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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Bůh 
Přehlceni informacemi jsme náchylní redukovat náš vztah s Bohem na informace a přemýšlení. 
Je naše víra v Boha o informacích? Je důležité vědět o Bohu, proto je nutné Ho poznávat i skrze 
poznávání Bible. Tam je Hospodin, Bůh a Ježíš zmíněn víc jak 10 000x. Při studiu se můžeme 
zaměřit na Jeho různá jména, vlastnosti, způsoby komunikace s lidmi, zázraky a jiné aspekty 
Jeho osoby, ale nutno si uvědomit, že může jít zase o pouhé informace, pokud dáme stranou 
víru v Něj skrze Pána Ježíše Krista a působení Jeho Ducha. Jako lidé však nevnímáme a 
nežijeme pouze rozumem, ale vnímáme Boha kromě rozumového poznávání i jinými vjemy, 
smysly. Chci nás povzbudit k přemýšlení, jakými způsoby my osobně Boha poznáváme? A 
potom si kolem tohoto článku můžeme zapsat, jaké Jeho vlastnosti jsme osobně poznali. 

E. Poloha 

Příspěvky k Biblické rozprav ě, 
která byla zaměřena na snahu zaujmout postoj k praktikování homosexuality 

Rozpravu svolal a organizoval Sbor BJB v Praze 3, zúčastnilo se ji asi 40 osob z baptistických 
sborů v Lovosicích, Praze 3 a Praze 4, i když byl pozván každý z BJB včetně osobního pozvání 
Výkonného Výboru. Snahou referátů bylo ozřejmit biblický postoj k praktikování 
homosexuality, proto jejich pořadí bylo: "Co je vlastně hřích?" "Ježíš jako jediná cesta k Bohu", 
"Je praktikování homosexuality hříchem?" Zpracovali a přednesli je 26. 2. 2017 starší Sboru 
BJB v Praze 3. Po každém referátu byl prostor k diskuzi, kterou jsme se snažili vést se 
vzájemným respektem, nejintenzivnější byla po posledním příspěvku. Snažili jsme se o 
prezentaci jasných postojů na základě Bible, přesto jsme nedošli k jednotnému závěru. 

Co je vlastně hřích? 

Gn3; Ex 20,1-17; Mt 5,20-48 (zaměření na v.27-28) 

V tomto velmi krátkém referátě se chci zaměřit na otázku hříchu s přesahem do hříchu 
týkajícího se manželství. V Bibli nacházíme více termínů popisujících hřích v SZ i v NZ, 
nejpodstatnější je ale první hřích, kterým bylo porušeno dokonalé stvoření. Všechny používané 
termíny se dají shrnout do "jednání proti Bohu", které se týká konkrétní oblasti lidského 
jednání, např. zpronevěra, podvod, krádež, cizoložství... Jak jsem ale zmínil, jádrem je jednání 

člověka proti Bohu. Nebudeme se zde zabývat otázkou původu zla, o které se v Bibli příliš 
nedovídáme. Zabýváme se tématem "důsledky hříchu v partnerských vztazích". 

Pro poznání hříchu je důležitý Boží stvořitelský řád, uspořádání světa po potopě, Mojžíšův 
zákon vydaný po cca 2000 letech historie lidstva a jeho Ježíšova interpretace, která je závazná 
pro Ježíšovy učně, a obvinění Duchem Svatým. Hřích vede člověka k hříšnému jednání, které 
lze zadefinovat, ale jednání předchází "postoj srdce", názor, myšlenka. Hřích může přijít zvně 
člověka, ale i z člověka samotného, protože jsme porušeni Adamovým hříchem, ale hříchu 
máme vládnout, odmítat ho. Ze svých vlastních sil toho však nejsme schopni. Člověk z vlastní 
snahy a sil zůstává před Bohem nespravedlivý, hříšný, pod rozsudkem věčné smrti, bez 
věčného života. 

Gn 3,1-8 

Podstata hříchu spočívá v touze po autonomii (auto, nomos) a v pochybnostech o Bohu. 
Autonomie jako touha po svých pravidlech, svém řádu, ve které je zahrnuto odmítnutí Božího 
řádu. Pokušení prostřednictvím hada znamená, že člověk nebyl pod nátlakem, protože had patří 
ke stvoření, nad kterým má člověk vládnout. V Zj20,2 se dovídáme, že had ukrývá, nebo 
zosobňuje Satana. Ap. Pavel v 2.K 11,3.14 také ztotožňuje hada z Gn se Satanem. Stejně i 
Lk 10,18nn mluví o nepříteli jako o hadech. Problém je, jestli zde jde o skutečné zvíře, nevinné, 
trestané za ztělesnění Ďábla. Zřejmě jde o trvalou připomínku prvního hříchu. Slovo "satan" 
z heb. "protivník, odpůrce". 

Vzpoura s oblibou nosí masku hrdinství, ale právě když je hříšník omámen pocitem své vlastní 
síly, tehdy je manipulován nějakou cizí inteligencí. Jistě nám je znám tento domnělý pocit 
autonomie, nezávislosti, kdy zakrátko zjišťujeme, kam nás dovedl. 

Věta, kterou Pokušitel oslovuje člověka, není tolik otázkou, jako podivem. Ne napadnutí 
Božího slova, ale zpochybněním Božího charakteru, Jeho dobroty "jak můžete přežít, když 
nemůžete jíst!" Přičemž člověk je Bohu vázán vírou a poslušností. 

2-3 Žena se nechala vyprovokovat a přidává k Božím slovům "ani se dotknout", čímž vyjadřuje 
skrytou nespokojenost s Božím příkazem. Její důvěra v Boha se začíná otřásat a tady je začátek 
hříchu. Odstraňujme už naše pochybnosti a skepsi vůči Bohu, věřme Mu! Prohlédněme 
Satanovy lži, nebuďme naivní při pokušení! 

4-5 Had oponuje Božímu zákazu. Můžeme to přeložit i "Nezemřete opravdovou smrtí." 

Nezpochybňuje fakt smrti, ale její intenzitu. Nicméně jeho slova jsou satanským vysvětlením, 
se kterým se potýkáme v pokušeních často i my. Satan do určité míry souhlasí s Bohem, ale ne 
zcela. 

Poznání dobra a zla, to jistě. Ale zároveň budou jako bohové. Tato touha se stala pro člověka 
natrvalo typickou. 

Následovat Pána Ježíše Krista je každodenní zápas o udržení čistoty před Bohem, odmítání 
pokušení. Je to o vědomém aplikování Božích řádů do našich každodenních životů tak, jak nám 
to ukázal Ježíš, ale to vše z moci Ducha Svatého. Nemáme možnost utéct do dokonalého světa. 

Pokušení Evy můžeme rozdělit do tří oblastí 1. viděla- žádost očí 2. jezení- žádost těla 
3. poznání- pýcha. Je často porovnáváno s pokoušením Ježíše na poušti a s popisem v 1. J 2,16: 
Neboť všechno, co je ve světě žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života není z Otce, ale 
ze světa. 

Důsledek poznání v Ráji, neposlušnosti, je strach před Hospodinem v. 8. Odplata za hřích je 
smrt Ř 6,23. V Bibli nám Bůh ukazuje, že smrt je opakem života, ne opak existence. Zemřít 
neznamená přestat existovat, ale znamená být vyloučen ze země živých, neschopný konat a 



vstoupit do jiných podmínek. Vidíme to v Jb 30,23; Lv 19,31; Ez 32,21. Jestli je smrt ukončení 
bytí, nic dalšího není možné říct. Jestliže ale smrt je další existence v bolesti, nepohodě, 
rozporech a rozdělení, vidíme zde v Gn 3 jakýsi pohřební průvod. Hrozba "zemřeš" se naplňuje 
různým způsobem v katastrofálních změnách stvoření. Vzpoura proti Dárci života nutně vede 
ke smrti. 

Ex 20,1-17; Mt 5,20-48 (zaměření na v. 27-28) 

Z časových důvodů chci zdůraznit jen něco málo z Mt 5,27n a pouze v této souvislosti zmiňuji 
Desatero, jak je uvedeno v názvu. Pokud následuji Ježíše jako svého Pána a Zachránce, 
následuji Jeho učení ("...Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo..." J 14,23). V kázání na 
hoře se zcela jasně vyjádřil k manželství, rozvodu a sexuálním hříchům. Pokud samotný pohled 
s hříšnou myšlenkou považuje Boží Syn za hřích, oč závažnější je naplnění této hříšné touhy, 
natož sexuální vztah se stejným pohlavím a svazky na úrovni manželství překračující Boží 
stvořitelský řád – jeden muž a jedna žena? Přistoupíme-li jako křesťané z různých důvodů na 
manželství v jiném než původním smyslu, stavíme se tím nad Boha, Jeho řád a Jeho zjevení a 
potom je možný sňatek už s kým a čímkoliv. A tímto způsobem už nevnímáme 
hřích/protibožské jednání, protože jsme odmítli uznat Hospodina jako Boha. Potom dojdeme i 
k tomu, že označit něco jako hříšné bude urážlivé. A více důležité než svatost před Bohem, 
bude pro nás příjemný pocit člověka. Ale potom se už nenazývejme křesťany, učni Pána Ježíše 
Krista. 

Hřích je jednání stvoření proti Stvořiteli Bohu, který ustanovil jasná pravidla a na nás lidech 
není, abychom je měnili, i kdybychom to nazývali baptistickým přístupem. Hřích člověka 
odděluje od Boha, a pokud s Ním chceme mít vztah a věčný život, musíme s hříchem něco 
udělat. To, že pokušení přicházejí, můžeme ovlivnit jen částečně. Ačkoliv mluvím o hříchu a 
věřím, že jediný dobrý postoj k hříchu je pokání, ve vztahu k druhým hříšníkům chci 
připomenout Ježíšův důraz: milosrdenství chci, ne oběti Mt 9,13; 12,7; 23,23 

E. Poloha 

Ježíš jako jediná cesta k Bohu  

J 14,6: Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze 
mne. 

Rád bych citoval jednoho kazatele, který tento verš parafrázuje: “Já jsem ta cesta (mimo 
cestovní nabídky a jízdní řády tohoto světa), pravda (mimo vaši běžnou evidenci a verifikaci), i 
život (přesměrování z pomíjivosti k věčnosti).” 

Možná se nám křesťanům toto poselství jeví naprosto neotřesitelné, nicméně z pohledu řady 
bohoslovců se toto Ježíšovo tvrzení stává jedním z dalších návodů, jak dojít k Bohu Otci. 

Samozřejmě je mnoho různých cest, které přináší člověku jisté uspokojení. A jsou to i 
náboženské nebo spirituální zkušenosti s duchovním světem. Pokud ale vycházíme z Písma 
Starého a Nového zákona, tak se možnosti přijít k Nebeskému Otci radikálně zužují na tu 
jedinou; řecké slovo “nikdo” (řecky: údeis) v našem textu neotevírá prostor pro jiné možnosti. 

Jedná se o šestý výskyt významné formulace JÁ JSEM (řecky: egó eimi). Tato formulace se 
v řeckém textu Janova evangelia objevuje 23 krát. Sedm z nich známe jako významné 
metafory, které ukazují na zvláštní vztah Pána Ježíše k člověku a světu. Na straně druhé pak 
tyto výroky ztotožňují Pána Ježíše s Nebeským Otcem, Hospodinem, který promlouvá 
k Mojžíšovi z hořícího keře: JSEM, KTERÝ JSEM (Ex 3,14). Právě tyto metafory přivádí 
náboženskou elitu Izraele k šílenství, protože dle nich se Ježíš, syn Josefův rouhá způsobem, 

který je do nebe volající. Proto nás již samotné tyto výroky vedou na křižovatky, kde jsme 
nuceni vybírat cestu, po které půjdeme dál. Jiné pak musíme odmítnout nebo nebrat v úvahu. 

Písmo nám ale nabízí logické vysvětlení pro logiku postrádající čin Boží lásky k člověku. 

Pokusím se tedy hledat logiku našeho textu ve světle jiných míst Písma. Ve zvěsti Starého 
zákona se Hospodin označuje jako průvodce, který zachraňuje, osvobozuje, vyvádí svůj lid na 
cestu ke svobodě, jak můžeme číst již v první větě Desatera přikázání. J. M. Lochman trefně 
označuje Desatero přikázání samotným názvem svého výkladu Desatera, totiž Směrovky ke 
svobodě. Ovšem s jedinou podmínkou, že na cestu exodu dotyčný vykročí ve víře, že právě 
Hospodin je jeho Bůh a nebude mít jiného boha mimo něj. Př 3,6 pak vybízí k poznávání 
Hospodina na všech cestách: Poznávej Hospodina na všech svých cestách, on sám napřímí tvé 
stezky. A David vyznává, že jeho pastýřem je Hospodin, který ho vede, stará se o něj a pečuje o 
něj v každodenním životě. Dokonce i kdyby musel projít roklí šeré smrti, nebude se bát zlého, 
vždyť jeho Bůh je s ním (Ž 23). Tak již ve Starém zákoně je člověk volán k naplněnému vztahu 
s Bohem, aby chodil po jeho cestách. 

Pak však v listu Židům čteme: Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít 
do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním 
svého těla (Žd 10,19-20). Tato nová cesta byla nevídaná do té doby, než Syn Boží prolil svoji 
krev, přestože o ní proroci prorokovali. Sám Pán Ježíš v Matoušově evangeliu rozděluje 
možnost volby do dvou: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do 
záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a 
málokdo ji nalézá (Mt 7,13- 14). Člověk tedy může nalézt cestu díky pomoci dobrého pastýře 
Ježíše: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce (J 10,11). Současně se Pán 
Ježíš stává dveřmi, neboli branou, tou, která vede k životu (J 10,9). Je ale zapotřebí věřit tomu, 
že pokud vykročím na cestu, tak mne dovede k cíli. Domnívám se proto, že náš verš J 14,6 má 
svůj logický slovosled. 

Pravda je objektivní i subjektivní. Mnohdy záleží na mně, zda vůbec chci poznat pravdu. 
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými… Když vás Syn osvobodí, budete skutečně 
svobodni, říkal Ježíš Židům (J 8,32.36). Oni tomu ale nerozuměli. Nechtěli, nemohli? Já 
mluvím pravdu, a proto mi nevěříte (J 8,45). Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na 
svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas, odpovídá Ježíš 
Pilátovi (J 18,37). Tady, domnívám se, je odpověď na mnoho nezodpovězeného. Právě 
v řečnické otázce Piláta: Co je pravda? (J 18,38). Co je tedy pravda, kde ji najdu a která to je? 
Odpověď nacházíme opět v našem verši: Já jsem pravda, říká Ježíš svým učedníkům. A do této 
veškeré objektivní pravdy nás uvádí On, Duch Pravdy, jenž od Otce vychází (J 15,26). Pán 
Ježíš prosí svého Nebeského Otce, aby nás posvětil v pravdě, protože jeho slovo je pravda 
(J 17,17). 

Tak se dostáváme ke třetímu slovu: život. Při vzkříšení Lazara Ježíš řekl Martě: Já jsem 
vzkříšení a život (J 11,25). Učedníci měli tu čest vidět svého Mistra jako Pána nad smrtí. Ale 
zvláštní pozornost budí rozhovor s Martou. Marta věděla, že pokud Ježíš požádá Boha o cokoli, 
Bůh mu to dá. Marta věřila ve vzkříšení v poslední den, podle toho, jak byla vyučena. Najednou 
ale byla konfrontována tím, kdo není omezen ani tradicí ani časem, a teď stojí před ní a 
prohlašuje: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo 
žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu? (J 11,25-26). Opačně se můžeme zeptat: „Věříš 
tomu, že by Ten, který je Pravda, zatajil možnost jiné cesty k Otci?“ 

Dovolte mi ještě několik myšlenek na závěr. Pokusím se zhodnotit reakci člověka na slyšené 
slovo. Marta reaguje na Kristovu výzvu velice spontánně (ještě než došlo ke vzkříšení Lazara) a 



v plné důvěře prohlašuje: Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít 
na svět (J 11,27). Jeden z dvanácti učedníků, Tomáš, reaguje na vzrušení učedníků, kteří viděli 
Pána: Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst … 
neuvěřím (J 20,25). Pán Bůh dobře zná naše převrácené srdce, kterému plně rozumí jen On, a 
proto Tomáš – a spolu s Tomášem všichni další nesčetní pochybující – dostává hmatatelný 
důkaz, který Marta k víře nepotřebovala. Tak jsme i dnes voláni k víře, k reakci na Boží slovo. 
Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili, odpověděl Pán Ježíš na Tomášovo vyznání (J 20,29). 

Vstupme tedy na Boží cesty, navzdory cestovním nabídkám a jízdním řádům tohoto světa. 
Chopme se Pravdy, to jest Krista, a držme se ho v každé situaci jako důvěryhodného přítele. Ve 
společenství s Ním pak žijme nové životy jako nová stvoření, neboť, Kdo je v Kristu, je nové 
stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2K 5,17) Amen. 

V. Vovkanič 

Je praktikování homosexuality hříchem?  

Praktikovaná homosexualita je dle Bible evidentně hříchem hlavně proto, že porušuje řád 
stvoření, kterým je spojení jednoho muže a jedné ženy v jedno tělo v kontextu manželského 
svazku. Toto monogamní a heterosexuální spojení je z pohledu celé Bible pro sexualitu 
normativní a jakákoliv sexuální praxe (i jiná než homosexuální) mimo kontext manželství muže 
a ženy je tudíž hříchem. 

Tady bych to mohl ukončit, protože ten závěr z Bible vyplývá naprosto přesvědčivě... ale 
neudělám to. 

Je důležité zdůraznit, že mluvíme o praxi, ne o nějakých homosexuálních inklinacích, pojem 
„sexuální orientace“ ani starověk ani Bible nezná. 

Chci se věnovat 

1. zdokumentování že Bible považuje praktikovanou HM za hřích 

2. možným důvodům pro bagatelizaci – genetika 

3. ostatním vlivům pro vznik homosexuální orientace 

4. co z toho všeho vyplývá a nevyplývá 

Abych to na začátek maličko zjemnil, chci říci, že tím, že se nyní na HM soustředíme, 
nechceme si myslet, že je to nějakým způsobem nejhorší ze všech hříchů. Ve verši 32 
v Římanech se praví, že ti kteří takto jednají, jsou hodni smrti. V tom výčtu skutků pokrytých 
trestem smrti však zdaleka není jenom HM ale například i lakota, chlubivost či pomlouvačnost. 
Je zřejmé, že s takovými hříchy se setkáváme i v našich sborech, případně jimi můžeme být 
vinni my sami, přičemž kvůli nim sotva vzniká taková diskuse. 

Na druhou stranu... Bible jasně učí, že míra závažnosti hříchů se liší (Numeri – neúmyslný 
hřích versus úmyslný, Ježíš v M5:19 „nejmenší přikázání“,Mt 23:23 „důležitější skutky 
zákona“ a sexuálně orientované hříchy patří určitě mezi ty závažnější – podívejme se na 
smilstvo v Kor 5:1, kde ten který žil s manželkou svého otce byl z církve vyloučen. 

Pro nás jako následovníky Krista každopádně platí teze - Bůh tě láskyplně přijímá takového 
jaký jsi, ale rozhodně tě takovým nechce a nemůže ponechat. Máme mezi sebe láskyplně 
přijímat alkoholika, smilníka či homosexuála, rozhodně to však neznamená, že máme jejich 
praxi schvalovat. 

Důvody pro to označit HM za hřích: 

1.) Řád stvoření 

Toto je jediný z pozitivních podkladů, ostatní jsou negativní. Tento je ale myslím zároveň 
nejdůležitější. 

Starý zákon začíná s uvedením řádu stvoření kde je dobrota sexuálního potěšení vyhrazena 
výhradně kontextu vztahu mezi mužem a ženou v rámci manželství. Na tento řád stvoření se 
opakovaně odvolávají Ježíš i Pavel. Písmo na žádném místě ani nenaznačuje, že homosexuální 
vztah je před Bohem akceptovatelný. 

2.) Genesis 19 

Nebudu číst celou pasáž, ale jedná se o dobře známý příběh Lota a andělské návštěvy 
v Sodomě, kdy andělé čelí pokusu o hromadné znásilnění (slovo „znát“ má sexuální konotaci 
7x v Genesi, nabídka dcer, které „nepoznaly muže“, Septuaginta jako Potífarova...) 

3.) Leviticus 18:22 Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost. V pasážích kolem 
je dále smilstvo, sexuální zoofilie, incest a dětské oběti. Všechny tyto prohřešky se trestají 
smrtí. 

4.) Leviticus 20:13 Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí 
zemřít, jejich krev padni na ně. 

5.) Řím 1 Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá 
vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on 
budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy 
zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a 
vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě 
dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání 
Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. 

6.) 1 Kor 6:9-10 Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte 
se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani lidé praktikující homosexualitu, 
ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste 
někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána 
Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. (dvě slova...malacoi (pasivní sex. partner - 
effeminate)....a arsenokoitai....) 

7.) 1 Tim 1:8-11 Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně a je si vědom, že zákon 
není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi 
bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, lidi 
praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co se ještě příčí zdravému učení 
Jsem si vědom toho, že existují způsoby jak tyto jasná slova interpretovat tak, aby znamenaly 
něco jiného než znamenají, ale považuji je za exegetické kuriozity. 

Genetika 

Osobně si myslím, že za tendencí bagatelizovat závažnost hříchu HM je představa o genetické 
danosti.... 

Jestliže je HM vrozená – dává homosexuálům podobně vznešený status neprávem utlačované 
minority na úrovni bojovníků za rasovou snášenlivost, bojovníků za volební právo žen, apod. 

Jestliže je vrozená, je za to zodpovědný Bůh a my s tím nemůžeme a nemáme nic dělat. 

Potvrzuje to hezky výzkum amerického Pew Research Center....z těch kteří věří, že je HM 
vrozená=58% pro redefinici manželství, aby zahrnovalo svazky osob....z těch kteří 
nevěří....70% je proti redefinici manželství. 



Letmo se nyní dotknu některých známějších studií používaných k vytváření představy, že HM 
je geneticky podmíněná. Nebudu citovat jména a autory, ale na vyžádání mohu doložit. Na těch 
studiích chci ukázat, jak mohou být tzv. vědecké důkazy interpretovány jinak, než většinou 
jsou. Ona totiž věda sama nic nedokazuje, dokazuje a interpretuje konkrétní vědec, anebo dnes 
ještě spíše novinář. (mimochodem podle průzkumů je zhruba 5x více novinářů liberálních než 
konzervativních) 

Alfred Kinsey byl velmi vlivný výzkumník v oblasti sexuality. (1948 sexual behaviour in the 
human male). Možná jste někteří před zhruba 15 lety viděli hollywoodské zpracování jeho 
života – hrál jej Liam Neeson. Tento muž přišel s tím, že až 10% mužské populace tvoří HM. 
Ta studie měla obrovský dopad na formování té dnešní chybné mainstreemové představy o 
HM. Byl jsem velmi překvapený z toho, když jsem se dozvěděl, že ve vzorku 5300 
dotazovaných lidí nebyli prakticky žádní praktikující křesťané, a že 25% respondentů byli 
vězni, z nichž 44% přiznalo angažovanost v HM praktikách. O tom se ale již novináři 
nerozepíší. 

Populární jsou studie na dvojčatech..Bailey/Pillard zkoumali identická dvojčata vychovávaná 
v jedné rodině...jestliže se jedno z nich později definovalo jako gay, šance že jím bude i druhé 
byla třikrát větší. To je samozřejmě možné dobře interpretovat jako doklad vlivu genetiky. Je to 
ale tak průkazné? 

Co vliv prostředí? Nevyrůstala ta dvojčata ve stejné domácnosti? Nemohla být vystavena 
případným stejným negativním vlivům v rodině? Proč z toho hned vyvozovat plnou genetickou 
předurčenost? Tuto domněnku dobře potvrzuje jiná studie, která se dívala na jiný vzorek. Také 
identických dvojčat vychovávaných však po narození v jiném prostředí. V tomto případě 
k výskytu HM u druhého dvojčete došlo pouze v jednom případě. Cituji závěr 
studie...“genetické faktory jsou nedostatečným vysvětlením pro vývoj sexuální orientace“. 

Další známý příklad, o kterém jste možná četli. Simon LeVay (gay) prováděl výzkum na 35 
mrtvolách....(19 HM) ….hypotalamus (podílí se na emocích a sexuální aktivitě, produkci 
hormonů atd.) ...u HM byl poloviční. Je tedy z tohoto výzkumu prokazatelné, že je HM 
zakotvena v biologii? 

Myslím, že opět ne. Všichni z těch HM zemřeli na AIDS a my například vůbec nevíme, jaký 
vliv na hypotalamus mohla mít medikace. Navíc biologická kauzalita mohla být úplně 
obráceně....onen orgán může být menší právě proto, že ti mužové jako HM smýšleli a konali. 
Potvrzuje to sám autor té studie, když říká: V případě hypotalamu, který jsem studoval, není 
možné říci, zda jsou ony strukturální rozdíly příčinou sexuálního chování oněch lidí a nebo jeho 
důsledkem. 

Toto je vůbec velmi zajímavé téma. Věda dnes ví hodně o tzv. Neuroplasticitě mozku....kdy 
způsob jakým smýšlíme strukturálně fyzicky přetváří mozek. Takzvané biologické důkazy pro 
HM by pak de fakto byly důsledky HM smýšlení a konání a ne jeho příčinami. Profesor 
Satinover z Harvardu to popisuje takto: Neocortex je ta část mozku považovaná za sídlo vůle. 
Je to zároveň ta část mozku, ve které dle našeho jednání a zkušeností dochází k posilování, 
eliminaci či vzniku spojů mezi neurony. Tento neustálý proces de fakto zabudovává do 
konkrétní mozkové tkáně naše vzorce chování. 

Těch studií je samozřejmě více, ale žádná z nich rozhodně není nijak průkazná v tom smyslu, 
že by z ní bylo patrno, že je homosexualita něčím biologicky nezvratným jako třeba modré oči 
nebo tvar uší. 

Výzkumníci v oblasti sexu Masters a Johnson jsou méně diplomatičtí, když říkají, že 
cituji...genetická teorie HM je dnes prakticky mrtvá. 

Místo o jediné přímé příčině se spíše bavme o vlivech. Těch je evidentně více a zřejmě pracují 
v kombinacích. Není to buď, anebo - není to o příčinách, ale vlivech. Vlivy mohou být kromě 
biologických také environmentální (prostředí), kulturní (co jaká kultura považuje za 
akceptovatelné či dobré), zkušenostní (zkušenost jedince, vystavení pornografii) apod. 

Pro mě nejpřesvědčivější je vliv rodinného prostředí v dětství. Chad Thomson (bývalý HM) 
píše o tom, že „gayové velmi často hledají lásku a ujištění od jiných mužů, protože tyto věci 
jako děti nedostali od svých úplně chybějících nebo emocionálně vzdálených otců“. Doktorka 
Moherky píše o pořád se opakujícím principu, který je na pozadí prakticky všech životů 
homosexuálních spoluobčanů. Píše následující, „homosexuál – ať už muž nebo žena – trpěl 
nějakým deficitem ve vztahu s rodičem stejného pohlaví....a existuje odpovídající úsilí těchto 
jedinců vynahrazovat tento deficit skrze sex s příslušníkem stejného pohlaví.“ 

Velice přesvědčivě to potvrzuje jedna studie z roku 1994. Ze 117 dotazovaných gay, 86% 
netrávilo žádný nebo téměř žádný čas se svým otcem v dětství, 50% věřilo, že jejich otec je 
neměl rád, 45% uvedlo, že je jejich otec ponižoval. Pouze 18% uvedlo, že jejich vztah s otcem 
byl vřelý. 

Zajímavé je také, že se 78% z nich charakterizovalo jako citliví a pouze 8% mělo rádo sport. 

V jiné studii 40 HM nezmínil ani jeden to, že by měl s otcem milující vztah, ještě v další studii 
pak se s otcem identifikovalo jenom 13% gayů, přičemž toto procento bylo u kontrolní 
heterosexuální skupiny na úrovni 66%.... 

Pro mě je toto velice přesvědčivé, a mohu-li soudit, považuji tento vliv za ten asi úplně 
nejsilnější pro formování HM orientace. 

Na závěr té diskuse o příčinách chci říci myslím úplně nejdůležitější věc, kterou možná trochu 
shodím celou tu pasáž o výzkumech. Myslím si, že není vůbec nikterak nutné vyvracet 
genetickou teorii HM nebo se jí zabývat. Velká část expertů se totiž shodne na tom, že 
například sklony k alkoholismu, násilí, či obezitě jsou do nějaké zásadnější míry geneticky 
ovlivněné. Kupodivu nikdo ale neargumentuje ve prospěch legitimizace řekněme sklonů 
k násilí, jen proto, že se jedná o rys, který je geneticky podmíněn. Proč ne? Tahle logika přece 
v mainstreemovém nazírání na HM platí? To, že je nějaká charakteristika geneticky podmíněná 
přece neznamená, že je dobrá, že jí máme oslavovat a poddat se jí. Je dobré, když se člověku 
narodí postižené dítě? Proč by z tohoto scénáře měla být vyškrtnuta HM, jejíž promotéři jedou 
podle hesla – narodil jsem se tak, takže to musí být super? Jestliže v sobě člověk takovou 
orientaci či inklinaci objeví, musí stejně jako každý jiný z nás, padlých Adamových dětí učinit 
rozhodnutí, zda se poddá vlivu své hříšné přirozenosti, anebo ne. Všichni z nás 
heterosexuálních mužů zde ví dobře, jak těžké je udržet na uzdě své myšlenky a oči. Jaký je 
v tom rozdíl s HM? Okolnosti jsou nedobrovolné, ale chování si volíme. Je to bezesporu těžké, 
ale takový je úděl nás všech kdo svádíme boj s padlým tělem a žijeme v padlém světě. 

Na úplný závěr – jestliže platí to, co jsem právě řekl a hlavně jestliže platí již dnes mnou 
citovaná slova Pavla z 1. Kor který říká „a takoví... cizoložníci, homosexuálové či lakomci... 
jste někteří z vás byli... dali jste se však obmýt..." Jestliže toto platí, má každý hříšník – 
samozřejmě i homosexuál – naději na vysvobození skrze Pána Ježíš Krista. 

J. Lem 



Stanice ŘEPY 
Milé sestry, milí bratři, přátelé, 

chceme se s vámi podělit o svědectví, jak Pán Bůh jedná v našich životech i v službě v Praze-
Řepích.  

Začátek roku byl pro nás obdobím modlitebního zápasu a půstu za Boží působení v lidských 
srdcích, ve službě, kterou děláme v Řepích. Mohli jsme být svědky toho, jak Bůh sám 
shromažďuje kolem nás lidi pokoje (lidé, kteří jsou otevření slyšet Boží slovo), a také lidi, kteří 
už Boha znají, ale najednou je Bůh nějakým způsobem dovedl k nám, do Pochodně. Chvála 
Pánu za to! 

Na (Ne)Valentýnské párty pořádané v neděli 12.2. jsme mohli mít svědectví o Boží lásce 
k nám. (Několik videí z této akce – z koncertu a kázání – můžete vidět na našem YouTube 
kanálu https://www.youtube.com/channel/UC08N5qElS-dWeDqUPWMYkEQ). Na konci 
programu zazněla i výzva k zapojení se do biblických skupinek a výsledkem jsou další dvě 
skupiny (jedna mužská a jedna ženská), které se začaly scházet nad Biblí.  

Náš zakladatelský tým (David s manželkou Eliškou, Martin s manželkou Bárou, Jenda a Joe) se 
zúčastnil posledního setkání M4 ve Vranově, kde jsme zakončili postní období velkou oslavou 
a chválou našeho Pána za všechno, co už udělal a za velké věci, které má připravené. Dostali 
jsme inspiraci pro naši službu a mohli jsme se s ostatními týmy, které zakládají sbory po celé 
ČR i na Slovensku, vzájemně povzbuzovat, modlit se za sebe a předávat si zkušenosti a jdeme 
dál krok za krokem s modlitbou, naplnění Božím slovem v očekávání na další věci, které má 
Bůh pro nás připravené. 

Pokud nás chcete modlitebně podpořit, zde je pár věcí, které nás čekají: 

- víkendový pobyt na Božím Daru, kam se přihlásilo i několik našich nevěřících přátel 

- skupinky, které začaly, i ty, které teprve začnou 

- Velikonoční svátky a akce, které během nich chystáme 

David Živor 

Narozeniny v březnu 
  1. Ivan Plevka 
  3. Viktor Adam 
  7. Valentina Hrynazhuk 
  8. Irina Váňová 
13. Petr Brož 

15. Miroslav Veselovský 
17. Světlana Smužanica 
18. Viktor Smužanica 
21. Petr Staněk 
22. Libuše Zhorná 

22. Jan Seifrt 
25. Zuzana Tresová 
25. Jordan Haller 
29. Marie Stepanenková 

Mimořádné akce 
So   4. 3. Brigáda před výměnou oken v MS 
So 11. 3. Brigáda po výměně oken v MS 
Po 13. 3. 18:30 Sborová rada 
24. – 26. 3. Festival Evolution 
Ne   2. 4. VSH + SO: do 19. 3. odevzdat zprávy, 26. 3. rozdat členům 
So 22. 4. Sjezd delegátů: do 13. 3. zaslat zprávy 
  5. – 7. 5. konference sester v Karlových Varech 
  5. – 7. 5. výlet dorostu do Bělé p. B. 
Ne   4.  6. Letnice + SO 
Pá    9.  6. Noc kostelů 
  9. – 11. 6. sborový víkend Běleč/O. 
29. 7. – 5. 8. Dětský tábor KS Pohoda 
21. – 25. 8. příměstský tábor 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
datum Vedení kázání Bělá p. B. 

  5. 3. Vladislav Vovkanič Erik Poloha+VP Vladimír Hejl 

12. 3. Pavel Hrádek Erik Poloha Erik Poloha 

19. 3. Erik Poloha David Živor Vladislav Vovkanič 

26. 3. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Miloš Tresa 

  2. 4. Vladimír Hejl Erik Poloha+VP (VSH) --- 

  9. 4. Erik Poloha Jordan Haller Erik Poloha 

14. 4. Velký Pátek Vladislav Vovkanič --- 

16. 4. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Jiří Boháček 

23. 4. Jiří Boháček Erik Poloha Miloš Tresa 

30. 4. Erik Poloha Vladimír Hejl Miloš Tresa 

*  V Bělé jsou bohoslužby v neděli v 15h a v Řepích v 17h www.pochoden-praha.cz 
Ranní modlitební chvíle ve čtvrtek 6:30 – 7:30 mchr@googlegroups.com 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.  
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