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Milníky 
Pokud jste navštívili o svátcích příbuzné a jeli jste po dálnici, všimli jste si “milníků”, 

označení kilometru dálnice. Pokud jste byl spolujezdec, možná jste si zdřímnul a chtěl-li jste 

zůstat nenápadný, neptal jste se, kde jsme, ale podle těchto milníků jste zjistil, kam už jste 

postoupili. Pokud by číslo zůstalo stejné, znamenalo by to, že se stala porucha a vy jste stáli 

na jednom místě. 

Na začátku nového kalendářního roku nás chci povzbudit, abychom na naší cestě s Pánem 

Ježíšem Kristem postupovali. Abychom nezjistili, že stojíme, nerosteme duchovně, že Boha 

známe stále stejně. 1. leden je začátek roku v naší evropské kultuře, ačkoliv ve Východní 

Evropě je tomu jinak, natož v jiných kulturách. V novém roce vyhlížíme něco nového, 

píšeme jiné číslo letopočtu, všechno se mění, my stárneme nebo dospíváme, ale v podstatě 

1. leden nového roku je jen dalším dnem. Chci nás povzbudit a vyzvat, abychom v tomto 

novém roce spoléhali víc na Boha, věřili Mu, nepouštěli se Ho a nechali se vést Duchem 

Svatým. Abychom usilovali o dary Ducha, abychom opouštěli to, co se našemu Bohu nelíbí 

a odevzdávali skutečně všechno pod vládu Pána Ježíše, který každého, kdo v Něj věří, 

zachránil před věčným zatracením. 
Novoroční předsevzetí většinou už 1. ledna berou za své. Chci nás však povzbudit, abychom 

každý den četli Bibli a ptali se na dvě otázky: Co to znamená? Co to znamená pro mne? A 

nezůstávejme pouze u studia, ale žijme to, co se od Boha dozvíme skrze Bibli i jinými 

způsoby. Ježíš nás nevolá k zahřívání kostelních lavic, ale k činění učňů. Pokud církev 

zapomene na své poslání, neroste, zůstává na stejném milníku a možná jí to nedochází, ale 

je pokažená, má poruchu. Nevím, jak na tom ve vztahu s Bohem jsi. Možná je tento článek 

pro tebe hlášením poruchy, výzvou ke změně. Pokud nic nezměníš ve svém životě, 

neočekávej, že se tvůj vztah s Bohem zlepší. Někdy je tak milostivý, že na nás dopouští 

okolnosti, které nás zastaví a donutí k přehodnocení. 
Přeji každému, aby se na naší cestě s Pánem Ježíšem Kristem milníky jen tak míhaly. 

E. Poloha 
  



Jaký je náš postoj k praktikované homosexualitě? 
Pán Ježíš Kristus odpověděl na otázku, které přikázání je největší, takto: „Miluj Hospodina, 

Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první 

přikázání. Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.´“ (Mt 22,36-39). 

Věřím, že i my chceme nade vše milovat svého Boha a cele ho ctít. A také chceme milovat 

své bližní jako sami sebe, bez rozdílu sociálního postavení, pohlaví, rasy, národnosti či 

sexuálních inklinací. Homosexuály, gaye, lesby nevyjímaje. Nejsme tady jako nepřátelé 

homosexuálů. Nejsme homofobové. Nikoho nechceme šikanovat, to láska nedělá. 

V každém člověku vidíme vzácnou Bohem stvořenou bytost. Ke každému člověku chceme 

přistupovat s postojem, který nám ukázal Pán Ježíš: s milostí a pravdou. Přeji si, abych 

v tomto referátu mohl předat právě tento postoj. 

1. O čem dnes mluvíme? (Vymezení rámce diskuse) 

Všichni jsme lidské bytosti stvořené k Božímu obrazu, hluboce ovlivněné odpadnutím 

lidstva od Boha a upadnutím do hříchu. Všichni se rodíme s „identitou hříšníka“, ať už se 

naše lidská zlomenost projevuje v jakékoli oblasti života. Proto se nemůžeme stavět 

„nad“ druhé, jako „ti lepší“, jakkoli by se nám příčil jejich životní styl. 

Všichni jsme sexuální bytosti. Naše sexualita je součástí našeho lidství. Bůh nás stvořil jako 

muže a ženy. Každý rozhovor o sexualitě se dotýká hlubokých oblastí našeho sebe-vnímání. 

Proto musíme vést rozhovor s velkou citlivostí a vnímavostí. 

Téma homosexuality je velmi široké. Zdaleka nezahrnuje pouze promiskuitní homosexuály 

a ty, kteří se v tzv. „pochodech hrdosti“ (Prague Pride apod.) nechutně a provokativně 

předvádějí. Jsou zde i lidé, kteří se cítí hluboce vnitřně přitahováni k osobám stejného 

pohlaví, a vedou vnitřní zápas o pochopení, kým vlastně jsou, kam patří a jak mají žít. Žijí 

v obavách, strachu z nepřijetí, odsouzení nebo výsměchu. Jiní se svou homosexualitou 

„vyšli ven“ a mají předsevzetí žít ve stabilním stejnopohlavním partnerském vztahu. Někteří 

z nich jsou i křesťané a charakterní lidé.  

Náš dnešní rozhovor vedeme na půdě společenství církve. Sekulární společnost namnoze 

přijímá homosexualitu a její projevy jako jinou variantu lidského prožívání sexuální touhy. 

Ovšem ne všechno, co je legální a společensky akceptované, je také morální a v souladu 

s Božími řády. My si dnes klademe jiné otázky, než jaké si kladou psychologové, 

sociologové, lékaři nebo politikové.  

My se zabýváme otázkami: Je praktikovaná homosexualita hřích před Bohem? Odsuzuje 

Bible pouze násilné, perverzní, modloslužebné, kultické nebo jinak zvrhlé projevy 

homosexuality? Mlčí Bible v případě tzv. věrných monogamních stejnopohlavních vztahů? 

A jestliže v naší Jednotě nenacházíme společný pohled na praktikovanou homosexualitu, 

máme nakonec „souhlasit, že spolu nemusíme souhlasit“, a přijmout, že to není zásadní 

téma, které by nás muselo nutně rozdělovat? A nakonec velmi zásadní otázka: jaké 

evangelium máme pro ty, o kterých dnes mluvíme? Jaké evangelium neseme lidem 

z LGBTQ komunity? 

Toto jsou naše dnešní otázky. Pokusím se přinést alespoň některé odpovědi tak, jak jim 

rozumím z Písma. Je zřejmé, že v těchto otázkách jsou mezi křesťany různé tábory. Kazatelé 

z pražského sboru Na Topolce, br. Pavel Koukal a sestra Lydie Kucová, v rozhovoru pro 

nezávislý evangelický časopis Protestant (č. 6/17) hovořili o tom, že jsou z tzv. 

progresivního proudu, zatímco většina sborů BJB, alespoň podle výsledků minulého Sjezdu 

delegátů, je z tzv. tradicionalistického proudu. To jsou ve světě běžná označení dvou směrů 



(progressives, traditionalists). Já sám se hlásím k tradičnímu křesťanskému pohledu na 

homosexualitu. 

2. Biblické texty o homosexualitě a jak jim rozumět 

Máme jen omezený prostor, proto budu stručný. O čem vlastně mluví Bible, když se dotýká 

tématu homosexuality? Můžeme vidět 4 výpovědi: 

a. Příběhy o Sodomě (Ge 19) a Gibeji (Sd 19). Pokud někdo obhajuje homosexuální 

partnerské vztahy, pak má pravdu v jednom: v Sodomě ani v Gibeji nešlo o porušení 

věrného dobrovolného stejnopohlavního partnerství dvou osob, ale o násilné a zvrhlé 

homosexuální jednání. Homosexuální chování nebylo jediným hříchem Sodomy 

(Ezech 16,49), přesto to byl podle Písma (Ju 7) jeden z jejích hříchů. 

b. Zákony svatosti (Lv 18,22; 20,13) - Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to 

ohavnost. Jednoznačně se zde zakazuje homosexuální pohlavní styk. Progresivci 

často tvrdí, že jde o zákaz zvrhlého sexu při pohanské modloslužbě. Homosexuální 

styk je zde však zakázán spolu s dalšími sexuálními hříchy – cizoložstvím, incestem, 

bestialitou. Je to zákaz kategorický, aniž by se zohledňovala motivace tohoto jednání 

(zda je dobrovolné, násilné, kultické apod.).  

c. Homosexuální jednání jako jeden z projevů odpadnutí od Boha (Ř 1,18-32). 

Apoštol Pavel zde na homosexuálním jednání ilustruje bezbožnost a nepravost 

lidstva. Přestože měli lidé možnost poznat Boha v jeho božství, moci a slávě, když 

přemýšlí o jeho stvořitelském díle, nevzdali Bohu čest, ale zaměnili Boží slávu za 

uctívání model. Klaní se tvorstvu místo Stvořiteli. Proto je Bůh vydal v moc jejich 

hanebných vášní, ženy i muži zanechali přirozeného sexuálního styku a zaměnili ho 

za nepřirozený stejnopohlavní. V závěru kapitoly jsou jmenovány i další projevy 

hříšné a zvrácené mysli, přesto je zde nejvíce prostoru věnováno právě 

homosexuálnímu styku. 

Progresivci tvrdí, že se zde jedná pouze o odsouzení homosexuálního styku 

heterosexuálních osob při zvrhlých hrátkách (oni zaměnili to, co je jim „přirozené“ = 

heterosexuální, za to, co je jim „nepřirozené“ = homosexuální). Jinými slovy, pokud je 

někomu „přirozená“ homosexualita, tento text o něm/ní údajně nemluví.  

Progresivní směr také často tvrdí, že v tehdejší době nebyla známa homosexuální orientace 

jako v dnešní době, a tudíž že apoštol Pavel nemohl mít na mysli trvalé dobrovolné 

stejnopohlavní vztahy.  

Tyto domněnky však byly v minulých desetiletích spolehlivě vyvráceny mnoha 

historickými badateli, a to i z řad těch, kdo sami zastávají homosexualitu. Je doložitelné 

z literatury, že tehdejší řecko – římská doba znala konsenzuální homosexuální a lesbické 

trvalé vztahy, dokonce i veřejně uzavřené jako manželství. Navíc, přestože výraz pro 

homosexualitu, jak jej známe dnes, vznikl až později, v tehdejší řecké i židovské literatuře 

se používal výraz „přirozené“ ve smyslu „heterosexuální“ (přirozené bylo spojení manžela 

a manželky) a „nepřirozené“ ve smyslu „homosexuální“ (tj. stejnopohlavní).  

d. Další texty apoštola Pavla (1 K 6,9-10; 1 Tm 1,9-10). Zde jsou ve výčtech hříšného 

jednání zahrnuty dva výrazy. Výraz „malakoi“ (rozkošníci, ČSP) se v řečtině 

používal pro „pasivní partnery“ ve stejnopohlavním styku, často mladé chlapce, ale 

nejen je. Výraz „arsenokoitai“ (lidé praktikující homosexualitu, ČSP) se užíval pro 

ty, kteří leží s mužem jako se ženou. Spolu s ostatními svévolně hřešícími lidmi ani 

tito „nebudou dědici Božího království“; toto jednání se „příčí zdravému učení podle 



evangelia slávy blahoslaveného Boha“. Zároveň zde zaznívá naděje: takoví jste 

někteří byli, ale byli jste obmyti, posvěceni a ospravedlněni, tj. prožili jste změnu, 

kterou ve vás způsobil Kristus.  

Z tzv. progresivního tábora se opakovaně ozývá, že všechny tyto biblické zmínky 

homosexuality jsou údajně velmi úzce zaměřené: proti porušení zákonů ochrany hostů 

(Sodoma, Gibea), proti modloslužebným pohanským praktikám (Lv), proti bezuzdným 

orgiím (Ř) a proti mužské prostituci nebo zkaženosti chlapců (1 K, 1 Tm). Údajně se v Bibli 

nemluví o odsouzení dobrovolného partnerství mezi homosexuálně žijícími osobami.  

Položme si však otázku: kolik ještě potřebujeme „jasných“ textů, abychom pochopili, že 

nikde v Bibli nenajdeme ani náznak pozitivní zmínky o homosexuálních vztazích, přestože 

v biblických dobách zcela jistě existovaly nejen násilné a modlářské, ale i dobrovolné 

stejnopohlavní vztahy či svazky? Není to, co nám Písmo předkládá jako zákazy nebo 

odsouzení homosexuálního hříchu, jednoznačné a dostačující? 

3. Biblické učení o manželství 

Učení Bible o manželství nenechává naši otázku bez jasné odpovědi. Pokud věříme, že Bůh 

stvořil svět i člověka (Ge 1 a 2), jsme u jádra věci. Homosexuální partnerství není z definice 

manželstvím a ani jím nemůže být. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu. 

Bůh stvořil ženu z muže (mužova boku). Přivedl Evu k Adamovi, podobně jako otec přivádí 

nevěstu k ženichovi. Adam radostně našel v Evě část sebe sama („kost z mých kostí, tělo 

z mého těla“). Muž a žena jsou každý jiný, ale vzájemně se doplňují. Tato komplementarita 

muže a ženy je základem pro vytvoření „jednoho těla“ (Ge 2:24). Proto opustí muž otce i 

matku a přilne ke své ženě a stanou se ti dva jedním tělem. To jsou slova ustanovení 

manželství. Stanou se jedním tělem, spojí se fyzicky, duševně i duchovně. Není to jen 

spojení, ale přímo setkání dvou rozdílných lidských bytostí (muže a ženy), které byly od 

sebe odloučeny, ale jsou opět spolu, protože k sobě patří (jako vzájemně se doplňující 

bytosti). Z tohoto spojení muže a ženy také mohou být zplozeny děti (což stejnopohlavní 

vztahy neumožňují). 

Pán Ježíš jednoznačně podpořil tuto definici manželství muže a ženy (Mt 19,4-6). Zakotvil 

ji ve slovech z Ge 1,27 („ten, který stvořil člověka, od počátku učinil je jako muže a ženu“) 

a potvrdil slovy: „takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk 

neodděluje!“ Stejnou výpověď o heterosexuálním manželství podává i apoštol Pavel v Ef 

5,31. Bible tedy jednoznačně a opakovaně ujišťuje, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, 

a že naše sexuální touhy správně nacházejí naplnění pouze v heterosexuálním manželství (1 

K 7,2). 

Stejně to chápou i evropští baptisté, když v rezolucích z koncilů EBF v Římě (2010) a 

Jerevanu (2017) výslovně potvrzují, že „křesťanské manželství založené na biblických 

principech je manželství mezi mužem a ženou“ a „vybízí baptisty, aby byli vzorem, vážili si 

manželství a učili, že manželství je stvořitelské a biblické uspořádání jakýchkoliv sexuálních 

vztahů mezi mužem a ženou tak, jak je to vyjádřeno v 1. Mojžíšově 2,24“. 

Tedy, jakýkoli sexuální vztah, který není v manželství, ať heterosexuální nebo 

homosexuální, je z pohledu Písma hříchem. Církev nemůže žehnat homosexuálním 

svazkům formálně ani neformálně. Musí vyučovat v souladu s Božím slovem, že pro Bohem 

stvořené lidské bytosti jsou jen dvě cesty, jak žít život věrného následování Pána: 

heterosexuální manželství nebo sexuální zdrženlivost. 

  



4. Naše evangelium pro LGBT  

V dnešní době někteří argumentují tím, že homosexualita je vrozená dispozice, geneticky 

daná, a tudíž se nemá odsuzovat, ale přijímat, pokud se projevuje v dobrovolném a věrném 

homosexuálním vztahu. Avšak žádné seriózní výzkumy nepotvrdily, že by byla 

homosexualita daná geneticky. Uvádí se, že predispozice k homosexualitě mohou mít své 

částečné příčiny v genetických faktorech, hormonálních vlivech v prenatálním stádiu 

vývoje a v prostředí, ve kterém člověk vyrůstá a žije. Nic z toho však člověka nedeterminuje 

takovým způsobem, aby musel žít v homosexuálním vztahu. 

Jako církev neobracíme (nesnažíme se měnit) homosexuály na heterosexuály. Zvěstujeme 

evangelium Ježíše Krista a voláme každého člověka, aby se odvrátil od své vzpoury vůči 

Bohu a obrátil se ke Kristu. Chceme, aby každý uvěřil a přijal Pána Ježíše Krista jako svého 

osobního Zachránce a Pána. Pokud člověk žije homosexuálním životem, musí porozumět, 

že se podobně jako ostatní hříšní lidé staví proti Božím řádům a zjevené Boží vůli, že je pro 

svůj hřích oddělený od Boha a v konečném důsledku zůstává pod Božím soudem. 

Nemůžeme říkat člověku, který je v hříchu, že v něm není. V sázce je život člověka, a to 

život věčný!  

Musíme být církví milosti a pravdy. Musíme být nesmírně citliví k těm, kteří prožívají 

vnitřní zápasy se svými homoerotickými touhami. Častokrát tím nejhlubším zápasem lidí 

z LGBT komunity bývá snaha poznat vlastní identitu (kdo jsem), touha po blízkém 

přátelství a přijetí, touha někam patřit (nebýt sám). Jako církev musíme milovat takto 

zápasící lidi upřímnou Boží láskou a být jim opravdovými bližními. Nabídnout autentické 

přátelství, lásku a přijetí a vést je ke Kristu, tomu nejlepšímu Příteli, ale i Vítězi, který jediný 

má moc osvobodit člověka z otroctví hříchu, a to skrze pokání a víru.  

Měl by homosexuální křesťan očekávat, že se změní jeho orientace? Pán stále působí svojí 

proměňující mocí, proto mohou někteří křesťané, kteří o to usilovali, vydat svědectví o tom, 

že se jejich vnitřní touhy změnily z homosexuálních na heterosexuální. Jiní vydali svědectví 

o částečné změně v tom, že žijí v heterosexuálním manželství a pouze jejich manželství jim 

dává sílu opět nepodlehnout homosexuálnímu pokušení. Další se rozhodli pro život 

v ukázněné sexuální zdrženlivosti a celibátu. Tedy, touhy mohou zůstávat a jde o 

každodenní zápas s pokušením, avšak s Boží pomocí. 

Jako křesťané jsme byli osvobozeni od spoutanosti a nadvlády hříchu, ne k tomu, abychom 

byli dokonale bezhříšní, ale abychom žili život trvalého zápasu o posvěcení, kdy z Boží 

milosti a moci Ducha svatého překonáváme svá pokušení. 

Máme evangelium i pro homosexuální přátele. Uspokojení sexuální touhy není „základní 

lidské právo“ (přestože je takto společností namnoze vnímáno) a celibát není hrozný stav 

(viz slova Pána Ježíše v Mt 19,12, nebo apoštola Pavla v 1 K 7,1-7). Naše identita není 

definovaná sexualitou. V Kristu vstupujeme do nové identity. Spojeni s Kristem umíráme 

svému starému já, ovládanému hříšnými touhami, abychom žili v novém životě v Něm. 

V Kristu a v životě s Ním nacházíme nový smysl svého života, skutečné naplnění v novém 

vztahu lásky Božích dětí a nebeského Otce. Bůh nám nabízí život z plnosti a moci Ducha 

svatého. Je to život, ve kterém každý den neseme svůj kříž, na kterém umírá naše já, 

abychom tak následovali svého milovaného Pána. Narodili jsme se do nové duchovní rodiny 

církve, proto už nejsme sami, máme síť vztahů lásky a přátelství. Proto i svobodný člověk, 

žijící zdrženlivě, je z Boží milosti pozván k naplněnému a požehnanému životu.  

Pavel Coufal, předseda VV BJB 



Narozeniny v lednu 
  2. Jana Pánková 

  4. David Plevka 

  7. Anastasiya Ševčuk 

15. Serhiy Chayko 

16. Jana Jackaničová 

21. Henadzi Savitski 

23. Nina Savitskaya 

25. Sára Plevková 

27. Michal Hejl 

30. Lenka Semorádová 

 

Klub seniorů – úterý od 15h 
  9. 1. Je autorita potřebná? – br. ing. Mirek Ždych 

16. 1. Uzdravení slepého – je to možné? – MUDr. Zuzana Kasalová 

23. 1. Za poznáním jihoamerických kultur – Peru – br. Vlastimil Malý 

30. 1. Opři žebřík do nebe – film DVD – br. kaz. Vladimír Hejl 

Mimořádné akce 
Po   8.   1. 18:30 Sborová rada 

23. – 25. 2. Konference Izrael – Fredi Winkler 

Pá 25.  5. Noc kostelů 

8. – 10. 6. Sborový víkend Běleč nad Orlicí 

Bohoslužby – neděle 9.30 – 11h 
Datum Praha – vedení Praha – kázání Bělá pod Bezdězem 

7. 1. Erik Poloha, VP Marek Macák Jiří Boháček 

14. 1. David Živor Erik Poloha Erik Poloha 

21. 1. Vladislav Vovkanič David Živor Vladislav Vovkanič 

28. 1. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Miloš Tresa 

4. 2. Pavel Hrádek Vladislav Vovkanič, VP Vladislav Vovkanič 

11. 2. Pavel Hrádek Erik Poloha Erik Poloha 

18. 2. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Jordan Haller 

25. 2. Erik Poloha Fredi Winkler Miloš Tresa 

* V Bělé jsou bohoslužby v neděli v 15h a v Řepích v 17h www.pochoden-praha.cz 

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. 

Redakce:           Petr Haller, Katka Pincová 
Kazatel:              Erik Poloha 734 790 635 

Předseda staršovstva, misijní pracovník: Vladislav Vovkanič 734 237 304 
Bankovní účet sboru: 241333455/0300    KS: 0558    SS stipendijní fond: 911010 
SS muzikál Křižovatka:  911011,    SS krizový fond: 911012,   SS fond Řepy:  911013  
Sbor:     www.baptistepraha3.cz  
Tábory: www.kspohoda.cz    Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 

 

http://www.pochoden-praha.cz/
http://www.baptistepraha3/
http://www.kspohoda.cz/

