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Náklonnost ke stejnému pohlaví 

(Homosexualita) 
 

První část 

Co o ní říká Bible 
 

O homosexualitě jako takové se Bible zmiňuje málo. Avšak tam, kde se o ní zmiňuje, je to 

vždy v negativním smyslu. Na biblické texty, o které jde, se dnes podíváme. 

 Zastavení první 

Gn 19,4-5; Sd 19,22- 28 (Ju 7) 

Muži v Sodomě chtěli pohlavně zneužít Lotovy hosty. Muži v Gibeji chtěli pohlavně zneužít 

lévijce, který byl hostem u starého muže. Příběh z knihy Soudců má připomínat situaci 

v Sodomě. Má se tím ukázat, kam až Izrael duchovně klesl. Slova „poznat“ (Gn 19,5.8; Sd 

19,22.25) se tu používá jako termínu, který označuje pohlavní styk (srov. Gn 4,1). V Ju 7 se o 

městech Sodoma a Gomora píše, že „odešla za jiným tělem“ (ČSP1), tzn. „oddala se 

nepřirozenému sexu“. Tato slova nemusela popisovat pouze homosexuální chování, ale třeba i 

pohlavní styk se zvířaty. 

 Zastavení druhé 

Lv 18,22 a 20,13 

Homosexuální styk je zde označen jako „ohavnost“ (ČEP), jako něco, co Bůh jednoznačně 

zavrhuje. Není to však jediný hřích, o kterém se v Bibli mluví jako o ohavnosti. Ohavností je 

také modloslužba (Dt 13,13-152), či okultní praktiky (Dt 18,10-12). 

 Zastavení třetí 

Ř 1,18-32 (zejména Ř 1,26-27) 
 

Z hlediska Božího stvořitelského řádu je homosexualita nepřirozená. Někteří se zamýšleli nad 

tím, zda by se zde označení „přirozený“ nemohlo vztahovat pouze na to, co je přirozené lidem 

samotným. Pak by tu Pavel neodsuzoval veškeré homosexuální chování, ale pouze to, které 

jde proti sexuálním sklonům dané osoby. Slova „přirozený“ a „nepřirozený“ zde ale 

nepopisují naše osobní hodnocení (či cítění) toho, co je přirozené. Vztahují se k tomu, jak 

byly věci stvořeny. Homosexualita je také známkou Božího soudu. Boží soud se projevuje i 

tak, že Bůh lidi nechává dělat si, co chtějí. Vydává je jejich vášním, jejich zvrácené mysli.  

 

                                                           
1 Český studijní překlad 
2 Číslování veršů podle ČEP 
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 Zastavení čtvrté 

1K 6,9-11; 1Tm 1,8-10 

Mezi nespravedlivé, kteří neobdrží do dědictví Boží království, jsou v 1K 6,9 zařazeni 

„nemravní“(ČEP) / „rozkošníci“(ČSP) a „zvrácení“(ČEP) / „homosexuálové“(ČSP). Podle 

1Tm 1,10 jsou „zvrhlíci“(ČEP)/ “homosexuálové“(ČSP) také jedni z těch, pro které je určen 

zákon, aby je usvědčoval z hříchu. 

MALAKOI - měkcí. Toto řecké slovo v 1K 6,9 překládá ČEP slovem „nemravní“, ČSP 

slovem „rozkošníci“ a v poznámce je vykládá: „oddávající se tělesným hříchům, v užším 

smyslu: muži zneužívaní pro homosexuální styk“. V klasické literatuře se tento řecký výraz 

používal jako hanlivé označení zženštilých mužů, jako označení pro mladšího pasivního 

partnera v pederastickém vztahu (mezi mužem a chlapcem), případně pro mužské prostituty.  

ARSENOKOITAI - muži, kteří mají sexuální vztahy s muži, „samcoložníci“ (Kral.). V 1K 

6,9 a 1Tm 1,10 v ČSP přeloženo jako „homosexuálové“, v ČEP jako „zvrácení“ a „zvrhlíci“. 

1K 6,11 jasně svědčí o tom, že mocí Ducha svatého může být člověk z homosexuálního 

způsobu života vysvobozen. Jak ale ukazuje praxe, nemusí to znamenat, že sama náklonnost 

ke stejnému pohlaví u věřícího zmizí. I jako křesťané pociťujeme všelijaké hříšné sklony 

(srov. Ga 5,16-26), což svědčí o naší narušenosti hříchem. Avšak mít hříšné sklony není samo 

o sobě hříchem. Ani to neurčuje naši identitu, tedy to, kým jsme. V Kristu jsme Božími dětmi 

(srov. 1J 3,1).  

 Zastavení páté 

Gn 1,26-28 a 2,18-25 

Stvořitel určil sexualitu do vztahu mezi dvěma osobami opačného pohlaví, mužem a ženou. 

Navíc vyprávění o stvoření naznačuje, že Božím ideálem je trvalý vztah jednoho muže a jedné 

ženy, tedy monogamní manželství. Věrné manželství jednoho muže a jedné ženy je také 

prostředím, kde má naše sexualita své správné místo. 

 

K zamyšlení a diskuzi: 

„Promiskuitní homosexuální styl života nejspíš v pořádku nebude, ale dva lidé, kteří se 

vzájemně milují a jsou věrni slibům, jež si navzájem dali - to přece v pořádku být musí, ne?“  

Co si o tomto postoji myslíte?  

 

Ke čtení: Sam Alberry, Je Bůh proti gayům?, Nakladatelství KMS, s.r.o., Praha 2018      


