemas 
kogukonnas tulenes samasooliste paaride abielude legaliseerimisest Washingtonis ja 
Marylandis. 
 
Washingtoni riiklik katedraal on üks esimesi Ühendriikide episkopaal institutsioone, 
pakkudes samasooliste laulatustalitust, mis võimaldab kiriku liikmetest homode, bi- ja 
transseksuaalidele osa saamist kristliku abielu sakramendist. 
 
 http://en.rian.ru/world/20130110/178673946/Washington_National_Cathedral_to_Allow.html 
 
 

Saksamaa Evangeelse Kiriku president kiidab heaks ümberlõikamist 
lubava seaduse 
11.01.2013 Kirik & Teoloogia 
 
Saksamaa Evangeelse Kiriku (Evangelische Kirche Deutschlands, EKD) president 
Hans Ulrich Anke tervitas möödunud aasta lõpul Saksamaa Liidupäeva heaks 
kiidetud ümberlõikamise seadust, vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 
„Sellega on pärast Kölni maakohtu otsusega kaasnenud segadusi fikseeritud see, 
mis vastab aastakümnete pikkusele õiguspraktikale Saksa Liitvabariigis –  juudi ja 
moslemi vanemate otsus oma poeglapsi ümber lõigata on osa nende vanemlikust 
hooldusõigusest,“ sõnas Anke detsembris 2012 Hannoveris tehtud avalduses. 
 
Anke sõnul ei mängi ümberlõikamine küll kristluses mingit rolli (vrd Gl 5:6: „Sest 
Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on 
tegev armastuse läbi“). Juutide ja moslemite jaoks on aga ümberlõikamisel 
presidendi sõnul „identiteetiloov religioosne tähendus“.  
 
http://kjt.ee/2013/01/saksamaa-evangeelse-kiriku-president-kiidab-heaks-umberloikamist-lubava-
seaduse/ 
 
 


