
Homosexualita
Bůh je naše útočiště, naše síla, 

pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Žalm 46:2



Za prvé, vycházím z toho, že fyzické uspokojení 
homosexuální touhy je hřích. To homosexuálně 

cítícího nechává ve stejné situaci v jaké je 
kterýkoliv jiný člověk, kterému z nějakého důvodu 

není dopřáno vstoupit do manželství. Za druhé, 
naše spekulace o příčinách tohoto stavu musí zůstat 
zahaleny nevědomostí. Učedníkům nebylo řečeno, 
proč se slepý muž narodil bez zraku. Věděli pouze 
to, že se na něm Bůh nějak oslaví. To nás vede k 

myšlence, že homosexualita, stejně jako každá jiná 
zkouška, může vést k podobným cílům. Za každým 

handicapem se totiž skrývá určité povolání, a 
nalezneme-li jej, obrátí se životní omezení a 

nutnost ve slavný zisk.

C. S. Lewis



Psychologický pohled

• Škála

• Historický přesun od poruchy k normalitě 

• 1973 (DSM)

• 1993 (MKN)

• Homofobie 

Heterosexualita

Bisexualita

Homosexualita



Varianty homosexuality

• Jednorázová zkušenost (drogy, zkouška)

• Dlouho to potlačuji a pak se poddají

• Má funkci vymezení se vůči společnosti

• Od dětství s tím zápasí

• Experiment s bisexualitou v mládí (je to cool)



Teorie vzniku

Vrozené - jasně dané

• Genetika, nastavení mozku

Získané - symptom nezralosti

• Vztah k rodičům (často rozpadlé rodiny)

• Strach z opačného pohlaví (málo kontaktu)

• Sexuální zneužívání (velmi časté)

• Rozhodnutí pro alternativní životní styl



Co v Bibli je a není

Najdeme

• 7 krátkých zmínek

• Vždy negativní 

• V NZ zmíněno jako 
součást seznamu 
jiných hříchů

Nenajdeme

• Pozitivní příklad

• Ucelený výklad

• Odsouzení 
homosexuální touhy 
a fantazie

• Nic o homosexuálním 
manželství nebo o 
tom jestli mohou 
vychovávat děti





Jádro touhy (Ř 1:18-27, 8:22-24)

Poznali Boha
Zaměnili 

Boha

Bůh je 
vydal na 
pospas

Celý 
seznam 
hříchů 

Sténání



Pro okolí: říkat pravdu v lásce

1. Kor 13:6 – Láska nemá radost ze 
špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 

Milovat = tolerovat a souhlasit

Milovat = přijímat a nesouhlasit



Pro okolí: Je to zraněný člověk

• Samota

• Nepochopení

• Stud

• Homofobie ostatních

• Náročný comming out

• Sexuální zneužívání

• Tabu pro ostatní



Pro něj: Otázka pravé identity

Galatským 2:19 Vždyť já jsem skrze
Zákon umřel Zákonu, abych žil Bohu. S
Kristem jsem ukřižován: Nežiji už já, ale
žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v
těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si
mne zamiloval a vydal sebe samého za
mne.



Pro něj: naděje

1. Korintským 6:9-11 …lidé praktikující
homosexualitu… Takový jste někteří byli.
Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni,
byli jste ospravedlněni ve jménu našeho
Pána Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha.



Homosexuální manželství

• Podle Bible nemůže vůbec existovat

• Bůh je ten, kdo definuje manželství a my 
ho nemůžeme definovat jinak (Mt 19:4-6) 

• Homosexuální styk je něco co Bible 
nazývá „nepřirozené“ „hanebné“ 
„neslušné“ (Ř 1:26), manželství je na 
druhou stranu něco, co je hodno „úcty“ (Ž 
13:4)



Alternativy změny:

Homosexuál

Věrný 
homo. vztah

Změna 
orientace 

(uzdravení)

Manželství 
bez změny 
orientace

Svobodný 
život bez 

sex. Aktivity 
(ano 

blízkost)



Stav po 3 letech terapie



Já



Co nepomáhá:

• Nadřazenost

• Ignorování

• Tlačení na pilu

• Výsměch

• Být z toho zničen/nadšen

• Veršíčkování

• Říkat co už stejně ví



Výzvy

• Každý handicap v sobě nese poslání

• Láska místo homofobie

• Všichni jsme přitahování k věcem ke 
kterým nemáme být přitahováni a 
nedokážeme si poručit (dělám to co 
nechci Ř 7:15)



Homosexuální křesťané nás můžou 
naučit něco o našem skutečném 
stavu, a to, že jsme lidmi žijícími 

mezi křížem a konečným 
vykoupením našich těl.

Richard Hays


