Vyjádření Jednoty bratrské k problematice
homosexuality
Česká provincie Jednoty bratrské se problematikou sexuálních vztahů osob
stejného pohlaví podrobně zabývá už dlouhou dobu. Už provinční Synod v Nové
Pace v roce 1994 přijal k tomuto tématu prohlášení. Po Synodu světové Jednoty
bratrské 2002 v Bethlehemu v USA, který vyzval provincie, aby se touto
problematikou do hloubky zabývaly, i po výzvě Unity Committee on Theology
z roku 2011 dospěla Česká provincie k následnému prohlášení, které bylo po
Synodu světové Jednoty bratrské 2016 dále dopracováno. Toto prohlášení je
tedy výsledkem dlouhodobého a odpovědného hledání složitých odpovědí na
tuto problematiku ve světle Božího slova, poznatků současné medicíny
i společenského dopadu.
Z tohoto důvodu je naše prohlášení rozděleno do tří oblastí, které zahrnují
pohledy teologické, lékařské a společenské.

Hledisko teologické
Na úvod uvádíme několik poznámek k tématu.
1) Boží slovo nás učí, že všichni jsme lidskými bytostmi. Neexistuje zvláštní
třída lidí, které bychom mohli označit jako homosexuály samy o sobě. Jsou
pouze lidé stvoření k obrazu Božímu. Lidstvo jako takové je však padlé
Boží stvoření, které je různým způsobem ovlivněno a deformováno
hříchem. Z tohoto důvodu není dobré, abychom zavrhovali a odsuzovali
ty, kteří žijí v homosexuálních praktikách.
2) Všichni jsme sexuálními bytostmi. Naše sexualita je podle Písma součástí
našeho lidství. Andělé mohou zřejmě být bezpohlavní. Bůh ale stvořil
člověka ve zvláštní podvojnosti, jako muže a ženu.
3) Všichni jsme hříšníci, a tedy – mimo jiné – také sexuální hříšníci. Učení
o úplné porušenosti člověka zdůrazňuje, že každá oblast lidského bytí
byla poskvrněna a narušena hříchem, včetně sexuality.
4) Nikdo (s výjimkou jediného Ježíše z Nazaretu) nebyl sexuálně bezhříšným.
Není tedy možné přistupovat k tomuto tématu s pohoršlivě pobožným
postojem morální nadřazenosti. Všichni jsme hříšníci, všichni stojíme pod
soudem Božím a nezbytně potřebujeme Boží odpuštění.
5) Rozlišujeme mezi tím, zda člověk prožívá sexuální náklonnost ke
stejnému pohlaví, což samo o sobě za hřích nepovažujeme, a mezi tím, zda
také homosexualitu praktikuje, což vidíme z biblického hlediska (jak dále
vyplyne) jako zřetelně hříšné.

Biblické souvislosti
Pohled Písma na otázku homosexuality je pro nás zcela zásadní. Důvodem je
především příklad samého Krista, který Písmem mnohokrát argumentoval
(např. Mt 4,1–11), ale také význam, který Písmu přičítá tzv. Ground of Unity (což
je základní část řádu světové Jednoty), který říká, že „Písmo je jediným měřítkem
učení a víry“. Pohledu Písma na danou otázku se věnujeme v širší souvislosti.
Částečně přitom využíváme studii anglikánského teologa Johna Stotta k danému
tématu1. Doplňkově někdy uvádíme, jak konkrétním výrokům Písma rozuměli
naši předchůdci ve víře, zejména stará Jednota.
Stvoření člověka jako muže a ženy a ustanovení manželství
Základním místem, z něhož je třeba vycházet, je ustanovení manželství v Genezi.
Bible nám poskytuje dva záznamy o stvoření. První (Genesis 1) je obecný,
a zdůrazňuje rovnost mezi mužem a ženou, neboť oba jsou obrazem Božím
a správci stvoření.


Genesis 1,27n: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu
Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se
a naplňte zemi…"

Druhý záznam o stvoření (Genesis 2) je speciální a zdůrazňuje doplňkovost,
sounáležitost
obou
pohlaví,
jež
je
základem
heterosexuálního
manželství. Manželství je Písmem definováno jako Bohem ustanovený vztah
muže a ženy.


Genesis 2,24: „Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě
a budou jedno tělo." Tento verš je citován i Ježíšem a Pavlem, viz Mt 19,5
a Ef 5,31. (Toto opakované citování podtrhuje důležitost výroku.)

V manželství jde o jednotu jednoho muže a jedné ženy, která musí být veřejně
prohlášena (opuštění rodičů), natrvalo zpečetěna (přilnutí muže ke své ženě)
a fyzicky sdílena (stanou se jedním tělem). Písmo nepředkládá žádný jiný druh
manželství nebo pohlavního styku.
Bůh vkládá do různosti pohlaví muže a ženy, která je v manželství sjednocena,
svůj nevystihnutelný obraz (Gn 1,27). Do každého manželství muže a ženy je tak
vložen tajemný stvořitelský zázrak, který nic jiného nemůže nahradit.
Jednota muže a ženy přirozeně vede k plodnosti, která je vyjádřením Boží
tvořitelské moci a je přímo darována ve stvoření (Gn 1,28). Novému životu může
dát vznik výlučně jen spojení muže a ženy.
Při vzniku manželství je to přitom sám Bůh, který muže a ženu spojuje v jedno
(Mt 19,6). Jen manželské spojení muže a ženy je v Písmu označeno jako
„tajemství“ a svou podstatou odráží vztah Krista a církve (Ef 5,32).
Samotný vznik manželství, svatba, má v Písmu také velkou důležitost: Ježíš sám
začal své veřejné působení na svatbě v Káni Galilejské (J 2,1-11); celé dějiny
spásy spějí ke svému vyvrcholení při svatbě Beránkově (Zj 19,7).
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V další části naší studie se věnujeme biblickým oddílům, které se homosexuality
týkají přímo. Již nyní je však třeba zdůraznit, že v celkovém biblickém pohledu
nejde jen o tyto jednotlivé verše. Jde zejména o celkový pohled Písma na člověka
(jako na muže a ženu, neboť výhradně jejich spojení v jedno je Božím obrazem)
a na manželství.
Biblické oddíly, které se přímo týkají homosexuality
V Písmu se nacházejí čtyři skupiny oddílů, které se přímo vztahují k otázce
homosexuality:
 Genesis 19, 1 – 13 a příběh o Gibejcích ze Soudců 19. kap.
 Leviticus 18,22 a 20,13, které výslovně zakazují „souložit s mužem, jako se
souloží se ženou";
 Pavlův popis života pohanské společnosti v epištole Římanům 1, 18 – 32;
 dvojí Pavlův seznam hříšníků, z nichž každý obsahuje odkaz k určité
homosexuální praxi (1. Korintským 6, 9 – 10 a 1. Timoteovi 1, 8 – 11).
Příběhy Sodomy a Gibeje

Vyprávění Geneze objasňuje, že „sodomští lidé byli před Hospodinem velice zlí
a hříšní" (Gn 13,13), a že „křik proti Sodomě a Gomoře" byl „tak velký a jejich hřích
tak přetěžký", že se Bůh rozhodl „sestoupit a podívat se“ (Gn 18,20-21) a nakonec
„vyvrátil tato města i celou rovinu, i všechny obyvatele těch měst, i vše, co rostlo na
zemi" (Gn 19,25) skutkem soudu, který byl zcela ve shodě se spravedlností
„soudce vší země" (Gn 18,25). Není sporu o tomto pozadí biblického příběhu.
Otázka zní: jaký hřích Sodomy (a Gomory) to byl, který způsobil jejich vyhlazení?
Tradiční křesťanské hledisko jej vidí v hříchu homosexuálních praktik, do nichž
chtěli sodomští muži, byť neúspěšně, vtáhnout dva anděly, kteří byli hosty
u Lota. Odtud vzešlo slovo „sodomie". Proto také např. Jan Hus nazývá
homosexuální praktiky „sodomským hříchem“ (viz jeho spis „Výklad desatera“ 2).
Stejně tak „sodomským hříchem“ nazývají Kraličtí ve svých poznámkách 3
praktikovanou mužskou homosexualitu (viz jejich poznámka k verši Lv 18,22).
Jako jeden z prvních tento výklad zpochybnil anglikánský teolog Sherwin Bailey
v 50. letech minulého století 4 a po něm mnozí další. (Jelikož Bailey se v tomto
přístupu stal mnohým autoritou, proto právě jeho pojetí zde i na dalších místech
uvádíme.) Sherwin Bailey tradiční hledisko zpochybnil ve dvou základních
bodech, které dále představíme a rozebereme.
Zaprvé je prý neopodstatněný předpoklad, že požadavek sodomských mužů
„Vyveď nám je, ať je poznáme!" (Gn 19,5) znamená „ať s nimi sexuálně obcujeme"
(jak překládá např. New International Version). Důvodem prý je, že hebrejské
slovo „znát" (JDH) se objevuje ve Starém Zákoně 943x, z toho však pouze 10x se
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vztahuje k fyzickému vztahu, a to pouze k heterosexuálnímu. Proto by prý bylo
lépe tuto větu překládat „ať se s nimi lépe seznámíme". Potom bychom mohli
násilí mužů rozumět jako důsledku jejich hněvu nad tím, že Lot překročil své
právo cizího přistěhovalce, neboť uvítal ve svém domě dva cizince, jejichž
záměry mohly být nepřátelské a jejichž důvěryhodnost nebyla prověřena.
V takovém případě by hříchem sodomských mužů bylo narušení soukromí
Lotova domu a porušení prastarého zákona pohostinnosti. Nasvědčovalo by
tomu, že Lot muže žádal, aby od toho upustili, neboť ti muži vešli do „stínu jeho
přístřeší" (Gn 19,8).
Baileyho druhým argumentem je vlastně celý zbývající Starý Zákon, který prý
nikde nepředpokládá, že by povahou přestupku sodomských byla homosexualita.
Izajáš jako příčinu vidí pokrytectví a sociální nespravedlnost, Jeremiáš
cizoložství, podvody a celkovou zkaženost, Ezechiel aroganci, lakotu a nezájem
o chudé. Teprve v židovských pseudoepigrafech z 2. století před Kristem je hřích
Sodomských ztotožněn s nepřirozeným sexuálním chováním. Až to prý nachází
jasný ohlas v listu Judově, kde je řečeno, že „Sodoma a Gomora a okolní města…
plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem" (Ju 7), a také v dílech Filóna
a Josepha Flavia, židovských spisovatelů, které šokovala homosexuální praxe
řecké společnosti.
Sherwin Bailey přistoupil stejně k výkladu příběhu Gibeje, neboť se jedná
o blízkou paralelu. Jiný přistěhovalý cizinec (tentokrát anonymní starý muž)
pozval dva cizince (nikoli anděly, nýbrž levítu a jeho ženinu) do svého domu. Zlí
mužové obklíčili dům a – tak jako Sodomští – žádali, aby jim návštěvník byl
vyveden, „ať ho poznají" (Sd 19,22). Majitel domu je nejprve žádá, aby nebyli
hanební k jeho hostu, a potom jim namísto něj nabídne svou dceru a levíta svou
ženinu. Hřích Gibejských, jak se zde znovu usuzuje, prý není v pokusu
o homosexuální znásilnění, nýbrž v porušení zákona pohostinnosti.
Ačkoli Bailey musel vědět, že jeho reinterpretace obou příběhů je pokusná,
přehnaně soudí, že prý „není jediný důvod věřit, že město Sodoma a jeho sousedé
byla zničena pro svou homosexuální praxi". Namísto toho tvrdí, že křesťanská
tradice o „sodomii" byla odvozena z pozdních, apokryfních židovských pramenů.
Tato argumentace však není přesvědčivá z následujících důvodů:
Bailey při své argumentaci používá pouze jazykovou a statistickou argumentaci,
avšak opomíjí kontext. Zejména v případě knihy Genesis se tato metoda
neukazuje jako správný přístup.
Slova „zlo", „bláznovství", „hanebnost" (Gn 19,7; Sd 19,23; Sd 20,6) nejsou
vystižením hříchu narušení pohostinnosti. Náhradní nabídnutí žen jednoznačně
ukazuje na sexuální konotaci příběhu. Ačkoli sloveso JDH je použito 10x pro
pohlavní styk, hned 6x je tomu přímo v Genezi, z toho 1x v samotném příběhu
o Sodomě (o dcerách Lotových, které „nepoznaly" muže, verš 8). Pro knihu
Genesis je slovo JDH šifrou pro sexuální spojení muže a ženy a jako takové se
nedá přehlédnout (Gn 4,1; Gn 4,17; Gn 4,25 atd.). V popisu příběhu o Sodomě je
psáno: „Kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? Vyveď je k nám, ať je poznáme!“
(Gn 19,5)
Z kontextu příběhu vyplývá, že v požadavku sodomských mužů je jednoznačně
přítomen sexuální aspekt. Proto se Lot snaží odvrátit ohrožení svých

hostů homosexuálním znásilněním nabídkou svých panenských dcer
k sexuálnímu ukojení útočníků (Gn 19,8 „Podívejte, mám dvě dcery, které [ještě]
nepoznaly (j-d-‛) muže, nyní vám je vyvedu a učiňte s nimi, co vám bude libo. Jenom
nic nedělejte těmto mužům, vždyť proto vešli do stínu mého přístřeší“). Tento text
ani neumožňuje jiný výklad.
V příběhu Gibeje je mylnost Baileyho argumentace ještě zjevnější: Když chtěli
ničemní muži cizince „poznat“ (Sd 19,22), mělo jít bezesporu o jeho
homosexuální znásilnění. To je zřejmé v souvislosti s jeho ženinou, na níž se
ničemové vyžívali místo něj, když je o ní napsáno, že ji „poznali“ (Sd 19,25).
K druhému Baileyho argumentu: Judovo jednoznačné prohlášení nemůže být
považováno za chybu, opakovanou podle židovského pseudoepigrafu. Pro
epištolu Judovu, tak jako pro ostatní knihy Bible, platí, že „veškeré Písmo je
vdechnuto Bohem“ (2Tm 3,16; srvn. 2Pt 3,15n). Pokud bychom v tomto bodu
přistoupili na Baileyho argumentaci, mohli bychom v posledku zpochybnit
platnost celé Nové Smlouvy.
Není pochyb o tom, že homosexuální jednání nebylo jediným hříchem Sodomy;
avšak podle Písma bylo zcela jistě jedním z nich.
Texty z knihy Leviticus

Oba tyto texty náležejí k „Zákonu svatosti", který tvoří jádro knihy a který vyzývá
Boží lid, aby následoval Jeho zákony a nenapodoboval skutky Egypta (kde si
zvykli žít) nebo Kanánu (kam je Hospodin vedl). Tyto praktiky zahrnovaly
zakázané sexuální vztahy různého stupně, sexuální deviace, dětské oběti,
modloslužbu i různé druhy sociální nespravedlnosti. V tomto kontextu musíme
číst následující texty:


Lv 18, 22: „S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost."



Lv 20, 13: „Kdyby muž souložil s mužem jako se souloží s ženou, oba spáchali
ohavnost; jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich."

Někteří teologové dnes argumentují, že prý texty v Levitiku zakazují náboženské
praktiky, které již dávno skončily a nemají žádný vztah k dnešním
homosexuálním vztahům. Jiní argumentují, že se tyto texty v Levitiku vztahovaly
jen na Židy a byly dobově podmíněné, podobně jako např. systém obětí.
Z kontextu obou příslušných kapitol však jasně vyplývá, že se nejedná o rituální
předpisy, nýbrž o obecně platná pravidla praktického života. Z kontextu také
jasně plyne, že nepřípustnost příslušných praktik se vztahuje nejen na Židy, ale
platí obecně (Lv 18,24). Obdobně verši Lv 18,22 rozuměli Kraličtí, když na něj
odkazují ve svých poznámkách k 1. kapitole Římanům. Ta se netýká žádných
rituálních praktik a přímo se týká pohanů. Takto na obecnou společnost vztahuje
apoštol Pavel příkazy zákona i v 1Tm 1,10.
Sám Bailey ke zmíněným textům v Levitiku píše, že oba tyto zákony v Levitiku se
vztahují k běžnému homosexuálnímu aktu mezi muži, nikoli jen k rituálním či
jiným aktům, provozovaným ve jménu náboženství.

Pavlovy výroky v epištole Římanům



Ř 1, 26-27: „Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily
přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku
s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají
hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje
poblouzení".

Shoda panuje ve zjištění, že apoštol popisuje modlářské pohany v tehdejším
řecko-římském světě: Měli určité poznání Boha skrze stvořený vesmír
(Ř 1,19.20) a své vlastní morální povědomí (Ř 1,32), ale poznanou pravdu
potlačili, aby mohli činit, co je zlé. Namísto aby vzdali Bohu chválu, která mu
patří, obrátili se k modlám, zaměňujíce Stvořitele se stvořením. Jako soud nad
nimi je „Bůh vydal" jejich převráceným myslím a dekadentnímu jednání
(Ř 1,24.26.28), včetně „nepřirozeného" sexu. Na první pohled se to zdá být
jednoznačným zavržením homosexuálního jednání. Dva argumenty jsou však
uváděny proti tomu:
První argument říká, že prý Pavel nic nevěděl o moderním rozdělení mezi
vrozenou homosexuální orientací a „převrácenými" (kteří, ačkoli orientovaní
heterosexuálně, mají homosexuální styky). Proto prý zavrhuje pouze ty druhé,
nikoli první. Je to prý tak, protože jsou popsáni jako ti, kteří opustili přirozené
svazky s ženami, jenž by žádný výlučně orientovaný homosexuál nikdy neměl.
Druhý argument říká, že Pavel evidentně popisuje lehkomyslné, nestoudné,
prostopášné a promiskuitní chování lidí, které Bůh ve svém soudu „vydal"; co by
to prý mělo mít společného s věrným a láskyplným homosexuálním vztahem?
Odpovědi na tyto argumenty je možno shrnout následovně:
Je nepochybné, že ve verších Ř 1,26-27 Pavel mluví o homosexuálních stycích
obecně. Popis sice není zcela explicitní, avšak dostatečně zřetelný: užití termínu
„styk“ (CHRÉSIS) pro označení pohlavního styku je v řečtině dosti běžné.
O sexuálním chování žen a mužů je tu pojednáno zvlášť: už tím se naznačuje, že
sex, o němž je řeč, přestal být pojítkem mezi ženou a mužem, jejich společným
vzájemným vztahem, a stal se jejich vlastní věcí, žena a muž jsou subjekty
sexuálního jednání každý odděleně.
Nejprve je řeč o ženách a jejich záměně přirozeného sexuálního chování za
takové, které je „proti přirozenosti“. Sám pojem „přirozenost“ (FYSIS) je řecký
a typický pro stoickou filosofii, podle níž bylo „žít podle přirozenosti“ (TO KATA
FYSIN ZÉN) charakteristikou dobrého a správného života. V případě sexuálního
chování je „přirozeným“ jistě míněn styk ženy s mužem, „proti přirozenosti“ je
tedy styk ženy nikoli s mužem. Dokládá to i následující výrok o mužích, o nichž je
řečeno výslovně, že „opustili přirozený styk s ženou“. Tento výrok je i jinak
obšírnější, patrně se záměrem gradace. Pohlavní styk mezi muži již není označen
neutrálním CHRÉSIS, nýbrž je charakterizován jako páchání „hanebnosti“ (TÉN
ASCHÉMOSYNÉN ve smyslu „obscénní čin“). V souvislosti s tímto jednáním mužů
je také řeč o „odplatě“, kterou jim jejich „poblouznění“ (PLANÉ) přináší. Není zde
blíže určeno, co se touto odplatou míní, pro celkové vyznění oddílu to však není
zásadní.

Homosexuální jednání je podle epištoly Římanům důsledkem pádu
a odporuje přirozenému řádu. Jako takové je hříšné a odsouzeníhodné.
Další Pavlovy texty



1. Korintským 6, 9 – 10: „Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví
Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani
lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči
nebudou dědici Božího království."



1. Timoteovi 1,8 – 10: „Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě
a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi
nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro
otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující
homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí
zdravému učení…“

Zde jsou dva seznamy hříchů, které má Pavel za neslučitelné na prvním místě
s Božím královstvím a na druhém se zákonem či evangeliem. Zjišťujeme, že jedna
skupina nemravných je zvána (řecky) MALAKOI a druhá skupina zvrhlíků je
zvána ARSENOKOITAI. Co tato slova znamenají?
Je nešťastné, když některé překlady Písma užívají slova „homosexuálové". Zde
někteří správně protestují, protože použití tohoto slova navozuje dojem, že
„člověk změněné sexuální orientace, i kdyby byl nepochybně morální, je
automaticky považován za nespravedlivého a vyloučen z Božího království".
Naštěstí jiné překlady užívají termín „praktikující homosexuálové“. Vždyť všech
deset kategorií zaznamenaných v 1K 6,9-10 (s možnou výjimkou „lakomců")
označuje lidi, kteří zhřešili svými skutky - tedy modláři, cizoložníci a zloději.
Dvě řecká slova MALAKOI a ARSENOKOITAI by každopádně neměla být
zaměňována, protože mají zcela přesný význam. První doslova znamená „měkký
na dotek" a metaforicky, mezi Řeky, to znamenalo muže (ne nezbytně chlapce),
kteří měli pasivní úlohu v homosexuálním styku. Druhý termín znamená doslova
(ten, který je) „muž v posteli" a Řekové užívali tohoto výrazu pro toho, kdo měl
úlohu aktivní. Anglická Jeruzalémská Bible užívá ostré výrazy „katamité“
a „sodomité", zatímco jiní dospívají k závěru, že „Pavel měl na mysli zřejmě
běžnou pederastii mezi staršími muži a postpubertálními chlapci, což byl
nejčastější typ homosexuálních styků v antickém světě"5. Takovou pederastii je
možno pod odsouzené skutky zahrnout, nicméně není možno příslušné výrazy
zužovat jen na ni. Stará Jednota bratrská překládala slovo ARSENOKOITAI
v Kralické bibli explicitně a doslova jako „samcoložníci“. Řecká slova jsou
dostatečně jednoznačná, aby bylo možno pod ně zahrnout praktikovanou
homosexualitu obecně.
Z těchto Pavlových textů můžeme učinit závěr: Pavel zavrhuje homosexuální
jednání jako překážku vstupu do Božího království (1. Korintským) a jako
přestupek, který má být odsouzen morálním zákonem (1. Timoteovi).
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Přehlédnutím těchto přímých biblických odkazů k homosexualitě zjišťujeme, že
jich v Písmu není mnoho, ačkoli jejich výpovědi jsou jednoznačné. Máme proto
soudit, že jde o problém z hlediska ústřední zvěsti Písma okrajový? Máme se
domnívat, že poskytují spíše slabou základnu pro jasné odmítnutí
homosexuálního způsobu života?
Křesťanské odmítnutí homosexuálních praktik však není založeno jen na těchto
„nemnohých textech", jejichž tradiční výklad bývá někdy zpochybňován.
Negativní zákazy homosexuálních praktik v Písmu nabývají smyslu především ve
světle pozitivního učení o lidské sexualitě a heterosexuálním manželství (např.
v knize Genesis 1 a 2). Bez uceleného pozitivního biblického učení o sexu
a manželství by naše vidění otázky homosexuality zůstalo omezené a zúžené. Na
toto pozitivní učení, shrnuté ve stručnosti v úvodu této studie, proto znovu
odkazujeme.
Na závěr bychom se rádi vyjádřili k otázce, nakolik lze praktikování
homosexuality řadit mezi tzv. nepodstatné záležitosti, jak někteří argumentují.
Jak jsme ukázali výše, Písmo na praktikovanou homosexualitu pohlíží jako na
přestoupení Božích stvořitelských řádů. Praktikující homosexuálové jsou Bohem
milováni (tak jako všichni hříšníci), nicméně jsou vybízeni k opuštění těchto
hříšných praktik. Pokud kdokoli setrvává v praktikování homosexuality, je tím
přímo ohrožena jeho spása (viz 1K 6,9-11). Bylo by proto proviněním na
takovém člověku, kdyby nebyl církví varován. Odkazujeme v tomto ohledu na
praxi staré Jednoty, která odmítala „ujišťovat o spasení“ ty, kteří zůstávali
v hříchu6. Proto rozhodně nemůžeme říci, že by praktikování homosexuality bylo
možno zařadit mezi nepodstatná témata.

Hledisko lékařské
Autoritou v této problematice pro Českou provincii Jednoty bratrské je Sdružení
křesťanských zdravotníků v České republice, které sdružuje křesťanské lékaře
a pracovníky ve zdravotnictví. Členy této organizace jsou i lékaři a zdravotníci,
kteří jsou členy Jednoty bratrské. Toto sdružení vydalo k otázce homosexuality
sdělení, které vzniklo na základě materiálů shromážděných při 11. celostátní
konferenci Sdružení křesťanských zdravotníků na téma „Etické problémy
v medicíně" v Praze v roce 2000 7. S tímto vyjádřením se plně ztotožňujeme.
Ačkoli je toto vyjádření již více než patnáct let staré, považujeme ho za stále
aktuální, přičemž nové poznatky jeho základní poselství potvrzují.
Hlavní závěry této studie zde shrnujeme. V několika případech toto shrnutí
přitom doplňujeme o aktuální poznatky.

6
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Homosexualita: normální varianta lidského chování? Sdělení Sdružení křesťanských zdravotníků,
2000. Viz http://www.jbcr.cz/images/stories/vyjadreni-skz-2000.pdf.
7

Výskyt homosexuálních aktivit v populaci
Výskyt homosexuality kolísá v běžné populaci okolo dvou procent (vyšší je
u mužů – až k třem procentům, nižší u žen – kolem jednoho procenta). Aktuální
oficiální data z Velké Británie ukazují na 1–2% výskyt.
Oproti heterosexuálním vztahům vykazují vztahy homosexuální v populaci
výrazně vyšší promiskuitu.
Důsledky homosexuálního životního stylu
Nejzávažnější nebezpečnou praktikou vyskytující se u homosexuálních mužů je
anální pohlavní styk, který je škodlivý především pro „přijímacího“ partnera.
Řitní svěrač je určen pouze k minimálnímu roztahování a může být pohlavním
stykem do této oblasti těžce poškozen. Proto homosexuální muži trpí neúměrně
často různými zdravotními problémy v této oblasti, jako jsou inkontinence, řitní
vředy, trhliny a hemoroidy. Častější je také výskyt rakoviny anu.
Homosexuální způsob života zvyšuje riziko jak sexuálně přenosných
onemocnění, tak mnohých nemocí šířících se fekálně-orální cestou. Většina
homosexuálních mužů jsou nosiči jedné či více infekčních nemocí a většina
těchto mužů prodělala alespoň jednu pohlavní nemoc. Mezi nejčastější nevirová
infekční onemocnění u homosexuálů patří amebiáza, giardiáza, kapavka,
shigelóza, salmonelóza, campylobakterová infekce, chlamydie, syfilis
a ektoparaziti. Z virových onemocnění jsou to zejména condylomata –
„bradavice", herpes – „opar" a infekční žloutenky typu A i B. Většina
homosexuálních mužů prodělala infekční žloutenku typu B. Anální pohlavní styk
je vysoce rizikovým chováním pro přenos viru HIV – původce AIDS.
Psychopatologické stavy se vyskytují u homosexuálních jedinců výrazně častěji
než u běžné populace. To platí jak pro těžkou depresi, tak pro sebevražedné
úmysly i pro sebevražedné pokusy.
Homosexuální životní styl u mužů zkracuje průměrnou délku života.
Z lékařského hlediska nejde o normální a přirozenou variantu lidského chování
v oblasti sexuality.
Otázka vrozenosti homosexuality
Zdá se, že určitá genetická konstituce člověka může způsobovat zvýšenou
náchylnost k homosexualitě, avšak není příčinou homosexuality. Vrozenost
homosexuality není vědecky podložena.
V této souvislosti budiž zmíněno, že nově r. 2016 publikovali Dr. Lawrence,
S. Mayer a Dr. Paul R. McHugh studii opírající se o 200 recenzovaných prací
zaměřených na lidskou sexualitu 8. Tato studie uvádí, že porozumění sexuální
orientace a genderové identity jako „vrozené“ spíše než proměnlivé „není
podporováno vědeckými důkazy“.
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Hledisko společenské
Pro sexuální chování ve společnosti platí, že když je strženo jedno společenské
tabu, pak ostatní padají již snadno a rychle. Se stržením části hráze dravá řeka
uvolněného sexuálního pudu ničí rychle celou hráz. Obránci homosexuality hájí
tyto jevy jako známky větší osobní a sexuální svobody a života v souladu se svou
přirozeností. Homosexuální životní styl je tedy do značné míry spojen
s uvolněnou sexualitou všeobecně. Pozorovatelé homosexuální scény
přesvědčivě tvrdí, že homosexuální životní styl není ani tak „homosexuální" jako
„pansexuální".
V současné společnosti můžeme vidět, že propagátoři homosexuality a genderu
postupují krok za krokem. Jako příklad můžeme uvést společenskou diskusi
v naší zemi: Když byl v letech 2005 – 2006 v parlamentu schvalován zákon
o registrovaném partnerství, tak gay aktivisté prohlašovali, že nic víc již
požadovat nebudou. Dnes již požadují možnost adopce dětí a stejnopohlavní
manželství.
Společenské uznání homosexuality otvírá dveře LGBT aktivistům v otázce
genderu. V některých zemích je společenská diskuse směřována k akceptování
možnosti, že by si člověk své pohlaví (muž či žena) mohl sám volit. Diskuse
postupuje obdobným způsobem jako v případě homosexuality – od soucitu
s lidmi, kteří trpí jistou úchylkou, ke společenskému tlaku na akceptaci reality,
kterou oni prožívají, bez ohledu na skutečnost. V těchto zemích například bývá
vyžadováno, aby k biologickému muži, který se považuje za ženu, bylo
přistupováno jako k ženě (či naopak).
Uznání homosexuality jako legitimního vztahu také otevírá dveře pro pedofilii.
Pedofilie je v odborném pojetí trvalá nebo dlouhodobá náklonnost či reaktivita
s erotickým rozměrem převážně nebo výlučně vůči nedospělým osobám,
chlapcům nebo dívkám. Jako pedofil bývá označován člověk, u něhož je taková
náklonnost rozeznána. Označení pochází z řeckého slova PAIDOFILIA láska
k dětem, složeného ze slov PAIS dítě, chlapec a FILIA láska, přátelství. Původně
starořecký výraz uměle zavedl jako součást psychiatrického termínu
„paedophilia erotica“ v roce 1886 ve spise Psychopathia sexualis vídeňský
psychiatr Richard von Krafft-Ebing. Blízko k pedofilii má efebofilie
(homosexuální) či hebefilie (heterosexuální), což je specifická erotická orientace
na mladé pubescentní objekty. Zejména homosexuální muži trpí touto parafilií
a vyhledávají k intimnímu sexu chlapce ve věku 12–14 roků. Do roku 1994 bylo
členem Mezinárodní asociace leseb a gayů (ILGA) i americké sdružení NAMBLA,
prosazující legalizaci pedofilie. Je prokázáno, že nemalé procento homosexuálů
má zároveň i pedofilní kontakty. Je dost možná jen otázkou času, kdy země,
eventuálně církve, které dnes homosexualitu podporují a staví svazek
homosexuálů na roveň manželství, budou řešit legalizaci a „práva“ pedofilů. Jaké
argumenty pak budou mít proti legalizaci pedofilních svazků? (Pedofilie je také
dle některých sexuologů vrozená a neléčitelná.) Budou je i nadále tzv.
„diskriminovat" nebo jim vyhoví a přiznají status menšiny, zvláště „když se mají
upřímně rádi"? Budou mít pochopení pro jejich „lásku"?
Homosexuálové dnes na mnohých místech tzv. západního kulturního světa
pořádají své Pride pochody, které jsou však jednoznačně agresivním útokem

proti staletí trvajícím společenským hodnotám a otevřeným výsměchem
biblickému křesťanství. Je známo, že tyto pochody se vyznačují obscénními
projevy, při kterých dochází k veřejnému odhalování a obnažování, veřejnému
masturbování, simulovanému i skutečnému gay-lesbickému nebo skupinovému
sexu. To se děje naprosto veřejně, před zraky kolemjdoucích a dokonce dětí.
A nazývá se to kulturou a festivalem radosti.
Můžeme vidět, jak se LGBT aktivisté snaží svůj pohled na svět zakotvit do
legislativy i školních učebnic. Považujeme proto za důležité, abychom jako
křesťané přinášeli do společnosti jasné svědectví o biblickém pohledu na
manželství jako svazek muže a ženy, jak je dán ve stvoření, bez ohledu na
případné nesnáze či ústrky.

Shrnutí
V pohledu na homosexualitu vycházíme ze základního biblického pohledu na
člověka a na manželství, jak je dán ve stvoření. Manželství je Bohem ustanovený
vztah muže a ženy. V manželství jde o jednotu jednoho muže a jedné ženy, která
musí být veřejně prohlášena, natrvalo zpečetěna a fyzicky sdílena. Manželství
jednoho muže a jedné ženy je výhradním svazkem, v jehož rámci je Bohem
schvalováno a požehnáno sexuální soužití. Homosexuální jednání je podle Písma
důsledkem pádu a odporuje přirozenému řádu. Jako takové je hříšné
a odsouzeníhodné. S Božím slovem jsou slučitelné jen dvě praxe sexuálního
života: žít v manželství nebo zachovat sexuální čistotu a zdrženlivost.
Na člověka s homosexuálním prožíváním se díváme jako na bytost, kterou Bůh
miluje, která však trpí určitou deviací. Tuto deviaci považujeme v některých
případech za odstranitelnou, tj. léčitelnou. Náš primární přístup je snažit se
takovému člověku dát naději v Kristu a nikoli jej odsuzovat. Nechceme tak k jeho
problému přidávat ještě další. Pokud se takový člověk u křesťanů setkává na
prvním místě s odsouzením, Božímu dílu tím nepomáháme, ale spíše překážíme.
Naším cílem je takového člověka získat, nikoli odsoudit, zesměšnit či zostudit.
Vztah církví k homosexuálům kolísá mezi tzv. homofobií a homofilií. Homofobie
je otevřeně nepřátelský vztah, který vidí za každým homosexuálem úhlavního
nepřítele církve. Homofilní vztah se naopak vyznačuje bezbřehým přijímáním
tohoto stylu života často spojeným i s ochotou žehnat homosexuálním dvojicím
v církvi. Ani jeden z těchto postojů nepovažujeme za biblicky správný.
Pro službu homosexuálům procházejí pastoři a služebníci v České Jednotě
bratrské přípravou pro terapeutickou a pastorační péči v rámci jejich
teologického vzdělání. Pastorační přístup bývá v jednotlivých případech
individuální, vychází z celkového biblického svědectví.
Hlásíme se ke spektru odborné psychiatrické i laické veřejnosti, která je
přesvědčena o možnosti reparativní terapie homosexuálů (změny sexuální
orientace) v některých případech (jak již k tomu mnohokrát došlo). Stejně tak
jsme přesvědčeni o škodlivosti gay kultury a gay životního stylu pro ty
homosexuálně orientované, kteří se s gay kulturou a jejími aktivisty
neidentifikují a chtějí svou homosexualitu opustit.

Legitimizace homosexuality jako normy a její vynětí ze seznamu psychických
nemocí, které bylo v USA podmíněno spíše kulturní atmosférou 60. let a nikoli
vědeckým pochopením příčin homosexuality a její terapie, vede zákonitě
k oslabení společenských tabu v oblasti lidské sexuality, které byly součástí
univerzálních instinktů společností po tisíce let. Zásadně odmítáme nátlakové
akce gay-lesbické propagandistické lobby i způsob jejich argumentace.
Dnes řada církví s liberální teologickou orientací vyhlašuje tzv. „ochranu lidských
práv bez ohledu na sexuální orientaci“. Některé církve jdou ještě dál a doporučují
k ordinaci za kazatele sborů praktikující homosexuály a lesby. To považujeme za
nepřípustné v Jednotě bratrské a neslučitelné s vyznáním víry uvedeném
v Ground of Unity. Věříme, že pouze dva způsoby sexuálního života jsou
slučitelné s Božím slovem: žít v manželství, nebo zachovat sexuální čistotu
a zdrženlivost.
Stojíme za spravedlivým zápasem církve, která se dovolává jak pokání západních
křesťanů z exportu své kultury ve jménu evangelia v minulosti, tak zastavení
současného vyvážení etického imperialismu ve věci sexuálního chování.
Připojujeme se k prohlášení „Faith, Hope and Homosexuality“ Evangelikální
aliance9:
1) Rozpoznáváme, že všichni jsme hříšníci a že jediná naděje lidí, ať
homosexuálních či heterosexuálních, je v Ježíši Kristu. Naší upřímnou
modlitbou je, aby naše současné i budoucí reakce na debaty
o homosexualitě charakterizovala jeho láska, pravda a milost.
2) Potvrzujeme, že jedinou formou partnerství, které Bůh zamýšlel pro
sexuální vztahy mezi lidmi, je monogamní heterosexuální manželství.
3) Dosvědčujeme Boží lásku a péči vůči všem lidem, včetně lidí
homosexuálních, ale jsme přesvědčeni, že praktikovaná homosexualita je
neslučitelná s jeho vůlí, jak je v Písmu zjevena.
4) Odmítáme homofobii, pokud je tak označován iracionální strach či zášť
vůči homosexuálům. Za homofobii však nepovažujeme odmítnutí
praktikované homosexuality na biblickém základě.
5) Hluboce litujeme zranění a bolesti, které gayům a lesbám způsobila církev
záští a odmítnutím.
6) Stavíme se proti hnutím, která se snaží v určitých církvích docílit toho, aby
sexuálně aktivní homosexuální partnerství byla přijímána jako legitimní.
Modlíme se za ty, kteří takovým hnutím na biblickém základě oponují.
7) Stavíme se proti hnutím, která v určitých církvích chtějí umožnit ordinaci
sexuálně aktivních leseb a gayů. Modlíme se za ty, kteří v těchto církvích
takovým hnutím na biblickém základě oponují.
8) Podporujeme a povzbuzujeme ty homosexuální křesťany, kteří se zavázali
k cudnosti a celibátu. Věříme, že takoví lidé jsou způsobilí pro ordinaci
a vedoucí pozice v církvi. V případě, že jsou členy denominací, které
zvažují schválení sexuálně aktivních homosexuálních partnerství, máme
obavu, že by mohli být svedeni.
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9) Vyzýváme sbory evangelikálních církví, aby vítali a přijímali praktikující
homosexuály, ale aby to činili s očekáváním, že tito lidé v pravý čas
poznají potřebu změnit svůj životní styl a uvést ho do souladu s biblickým
zjevením a pravověrným církevním učením. Nabádáme, aby tento proces
byl doprovázen trpělivostí a stálou péči o dotyčného, i poté, co se zřekne
homosexuálních vztahů.
10) Vyzdvihujeme práci těch organizací, které chtějí pomáhat homosexuálním
křesťanům žít život v celibátu. Vyzdvihujeme též takové skupiny, které
odpovědně pomáhají homosexuálům, kteří se chtějí přeorientovat na
heterosexuální životní styl.
11) Věříme, že trvající homosexuální aktivita je bez pokání neslučitelná
s církevním členstvím. Pokud někdo veřejně ve sboru podporuje
praktikovanou homosexualitu, měl by být objektem církevní kázně.
12) Odmítáme jako nebiblická církevní shromáždění, kde by bylo žehnáno
homosexuálním partnerstvím.
Jednota bratrská ctí autoritu Božího slova. Bibli chápeme jako Slovo od Boha
předané lidmi. Lidská spoluúčast však neruší Duchem svatým inspirovaný
charakter tohoto Božího slova. V Božím slově nacházíme určité kulturní vlivy, ale
pokud jde o zákon a evangelium, je Bible spolehlivá a věrohodná.
Věříme, že v důrazu na autoritu Božího slova nad lidským životem stojíme na
pozicích Ježíše Krista, Hlavy Církve, které následně zastávali apoštolové a později
též otcové zakladatelé i pokračovatelé Jednoty bratrské a které zastává většina
konfesí a starých i nových katechismů.
Česká provincie Jednoty bratrské proto biblické texty o odsouzení
homosexuálních praktik bere velice vážně a považuje je za věrohodné
a rozhodující. Homosexuální praktiky, stejně jako heterosexuální nevěra, jsou
postaveny v Písmu pod soud Božího slova. Proto je i my odmítáme
ospravedlňovat nebo relativizovat.
Odmítáme ponechávat ve službě takové duchovní, kteří žijí v rozporu
s požadavkem manželské věrnosti a nerozlučitelnosti manželství, a také takové
duchovní, kteří žijí v předmanželském či mimomanželském pohlavním styku,
nebo kteří by praktikovali sexuální život s osobami stejného pohlaví (Gn 2,24;
Mt 19,5; 1K 7,2; 1Te 4,3-4).
Česká provincie Jednoty bratrské považuje sexuální soužití osob stejného pohlaví
za porušení Božích stvořitelských řádů pro člověka, a tedy za hřích (Gn 19,1-13;
Lv 18,22; 20,13; Ř 1,18-32; 1K 6,9-10; 1Tm 1,8-11). Takovým svazkům nežehná,
ale homosexuálně orientovaným osobám slouží pastoračně.
V České republice se v době projednávání legalizace homosexuálních partnerství
vyslovila proti většina církví (Jednota bratrská, Římskokatolická církev,
Pravoslavná církev, Slezská evangelická církev augsburského vyznání, Církev
bratrská, Apoštolská církev, Evangelická církev augsburského vyznání, Evangelická
církev metodistická, Bratrská jednota baptistů, Církev adventistů sedmého dne).

