
Co Bible 

(ne) říká o 

homosexualitě





Průzkum mezi kazateli, staršími a pracovníky sborů v roce 2015.

Denominace Ano Ne Ano i Ne
Nevyplněné

pole

AC 33 - - -

BJB 26 2 - 1

CASD 101 5 1 -

CB 39 1 - -

CČSH 13 6 2 1

ČCE 38 57 3 17

ECM 5 - - 2

JB 6 1 - -

nedefinovaná 8 1 - -

Otázka č. 15: Hovoří Bible, Boží slovo otevřeně a přímo proti     

praktikované homosexualitě?

269            73                6                21       



Průzkum mezi kazateli, staršími a pracovníky sborů v roce 2015.

Denominace Ano Ne Ano i Ne
Nevyplněné

pole

AC 33 - - -

BJB 26 2 - 1

CASD 97 8 2 -

CB 40 - - -

CČSH 7 10 3 2

ČCE 20 82 3 10

ECM 4 1 - 2

JB 6 1 - -

nedefinovaná 7 1 1 -

Otázka č. 16: Považujete praktikovanou homosexualitu za hřích?

240          105                 9              15



Ř 12,2

A nepřipodobňujte se tomuto 

věku, nýbrž proměňujte se 

obnovou své mysli, abyste 

mohli zkoumat, co je Boží 

vůle, co je dobré, přijatelné a 
dokonalé.





Sam Brinton, 

náměstek ministra v Úřadu 

pro jadernou energii

Shaw Skelly, 

náměstek ministerstva obrany



Gen 19:5

Volali na Lota a řekli mu: "Kde 

máš ty muže, kteří k tobě této 

noci přišli? Vyveď nám je, 

abychom je poznali (jadá)!"



Gen 19:8

Hleďte, mám dvě dcery, 

které muže 
nepoznaly (jadá).



Gen 19:35-36

Daly mu tedy pít víno i této 

noci a mladší přišla a ležela 

s ním (jadá). On však nic 

nevěděl, ani když ulehla, ani 

když vstala. Tak obě Lotovy 

dcery otěhotněly se svým 

otcem.



Gen 4:25

I poznal (jadá) opět Adam 
svou ženu a ta porodila syna 

a dala mu jméno Šét.



Sd 19:22-23

Byli dobré mysli, avšak hle, mužové 

města, muži ničemníci, obklíčili dům, 

tloukli na dveře a vyzývali toho starého 

muže, hospodáře: „Vyveď muže, který 

vešel do tvého domu, ať ho poznáme
(jadá)!“ Tu k nim ten hospodář vyšel a 

domlouval jim: „Ne tak, moji bratři! 

Nedopustíte se přece něčeho tak zlého! 

Vždyť tento muž vešel do mého domu. 

Nesmíte spáchat takovou hanebnost!



Sd 19:24-26
Tady je má dcerka, panna, a jeho ženina. 

Hned je vyvedu. Můžete je zneužít a 

nakládat s nimi, jak se vám zlíbí, ale vůči 

tomuto muži nesmíte spáchat takovou 

hanebnost.“ Ti muži ho však nechtěli ani 

slyšet. Proto popadl ten muž svou ženinu a 

vyvedl jim ji ven. Obcovali s ní a zneužívali ji 

celou noc až do rána; propustili ji, teprve 

když vzešla jitřenka. Za ranního rozbřesku se 

ta žena dovlekla zpět, zhroutila se u vchodu 

do domu muže, kde byl její pán, a zůstala 

ležet až do světla.



Lev 18:22

Nebudeš obcovat s mužem 

jako s ženou. Je to ohavnost. 



Lev 20:13

Kdyby muž spal s mužem 

(zachar) jako s ženou, oba se 

dopustili ohavnosti; musejí 

zemřít, jejich krev padni na 

ně.



Ř 1:26-27

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.



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 (malakoi), ani zvrácení

(arsenokoitai), ani zloději, ani 

lakomci, opilci, utrhači, lupiči 

nebudou mít účast v Božím 

království.



1 Kor 6:9-10
ČSP 

Ani smilníci ani modláři, 

cizoložníci, rozkošníci ani 

lidé praktikující homosexualitu, …. 



1 Kor 6:9-10
SEP 

Nemýľte sa! Ani smilníci, ani 

modloslužobníci, ani cudzoložníci, 

ani prostitúti mužov, ani ich súložníci



1 Kor 6:11

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



Mt 19:4-6
Odpověděl jim: „Nečetli jste, že 

Stvořitel od počátku `muže a ženu 

učinil je´? 5 A řekl: `Proto opustí muž 

otce i matku a připojí se ke své 

manželce, a budou ti dva jedno 

tělo´; 6 takže již nejsou dva, ale 

jeden. A proto co Bůh spojil, člověk 

nerozlučuj!“ 



Mt 19:10-12

Učedníci mu řekli: „Jestliže je to s mužem 

a ženou takové, pak je lépe se neženit.“ 

On jim odpověděl: „Ne všichni pochopí 

to slovo; jen ti, kterým je dáno. Někteří 

nežijí v manželství, protože jsou k tomu od 

narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, 

protože je nezpůsobilými učinili lidé; a 

někteří nežijí v manželství, protože se ho 

zřekli pro království nebeské. Kdo to může 

pochopit, pochop.



Žid 13:4

Manželství ať mají všichni 

v úctě a manželé ať jsou si 

věrni, neboť neřestné a 

nevěrné bude soudit Bůh. 



Jk 5,20

…ten, kdo odvrátí hříšníka 

od bludné cesty, zachrání 

jeho duši od smrti a přikryje 

množství hříchů



Ef 5,6-14
Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, 

aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho 

neposlouchají. Proto s nimi nemějte nic 

společného. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás 

Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla -

ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a 

pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se 

na neužitečných skutcích tmy, naopak je 

nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají 

potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci 

správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se 

rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, 

kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.


