
Je homosexuální chování hřích?
http://www.obohu.cz/biblicke-rozbory/je-homosexualni-chovani-hrich

(komentáře k článku)

Jméno: Radek
Datum: 10.10.2007.10:46
Příspěvek: tak tak, myslím si že je to taky hodně puzení Zlého v myšlenkách a někteří holt podlehnou, proto 
mohou být uzdraveni!

Jméno: Josef
Datum: 13.10.2007.20:54
Příspěvek: http://www.exodusglobalalliance.org/czechc94.php

Jméno: Rooky
E-mail: rooky@centrum.cz
Datum: 26.10.2007.00:47
Příspěvek: Mam dotaz.Co kdyz ma ten muz homosexualitu vrozenou,odsouditeho podle bible??

Jméno: Libor Diviš (autor stránek)
E-mail: info@musculus.cz
Homepage: <a HREF="http://www.musculus.cz" target="_blank">http://www.musculus.cz</a>
Datum: 26.10.2007.07:34
Příspěvek: Já nesoudím nikoho. Je to Boží slovo (případně naše svědomí - Římanům 2,14-15), které nás 
soudí. Homosexuální chování (nikoli orientace) je hřích stejně jako heterosexuální chování mimo manželství 
(smilstvo u svobodných, cizoložství u vdaných a ženatých). Přitahují mne ženy, ale nehřeším, dokud s nimi 
nespím, nebo si ve své hlavě nevymýšlím nějaké sexuální představy. Úplně stejné je to v případě 
homosexuální orientace. Homosexuální chování je zařazeno dá se říci na stejnou úroveň  jako smilstvo, 
cizoložství, lhaní, krádež apod. (viz verše v článku výše). Ne horší, a ani lepší. Není možné homosexuální 
chování ospravedlnit, protože Bůh jej odsoudil (Izajáš 5,20:  Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo 
vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!).

Jméno: Tina
E-mail: Nephertini@seznam.cz
Datum: 2.2.2008.19:22
Příspěvek: Jsem bisexuálka. Bůh mě takto stvořil. Je to genetická mutace, žádná nemoc nebo cosi 
způsobeno výchovou. Padesát procent žen má sklon k bisexualitě. Všude čtete, kdo bude s mužem obcovat 
jako se ženou, bude zatracen. Ale nikde nečtete, když muž miluje muže jako ženu. Já se domnívám, že tady 
jde o prostou promiskuitu (má sex s mužem nebo ženou, podle příležitosti) a to skutečně není dobré pro 
duši. Ale já mluvím o homosexuálech, o těch, kteří bojují o právo milovat. Přátelé, musí se rozlišovat 
homosexualita z rozmaru a homosexualita vrozená. Já myslím, že bible odsuzuje tu z rozmaru. A ještě něco 
mi vrtá hlavou, víte co je G-bod? To je nejvrušivější sexuální místo. Proč ho ženy mají v pochvě a muži v 
konečníku? A ještě jedna věc, nikomu z nás nepřísluší, abychom odsuzovali. Bůh bude soudit každého z nás
v poslední den. Říkám, že milovat není hřích. A jestli muž miluje muže, je to správné a já si na své vlastní 
svědomí nevezmu, že bych si myslela opak. A připomínka ještě jedna, nebuďme krátkozrací, všichni víme, 
že bible není kompletní. Spousta textů chybí, apokryfy. Možná zrovna v těchno věcech si texty odporovaly a 
možná kvůli tomu byly vyřazeny z bible. Co si budem povídat, nemusíme být historici, abychom věděli, jaká 
tehdy byla doba. Spousta věcí se považovala za nemoc, posednutí ďáblem a teď jsou to diagnostikovatelné 
schizofrenie a a genetické vlohy. Nějaký hlavoun si vymyslel, že tohle je špatné a všichni šli jak ovce na 
porážku. Nemůžeme být stejní. Já jsem si jistá, že mě Bůh neodsuzuje za to, jakou mě stvořil a to jsem 
opravdu divná. Taky se někde píše, běda tomu, kdo řekne : cos to spodil?!

http://www.obohu.cz/biblicke-rozbory/je-homosexualni-chovani-hrich


Jméno: Tina
Datum: 2.2.2008.19:33
Příspěvek: 100% úspěšnost? To jako chlapec najednou přestane milovat hochy a začně milovat ženy? Jsem 
zvědavá, jestli následky té sugesce budou trvalé. To je jako se modlit u dítěte, které má morbus Down, aby 
se uzdravilo. Já vám říkám, bible se musí číst srdcem a ne očima! Výše je něco opsáno z bible, ale kdo se 
nad tím zamyslel? A když už tady bouřím a revoltuju, myslím, že peklo je prázdné. Bůh je nejvýš milosrdný a 
nejvýš spravedlivý. Žádné své dítě nestvoří, aby bylo od začátku odsouzeno k zatracení. Jaký by to byl otec?
Neříkáte snad, všichni jsme děti Boží? Sami čtete v bibli o faraonovi...a Bůh mu zatvrdil srdce... jakou potom 
mohl mít vinu?! Udělal to, co udělat musel! Všichni si očistec projdeme buď už tady na zemi (utrpení tu snad 
máme všichni dost) nebo tak, jak nám Pán uloží. Ale Ježíš nás vykoupil, aby nikdo z nás nezahynul. 

Jméno: Tina
Datum: 4.2.2008.23:58
Příspěvek: A ještě na jednu věc musím upozornit. Bible nemluví jasně vůbec! A tím méně o těchno věcech. 
Takže říct, že Boží postoj k homosexualitě je jednoznačný, je zdá se poněkud unáhlené... Musím říct, že 
kdybych si myslela, že homosexualita je špatná, měla bych špatné svědomí. Radím každému, raději na to 
nemyslete. Nechte to být, protože tomu nerozumíte. Je to věc Boha a toho, koho se to týká! Nám do toho nic
není! Sama se v tom nimrám jenom kvůli tomu, jak jednoduše člověk nakádá se slovem božím! Opakuji, 
Bible se musí číst srdcem, ne očima! Bible nemluví o ničem jasně a jednoznačně, takže přemýšlejme.... 

Jméno: Tina
Datum: 5.2.2008.00:00
Příspěvek: Povšimněte si, že Ježíš se k homosexualitě vůbec nevyjadřuje... jsou tu uvedeny pouze 
starozákonní texty a slovo člověka.

Jméno: Vlaster
E-mail: Vlaster@seznam.cz
Datum: 6.2.2008.16:00
Příspěvek: Ahoj Tino,
nepochopila jsem,co Tě tak popudilo.  Rozebíráš něco,co Ti podle Tvých slov nevadí.Nemáš špatné 
svědomí,jak říkáš,tak proč se s tím zabýváš??Bůh Ti dal možnost milovat muže,tak proč za to nejsi vděčná,  
a hledáš lásku i u žen?Je to pro mne nepochopitelé a připadá mi to opravdu vzláštní.Když je někdo 
homosexuál,tak vlastně nemá na výběr.Pokud ovšem nezná Boha a neprosí o vysvobození.Jenže u 
bisexuálů to fakt nechápu.Rozhodně nikoho nechci odsuzovat,jen jsem myslela,že když víme,co je správné 
a máme na vybranou,tak proč si nevybrat tu správnou cestu?

Jméno: Gabi
E-mail: gabitrue@seznam.cz
Datum: 3.3.2008.00:04
Příspěvek: Jeden velice MOUDRÝ MUŽ řekl "Poznáš pravdu a pravda tě osvobodí"Vždy jsem prosila o 
vedení,pomoc a útěchu.Vždy jsem byla vyslyšena..pokud jsem správně naslouchala.Je smutné co se v 
dnešní době děje..kdo káže Boží slovo a káže vůbec Boží slovo?Nejedná se v drtivé většině o 
sugesce,psych.manipulace?Dříve se říkalo satanismus dnes je to o manipulacích.Jsem heterosexualní a 
přesto jsem toho názoru,že každý má právo na život.Ještě ke správné cestě...kdo má právo soudit..člověk 
člověka?Jakým právem radit jakou si zvolit cestu?A co svobodná vůle,slepá víra a duchovní pýcha?Co 
empatie a nechat člověka jít svou vlastní cestou bez odsuzování?Je jen jediný kdo to právo má......s mou 
hlubokou úctou



Jméno: Laďa
Datum: 2.4.2008.22:42
Příspěvek: Tak jsem si to tu přečetl a všiml jsem si, že sem ještě nepsal homosexuál, který něco po dvacítce 
přišel na to, že Bůh mj. nechce, aby se chlap ukájel na chlapovi (jedno jak). Volal "nahoru" a prosil o opravu. 
A Bůh mu vzal ze srdce to, co ho dřív lákalo (rozuměj chtíč po stejném pohlaví) a vložil tam touhu sdílet život
se ženou. Kdo by to chtěl jakkoli pitvat (vědecky, psychologicky, ...), nedopitvá se. Je to přijatelný akorát 
Duchem Svatým, kterýho poslal Ježíš svýmu lidu.
K Bibli: Když ji čtete z jinýho důvodu, než pro touhu být s Bohem, vyčtete prd (nebo dva).
Můžete se podívat na Píseň písní a 1. list Korintským 13:4-8. Pak nezaměňujte lásku s chtíčem nebo 
zamilovaností, ani homosexualitu se samcoložstvím (výstižný slovo). 
To Tina: Jsou zde uvedeny i novozákonní texty. A kdybych četl Bibli od začátku jenom srdcem, vyhodil bych 
ji, protože mýmu srdci plnýmu zvrácenosti se NELÍBILO, co čtu.

Jméno: Karel
E-mail: k.bylina@seznam.cz
Datum: 8.4.2008.14:33
Příspěvek: Všem kdo v této diskuzi říkají: bible odsuzuje, církev odsuzuje, věřící odsuzují....
Když Vám doktor napíše diagnozu, považujete to za odsouzení, nebo je to informace o tom, co Vám je a je 
dobrá k tomu, aby se mohlo začít s léčbou. Myslím, že právě o tom bible je a vzkříšený Ježíš je ten nejlepší 
lékař, který nikoho neodsuzuje, ale uzdravuje z nemoci těla i duše(tudíž i ze závislosti na čemkoli). Pro lepší 
pochopení - slovo které se v českém překladu bible překládá jako hřích, v originále znamená minutí se cíle. 
A ten cíl je jasný od počátku: Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Muže a ženu je stvořil. Teprve muž se 
ženou dohromady je celý obraz boží. Ne muž a muž ani žena a žena.
Z toho je jasné, že homosexualita je minutí se cíle. Každý homosexuál má možnost se vrátit na správnou 
cestu. Ježíš ho neodsuzuje, ale říká mu: "já jsem Ta cesta, pravda i život. Pojď za mnou a já tě přivedu k 
Otci, já Tě uzdravím." 
To není nějaké teoretizování, nebo teologie, to je moje vlastní zkušenost s Ježíšem. Bůh s Vámi.

Jméno: El
Datum: 21.8.2008.19:12
Příspěvek: Vždycky, když si pročítám stránky s podobným ražením jako jsou tyto, říkám si, jak je možné, že 
někteří jedinci žijí stále v pravěku? Nedivila bych se, kdyby autor byl zastáncem kreatistů. Je mi z vás na nic.

Jméno: 
E-mail: JiriHorcicka@seznam.cz
Datum: 7.9.2008.02:04
Příspěvek: věřím v Boha, ale přesto si nemyslím, že sexuální orientaci je věcí volby. kdyby byla tak nechápu 
proč by si někdo zvolil homosexualitu. jsme obklopeni většinou heterosexuálníma dvojicema (třeba rodiče) a 
proto si myslím, že kdyby si každej mohl zvolit, volil by heterosexualitu. nemám podíl na tom, že jsem na 
tomhle světě a ani na tom, že mě fyzicky přitahuje opačný pohlaví. nikoho neodsuzuju, každej má právo 
svobodný volby ... a když si někdo zvolí partnera stejnýho pohlaví a je s ním šťastnej ... buďiž

Jméno: Laďa
Datum: 3.10.2008.09:40
Příspěvek: To El: Pokud tím pravěkem myslíte víru v živého Boha, tak ANO, vrátil jsem se do "pravěku", 
protože jsem tam v Kristu našel oporu pro svůj život, o kterou v pokrokovém moderním světě člověk ani 
nezavadí... 
Pokud myslíte pravěk písemného projevu, pak - soudě dle Vašeho příspěvku - vítejte doma... (nebo to příště 
opravte: "stránky PODOBNÉHO RAŽENÍ", "Je mi z vás NANIC") :-)



Jméno: Laďa
Datum: 3.10.2008.09:50
Příspěvek: To jirihorcicka: Jiří, taky bych neřekl, že je to věcí volby. Myslím, že muž, kterého sexuálně 
přitahují muži, se může maximálně rozhodnout k sexuální abstinenci, ale bude ho to stát velmi mnoho sil (a 
je jedno, zda se tak rozhodl na základě biblickém nebo jiném). Ale u mě to Bůh změnil a mám z toho velkou 
radost. Ne proto, že bych teď "pasoval do Bible", ale celkově pro to, co mi to přineslo v životě. Takže: zvolit si
mohu jen to, zda chci nebo nehci, aby s tím Bůh něco udělal.

Jméno: Viktor Prehnal
E-mail: prehnal@gmail.com
Datum: 19.11.2008.01:37
Příspěvek: Autor tady podava zajimavou obhajobu nazoru, ze homosexualita je hrich. Dovolil bych si zde 
(pro ty, co umi anglicky) umistit odkaz na kazani, ktera vykladaji odkaz opacnym zpusobem: 
http://www.soulforce.org/pdf/whatthebiblesays.pdf
Muj nazor se s timto dokumentem naprosto ztotoznuje, ze homosexualita jako takova hrich neni, ze o ni 
Bible v podstate nehovori, ze dane verse se tykaji ponekud neceho jineho.

Jméno: Libor (autor stránek) - RE: Viktor Prehnal
Datum: 31.1.2009.14:24
Příspěvek: Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych si přečetl ten článek. Nijak mne nepřekvapuje, že se 
homosexuální autor snaží najít cokoli, co by mohlo "očistit" homosexuální chování. Autor po více než 50 
letech svého upřímného a důkladného studia bible dochází k závěru, že bible je knihou o Bohu a nikoli o 
lidech, že autoři biblických knih mohou být bráni jako autorita pouze ve věcech týkajících se Boha, nikoli 
však již v takových věcech, jako je např. lidská sexualita. A také došel k tomu, že těch jak sám říká 6 nebo 7 
míst v bibli, které o homosexuálním chování mluví, pro něho nejsou dostatečné. Popravdě řečeno, když 
nestačí 6 nebo 7 míst, nestačilo by jich ani 100. Ani mně se nelíbí, co bible říká o mých "nedostatcích". A tak 
mám stejně jako kdokoli jiný na výběr, jestli raději hodím bibli do koše, nebo si najdu nějakého vhodného 
učitele (2. Timoteovi 4,3:  Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních 
žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné), nebo přijmu Boží pohled a pokusím 
se namísto učitele s Boží pomocí změnit sebe.... 

Jméno: kety
Datum: 3.2.2009.15:52
Příspěvek: Prominte ale homosexualita je vrozena,nejsem lesba ale to ze je to nemoc je ponekud 
staromodni,klamave vysvetleni.

Jméno: Pavel
E-mail: proncka@seznam.cz
Homepage: <a HREF="http://bible.nazory.cz/o_svedectvi.htm" 
target="_blank">http://bible.nazory.cz/o_svedectvi.htm</a>
Datum: 8.3.2009.15:44
Příspěvek: K článku chci jen dodat, že je pravdou podle Božího slova i podle Kristova Ducha. Nejen 
homosexuální ale i lesbické chování je proti Bůžímu plánu. Jde o stejně zvrácenou sexuální úchylku jako 
pedofiliie a je potřeba aby lidé kteří takto jednají byli vedeni k pokání. Jde přece o jejich spasení na věčnosti. 
Argumentace typu že takovéto úchylky mohou být vrozené jsou falešné. Jde o hřích který Bůh odsuzuje a 
pokud lidé takto jednající se od těchto zvráceností neodvrátí, tak je taky odsoudí i k zatracení. Nicméně to 
platí o jakémkoliv jiném hříchu ve kterém lidé zůstávají a místo toho aby se od něj odvrátili tak si jej 
omlouvají (ať vědou nebo současnými názory společnosti). Jako křesťané však nesoudíme nevěřící. 
Soudíme či sloužíme  pouze těm kteří jsou nebo se považují za křesťany.
V listu Římanům 1:26-28 Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za 
to, které je proti přírodě. Stejně tak muži opustili přirozené 
obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost 
na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich 
zvrácené mysli, aby dělali, co není správné.



Jméno: Marek
E-mail: xmarko25@seznam.cz
Datum: 23.3.2009.16:43
Příspěvek: mate nekdo zkusenost s lecbou homosexuality?

Jméno: Marek
E-mail: xmarko25@seznam.cz
Datum: 23.3.2009.16:45
Příspěvek: Jestli ano,tak mi napiste prosim na mail.

Jméno: janamoskomenský
E-mail: jaroslavjakubu@atlas.cz
Datum: 14.5.2009.23:18
Příspěvek: Homosexualita je problém zvláště poslední doby, stejně jako změna pohlaví.Žijeme v době, kdy 
potravinové řetězce jsou přesyceny mnoha toxickými chemikáliemi včetně látek s hormonálními účinky 
(výživa pro velkochovy).
Lidký zárodek v těle matky je rovněž těmito toxiny poznamenáván a je narušena bilogicky čistá cesta vývoje 
jedince z jedné buňky - vyjíčka do složitého bilogického systému, jímž je lidský zárodek. Domnívám se, že 
zvláště hormonální additiva způsobují přeladění orgánových základů i mozku, imunity atd.. Tímto se navodí 
rovněž jednoduchý rozvrat tělesné identitifikace osobnosti - člověka a ten se dále programuje výchvou. 
Výchova, zvláště v této době, se dopouští rovněž strašného omylu, že výchovný proces je bez přesnějších 
koridorů, jimž osobnost člověka musí projít, aby dozrála v řádného věřícího bližního.

Jméno: Majda
E-mail: beruskova.majda@seznam.cz
Homepage: <a HREF="Lide.cz/beruskova.majda" target="_blank">Lide.cz/beruskova.majda</a>
Datum: 16.5.2009.23:38
Příspěvek: mám velký problém,byla jsem ohavně násilně znásilněna a od té doby nedokáži milovat muže 
ano je ze mne Lesbička a trápí mne to,nechci jít proti Bohu,jse v Podobojí.Co mám dělat prosím!!!

Jméno: Jana Erychlebová
Datum: 27.6.2009.19:22
Příspěvek: Pro Gabi: píšeš, že ti záleží na tom, aby se kázalo Boží slovo. Věříš Božímu slovu? Věříš Bohu? 
Pokud ano,cituji z Bible: "Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich 
myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v 
bláznovství, zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a 
plazů. 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." Římanům 
1.kapitola. Dále je také dobré se poučit z příběhu o Sodomě a Gomoře. Pokud nechceme propadnout 
Božímu soudu , měli bychom poslouchat Boží slovo a činit i v praxi. Nebýt jen posluchači, ale také žít Boží 
slovo, žít v souladu s Bohem a ne v souladu s nadzemským duchem zla, kterému slouží ten, kdo 
neposlouchá Boha /viz např. Efezským /. Syn Boží přišel proto, aby zmařil ďáblovy skutky a vysvobodil 
zajaté. Homosexualita je hřích.

Jméno: romy
E-mail: romyhp@klikni.cz
Datum: 28.6.2009.10:09
Příspěvek: Bůh stvořil Adama a Evu.Stvořitel rozhodl muž a žena,ne Pepa a Pepa nebo Maruš a 
Maruš.Tohle je Boží pohled na homosexualitu.Může se stát i Tvým pohledem.Existuje naděje a řešení pro 
každého homosexuála nezůstat v tomto stavu.Ježíš má pro Vás odpověď.Věřte mi,něco o tom vím.:-)



Jméno: ivana
Datum: 21.10.2009.19:31
Příspěvek: Nez jsem poznala Boha, libily se mi zeny. Mela jsem sice vztahy s muzi, ale zeny me pritahovaly. 
Nakonec jsem to se zenou 2x zkusila a libilo se mi to. Na zeny jsem myslela i kdyz jsem mela sex s 
muzem... pak jsem poznala Boha. ukazal mi jaka jsem a zmenil me. Nejdriv zmenil spousty jinych veci 
(zavislost na trave, caste opijeni se, zavist, zarlivost, neovladatelne zachvevy vzteku, porno....) ale pak prisla
na radu i moje sexualni orientace. Zeny me prestaly zajimat. Proste uz me nepritahuji, nemam o to zajem. 
Dokonce se mi na vanocnim vecirku moje kolegyne z prace nabizela, ale ve me uz se nic nebourilo, nemela 
jsem proste zajem. Dekuji Bohu za tuhle zmenu, i kdyz jsem o ni vlastne ani neprosila, ale ted jsem rada, ze 
nastala.

Jméno: Jana  Erychlebová
Datum: 27.10.2009.10:41
Příspěvek: Děkuji Ivaně za svědectví o tom, jak Bůh změnil její život. Jsem moc ráda. Ano, lidé kteří uvěřili 
jsou díky Pánu Ježíši vysvobozeni z různých závislostí a problémů. Je to i na videích na www.tv7.cz. V 
poslední době se modlím za jednoho člověka, který má problémy kvůli alkoholu a kdo chcete, můžete se 
také přimlouvat za jeho osvobození. Ráda bych mu řekla o Pánu Ježíši. Loučím se citací apoštola Pavla: 
"Milost těm, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista." Amen

Jméno: Wendy
E-mail: w.jarsey@gmail.com
Datum: 15.12.2009.10:24
Příspěvek: tak tohle je ta nejhorší diskuze, jakou sem kdy četla!! předem uvádim, že nejsem věřící, jo a teď 
mě můžete napadat, že sem si nevybrala správnou cestu, dále uvádim, že jsem heterosexuálka... ale kvuli 
tomu nepíšu. jen chci říct, že nevim, proč někdo odsuzuje homosexuály (eventuelně bisexuály) za něco, co 
je vrozené a oni to nemohou ovlivnit, jen je naopak dobře, že si to přiznají a dovolí tak sami sobě prožít 
normální život. co kdyby se vám věřícím narodil syn nebo dcera a jeden z nich by měl sklon k větší 
náklonosti ke stejnému pohlaví? to ho vyženete z domu? nebo hůř? to ste fakt skvělí... a mimochodem, je 
prokázaný, že homosexuálové jsou mnohdy lepší rodiče než heterosexuálové. neuvěřitelně se mi nakovýhle 
rasistický názory příčí... už vim, proč mam ke křesťanství takovej postoj, jakej mam. díky vám! a obdivuju 
všechny homosexuály, kteří se nestyděli přiznat svoji orientaci!!

Jméno: Jana
Datum: 10.1.2010.16:11
Příspěvek: Wendy, mezi homosexuály je příliš vysoká promiskuita a příliš mnoho nákaz. Je mi líto rodičů, 
jejichž syn kvůli tomu umřel na aids. Možná neznáš tu problematiku do hloubky a proto ses rozzlobila na 
křesťanský názor. Na www.tv7.cz je svědectví lesby. Doporučuji.

Jméno: Patrik
Datum: 16.1.2010.11:06
Příspěvek: Jen jeden názor pro Libora. 
U Ř 1 kap. se píše, že lidé v starých dobách tím, že přestaly uctívat Boha, začaly uctívat stvořenstvo - 
ptáky, ...atd. Bible tomu říká modloslužba. V souvislosti s tím je napsáno, že lidi zaměnili přirozený styk za 
nepřirozený. 
To co je tady u Řim a taky v 1 Moj. napsáno je odpovědí na otázky "vzniku" ale i pohled na homosexualitu.
Hřích je odpovědný za pokřivení neboli degenerací lidí ve všech oblastech lidské existence - morálky, 
dedičných onemocňení, nebo jen "pokřivených" názorú. Člověk byl stvořen dokonalý - na Boží obraz. Hřích v
něm tenhle obraz deformuje...
Neodsuzuji lidi, kteří jsou homosexuálne orientovaní na základe jejich orientace, protože většina z nich se k 
ní nerozhodla, ale mohla jí například zdedit po svých prapraprarodičích. To ale nic nemění na tom, co o 
homosexualite říká Bible. Protože oni sami (ti, kteří se s tím narodili, nebo jak tu někdo mylně napsal byli tak 
stvořeni) si tu orientaci nevybrali a tím vlastně nejsou za ni odpovědni, je tu někdo, kdo jim s tím může a 
chce pomoct. Bůh chce v lidech obnovit původní obraz, na který byli stvořeni a to je jeho "práce" - resp. jeho 
Ducha, tak jako to tu uvedly ve svých příspěvcích některí bývalí homosexuálové, kterým přeju Boží 
požehnání.



Jméno: Mára
Datum: 30.1.2010.17:51
Příspěvek: Doplňuju k článku, že zmiňované verše z překladu KMS, dnes z Českého studijního překladu, z 
jeho posledních 2 revidovaných vydání, znějí místo homosexuálové „lidé praktikující homosexualitu”. To je 
významný rozdíl. Český studijní překlad je zřejmě nejlepší moderní český překlad Písma vůbec. Je velmi 
přesný. Zdůrazňuju: to je významný rozdíl. Je rozdíl mezi tím, jestli je někdo homosexuál, jestli se mu jenom 
líbí kluci, ale nepřijímá to, nejedná podle toho nějak dál, a mezi tím, jestli  to nějak projevuje navenek - chce 
s klukama spát a spí s nima, dívá se na homosexuální porno, masturbuje a přitom myslí na kluky... 
Rozumíte? Ten 1. člověk je ten, kdo ví, že něco takového má, ale nenechá se tím vléct, nepodlehne tomu,   
n e p r a k t i k u j e   to. Nepřijímá to. Ten druhý člověk tomu však podléhá a  p r a k t i k u j e  to. Věřím, že 
Bůh podle Bible neodsuzuje lidi jakožto ty, kdo mají tuto chorobu, ale HOMOSEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ. 
Odsuzuje ty, kdo tomu podlehnou a nechají se tím řídit. Jinak Bůj miluje všechny lidi i homosexuály taky a je 
samotné neodsuzuje. Proč taky? Copak člověk, který vyrůstal jenom s matkou a v jeho životě chyběly muži a
tak se u něj zákonitě objevilo homosexuální chování, za to může? To je psychická nemoc. Bůh může i z toho
uzdravit. Pro všechny, co nevěří, že Bůh může z homosexuality dostat: já jsem byl taky homosexuál a Bůh 
mě z toho už dost dostal. Bůh může všechno.
Přidávám výborné stránky, křesťanské, věnující se masturbaci, sexu a pornogafii: www.bezporna.cz. 
Doporučuju!

Jméno: Jana E.
Datum: 4.2.2010.09:06
Příspěvek: Díky Máro, odkaz na ty stránky jsem poslala dalším. A taky děkuji Bohu, že Tě zachránil a přeji Ti 
vše nejlepší.

Jméno: Quido
E-mail: quidovolf@seznam.cz
Datum: 20.2.2010.22:44
Příspěvek: Ahoj, pěkně jsem si zde početl, a upřímně řečeno - strašně jsem se pobavil. Homosexualita - 
jsem se z ní vyléčil/a. No, leda ve snu. :D 
Moji zálibou je klasická řečitna, stejně tak jako latina, takže moc dobře vím, jak překladatelé překroutili Boží 
slova tak, jak to chtěla společnost, nikoliv tak, jak sdělil Bůh. NO COMMENT.
NAVÍC, pokud by Bůh nechtěl, aby někdo byl homosexuání, tak by prostě nebyl. K tomu ještě - nepleťe 
jablka a hrušky dohromady, tím myslím pedofilii, ... - sex. úchylku a homosexualitu - sex. orientaci!!! Navíc, 
homosexualita je vrozená, sám jsem to na sobě pozoroval už v dětství, nejsilněji jsem to pocítil až v pubertě. 
Ano, já sám jsem homosexuál a navíc křesťan! A jsem na to HRDÝ! A zcela neuznávám, když vidím 
homosexuála, jak má děti a manželku. Děs. Teplouš teplouše pozná - to si pamatujte, máme to v sobě!
Už se tady déle nebudu zlobit, ale podotýkám - Boží slovo je jenom jedno, neměnné, takže se konečně 
dívejte na věci v Bibli tak, jak jsou myšleny a ne tak, jak chcete, aby byly myšleny!

Jméno: Jana Erychlebová
Datum: 20.4.2010.10:31
Příspěvek: Quido, pokud je vaší zálibou klasická řečtina a jestli věříte Bohu a Bibli, můžete si v klasické 
řečtině přečíst v knize Genesis, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a řekl jim, aby se plodili a množili a 
naplnili Zemi. Dva muži by se plodit a množit nemohli, protože se jejich pohlavní buňky shodují, jsou 
stejného pohlaví a tudíž se nemohou vzájemně doplnit a množit. Záměrem Boha nebylo stvořit pouze muže, 
ale stvořil mu i pomocnici, která má muži rodit JEHO děti-ženu. Ty děti jsou samozžejmě také zároveň její, 
ale bez muže by nevznikly a bez ženy by se nemohly porodit. Tak to Bůh dal a tak to je. A nejen u lidí, ale i u 
savců. 

Jméno: Mára
Datum: 20.4.2010.12:41
Příspěvek: Bůh může opravdu vyléčit z homosexuality. Já jsem toho důkaz. Varuji tě, Quide, jestli budeš žít 
homosexuálním způsobem života, postupně tě to zabije. otevíráš tak dveře Ďáblu a on pak může ničit. Dobře
to vím. To není Boží záměr. 
Překladatelé žádná slova nepřekroutili, překlad KMS dnes český studijní je nejlepší český překlad. Spíš 



překrucují boží slovo někteří věřící... Jenom ON, Bůh nás může naplnit. Jenom On je všechno. on je to, po 
čem touží naše srdce. On, je to, k čemu jsme byli stvořeni. Myslím neustálé prožívání jeho přítomnosti a 
život žitý s ním naplno.
P. S. Řada církví udělala kompromisy s Božím Slovem, proto jejich názory jsou špatné.

Jméno: Marcel
Datum: 20.4.2010.12:48
Příspěvek: Doplňuju, že autor stránek www.bezporna.cz byl pod palbou nespravedlivých útoků nejen od 
světa, což by se dalo očekávat, ale i od církve (!!). Bohužel ty stránky zrušil. Naštěstí má skvělé články on i 
další na téma pornografie a sexuální život na www.zod.reformace.cz - Zápas o duši,stačí zadat do kolonky 
„hledat” slovo „pornografie”.

Jméno: Marcel
Datum: 20.4.2010.12:50
Příspěvek: Do kolonky v zápase o duši

Jméno: Ivo
E-mail: ivo-xx@getmail.no
Datum: 27.4.2010.23:59
Příspěvek: Děkuji. Prosím pošlete mi více informací, odkazů na možnost léčby. Chvála Kristu.

Jméno: adam
E-mail: adam2020@seznam.cz
Datum: 3.6.2010.01:00
Příspěvek: Ahoj, mohl by mi někdo pomoci od homosexuality? Napište mi prosím na e-mail, trápím se kvůli 
tomu :-(

Jméno: adam
E-mail: adam2020@seznam.cz
Datum: 7.6.2010.20:52
Příspěvek: Odpustí Bůh homosexuálovi, kterému se líbí muži, masturbuje při představě např. orálního styku 
s mužem, lituje svého odporného hříchu a trápí se kvůli němu? Hledám pomoc, ale nikde nenalézám, zatím 
ani u Boha :-(

Jméno: Libor (autor stránek) - RE: Adam
Datum: 18.6.2010.07:16
Příspěvek: Ano, Bůh nám odpustí každý hřích, kterého litujeme a který mu přiznáme (1. Janův 1, 9:  Když ale
své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé 
nepravosti.). To ale také znamená, že s tím máme přestat (s představami a masturbací).

Jméno: Jana E
Datum: 28.6.2010.10:59
Příspěvek: Zkušenosti lidí, kteří pracovali v pornografickém průmyslu a nyní varují ostatní,aby je před tím 
zachránili /křesťanské video/ : 
http://www.pornojeloz.sk



Jméno: isa
E-mail: isametka7@seznam.cz
Datum: 28.6.2010.14:02
Příspěvek: Touto problematikou se mimo jiné zabývá i křesťanská organizace Teen Challenge s ústředím v 
Praze - jejich pobočky jsou na mnoha místech a městech v ČR,myslím,že jsou nyní pod názvem Point 14 - 
zabývají se praktickou a ucelenou pomocí závislým na drogách a právě i lidmi trpícími homosexualitou.Mají k
dispozici odborníky i zázemí pro tuto činnost.Jejich stránky jsou k dispozici na netu.Není tam sice přímo 
uvedena léčba homosexuality,přesto ji léčí s pomocí Boží.Isa 

Jméno: Jana E
Datum: 28.6.2010.16:58
Příspěvek: Kontakt na středisko křesťanské pomoci : knyerges@point14.cz

Jméno: isa
Datum: 29.6.2010.09:41
Příspěvek: jen poznámka k odkazu na K.Nyergese - nyní je dlouhodobě pryč,takže jediná možnost v 
dohledné době je se obrátit na Plzeň a zeptat se na jiného odborníka.Viz Point 14 Plzeň

Jméno: Jana E.
Datum: 1.7.2010.19:41
Příspěvek: Národní kancelář Teen challenge je na Praze 8, ulice Na Bendovce 103/24. Telefonní spojení : 
233 541 627. 271 743 607

Jméno: Vážny
E-mail: zde.spiderman@tiscali.cz
Datum: 3.7.2010.22:12
Příspěvek: Zdravím všechny účastníky.
Narazil jsem na tuto diskuzi a neudivuje mně, že některým křesťanům je zcela jasné jak je jedině možné 
správně vykládat a chápat Boží slovo a který je ten jedině možný způsob správného života. Nevylučuji a 
nechci přitom popírat zkušenosti věřících ať se již staly ve Fatimě, Medžugorii, nebo jiném setkání i v ČR. 
Nicméně jsou to vždy zajímavé podněty přitahující pozornost. V minulosti křesťané dokázali pro své 
přesvědčení trpět, ale i druhé zabíjet. Až s odstupem času, když sami zpytovali své svědomí, poznali vněm 
pochybení, které před tím přičítali jiným. Dle slov Ježíšových je ovšem možné fyzické ublížení způsobit právě
tak pouhým slovem jako i činem. Proto je potřeba vážit slova a obzvláště závěry, kterým přičítáme jedině 
možné vysvětlení, které má být navíc osvobozující pravdou. Také si uvědomme, že pokud jsme přesvědčeni 
o homosexualitě jako o homosexuálním slepení - orientaci a nikoli jen nějakým přechodným chvilkovým 
citovým výlevům, pak je logické, že tito lidé se musí sexuálně projevovat, stejně jako heterosexuálové ke 
svým partnerům.
Modlit se v této situaci, aby Bůh vše vedl je jistě možné a správné právě tak, jako u všeho co konáme. Tvrdit 
ovšem současně, že je nutné aby se všichni beze zbytku podřídili přetvořující léčbě své orientace, protože 
jinak nebudou spaseni je právě tak opovážlivé jako nepřímo obviňovat ty o jejichž zkušenosti neúspěšného 
léčení se již tolik nemluví. Musíme být jako křesťané čestní a nepředstavovat lidem Boha, který je tu od toho 
aby plnil věci tak jak právě my jim rozumíme. 

Jméno: René
E-mail: renesad@seznam.cz
Datum: 7.7.2010.07:18
Příspěvek: Jsem homosexuál a potřebují pomoc.Potřebují někoho u koho mužu bydlet modlit se sním a kde 
budou uzdraveni moje zranění.Má homosexualita mne vysáva život.Nemohu být štastný.Potřebují 
vysvobození z homosexuality.Chci žít podle Ježíše.Jetli jste někdo takový prosím ozvěte se mi.děkují.

mailto:knyerges@point14.cz


Jméno: isa
Datum: 7.7.2010.09:19
Příspěvek: pro Rene:
Určitě se obraťte na adresu níže uvedenou na Teen Challenge Praha - je tam i telefon.Mají střediska 
následné péče zvlášť pro muža a zvlášť pro ženy - nevím teď přesně název a místo...mělo by to být někde u 
Prahy.Je možnost nastoupit léčbu třeba i na rok - dle potřeby. Mají velmi schopné odborníky i na tento 
problém - rozhovory, modlitby, psychoterapie. Alespoň to tak fungovalo před třemi roky.Je třeba zavolat a vše
zjistit. Jsou velmi vstřícní. Je možno psát i na mail.Tak hodně štěstí a Boží Milosti.

Jméno: isa
Datum: 7.7.2010.09:32
Příspěvek: pro Rene:
střediska pro muže - Poštovice, Šluknov, Plzeň - středisko Vršíček /Plzeň je pod názvem point14/
www.teenchallenge.cz
email: tcczech@gmail.com

Jméno: Jana
Datum: 2.8.2010.19:23
Příspěvek: Je dobře  a bylo by skvělé, když najdete pomoc k vysvobození z problémů. Ať Vám Pán v tom 
požehná, modlím se za to. A nyní z jiného soudku : vyskytl se už jeden problém, kdy někdo chtěl využít nebo
spíš zneužít příležitosti a navázat tak kontakt s křesťanem, kterého pak následně požádal, aby s ním začal 
mít poměr. Křesťan mu řekl, že takové věci nedělá. Takže tím chci varovat ostatní, aby si dali pozor!!!

Jméno: eukalypt
Datum: 22.8.2010.12:13
Příspěvek: Tohle mluví za vše : http://www.tv7.cz/?vid=1031

Jméno: adam
Datum: 7.10.2010.18:25
Příspěvek: Jeden z účastníků diskuze se tady zmínil o mariánských zjeveních.Nechci o tom nic slyšet - 
potom, co jsem se tím delší dobou zabýval a následkem toho jsem měl závažné psychické problémy. Tyto 
poselství nejsou od Boha, ale od toho druhého. K tomuhle závěru dojde každý, kdo dobře zná jak Bibli, tak 
Satanovy taktiky. 
Důsledně varuju před tímhle. Jako i před všemi homosexuálními aktivitami. Tím se člověk otvírá ďáblu a jeho
působení. Zárovn chci říct, že Bůh nikoho neodsuzuje někoho jenom za to, že někdo má tuhle poruchu. 
Řešení je: následovat Boha celým srdcem, žít podle Božího slova, chodit do živé církve, nepodléhat 
homosexualitě, spolehnout se v sexualitě vůbec na Boha - předat mu tuhle oblast, prosit Ho, aby v ní jedanl. 

Jméno: Jana E.
Datum: 4.11.2010.09:55
Příspěvek: Souhlasím s Adamem. Přečetla jsem knihu Láska zvítězila /John a Anne Paulkovi/. Je to životní 
příběh bývalého homosexuála a lesbičky. Nyní jsou manželé a mají dva syny. Doporučuji.Knihu lze objednat 
zde : http://www.krestanskyzivot.cz/index.php?body=produkty&kategorie=vychovne_vzdelavaci&page=1

Jméno: Řezník
Datum: 16.5.2011.15:38
Příspěvek: Nic proti autorovi, jen okomentuju celkovou situaci. 
Dost často zřím na to, jak se ohromně řeší situace kolem homosexuálního chování. Spousta rozborů, jestli to
je, nebo není hřích (jasně že je, je to napsáno v Bibli na mnoha místech) a následné rozsáhlé omluvy, jak 
neodsuzujeme homosexuály a podobně (jasně, že je neodsuzujeme, protože neodsuzujeme nikoho). Ale 
prostě se mi zdá, že se s tím moc nadělá. Tak, teď se do mě určitě někdo opře, že jsem necitlivej všivák a že



kdybych měl tu smůlu a měl homosexuální orientaci, tak bych takhle nemluvil a že bych je měl litovat, atd.. 
No, já neříkám, že je nelituju, jen bych k tomu dodal, že homosexuálové nejsou jediný, kterým dělá jejich 
sexualita ze života peklo. Svobodný heteráci na tom taky v tomhle ohledu nejsou nejlíp. Vlastně bych řekl, že
z určitého pohledu ještě hůř, protože kolik třeba reklam, poutačů, atd., je zaměřeno homosexuálním 
směrem? Tak jeden z pěti set? Kolik aktivity je vyvynuto směrem na heterosexuála, skrz všemožný děvky 
vyfocený a nalepený všude možně? Taky nevidim na ulici chlapa, oblečenýho tak, že je mu vidět pomalu až 
do jater, když se předkloní. Zatímco pro ženskou oblečenou jako děvka ze Sodomy není pomalu kam 
plyvnout. 
Co chci říct, v současný chvíli jsem na tom skoro hůř, než ten homosexuál. Homosexuál potřebuje zázrak od
Boha, aby byl odteplen a dostal ženu, jinak bude celej život trpět v boji se svym tělem. Já potřebuju zázrak 
od Boha abych dostal ženu, jinak budu celej život trpět v boji se svym tělem. Tak mě nějak trošku štve, že se 
věnuje tolik času a síly na to, aby se obhájilo stanovisko, že teplení se je hřích, zatímco pro svobodný 
heteráky je maximálně věta "ještě jseš mladej, máš času dost" (to když slyšim, tak začínám opravdu zuřit.)

Jméno: Adam 
Datum: 28.5.2011.22:34
Příspěvek: Pokud je mi známo, Bůh chce, aby všechno žilo v míru, všichni se měli rádi, naše životy 
naplňovala láska. Láska není a nemůže být zvrácená v žádné podobě. 
Pokud opravdu chcete, aby všichni byli šťastni a spokojeni, přestaňte dělat z homosexuality nemoc. 
I homosexuální páry mohou, dokážou a JSOU šťastné. 
Jen z těchto řečí je jim těžko! 

Jméno: Kateřina
Datum: 7.7.2011.17:19
Příspěvek: Jak tu někdo může napsat, že homosexualita je stejná úchylka jako pedofilie? Brubuďte se! 
Představte si pedofila, který znásilňuje čtyřletého bobana a dva normální homosexuály, kteří nikomu nijak 
neubližují. Který neandrtálec tohle může srovnávat a odsuzovat?! A homosexualitu nevyléčíte. Je to 
přirozenost daného člověka a nejde vyléčit. Můžete být někým zmagořeni. Většinou, když se někdo snaží 
popřít přirozenost, vznikne u daného člověka psychický blok, deviace. A vznikají nám takový (promiňte to 
slovo) pošahanci jako například Fritzl. 

Jméno: Jana
Datum: 7.7.2011.17:58
Příspěvek: Není pravda, že se nedá homosexualita léčit. Příklady lidí, kteří z toho byli vysvobozeni, to 
dokazují.

Jméno: Řezník
E-mail: Brad.Bellick@seznam.cz
Datum: 11.7.2011.15:38
Příspěvek: Kateřina: homosexualita je míň nebezpečná, než pedofilie, protože neubližuje dětem, většinou, 
ale v principu je to zvrhlost a deformace stejně jako pedofilie. Princip je stejnej. Normální muž souloží se 
ženou. Zvrhlej muž souloží s jiným mužem, psem, mrtvolou, psí mrtvolou, dítětem, mrtvým dítětem, vejfukem
od auta, vyber si. Ok, dvě buzny žádným lidem neubližují, to je pravda. Úchyl, co doma pigluje zdechlýho 
kokršpaněla, taky nikomu neubližuje, označíš ho za normálního? Pochybuju. Sexualita je primárně určená k 
množení, sice není jen k množení, ale prostě tvorové jsou dvojpohlavní kvůli množení. A když někdo není 
orientovaný na druhý pohlaví stejnýho živočišnýho druhu, tak prostě je zvrácenej, ať to pseudohumanisti a 
buznomilové zabalujou do jakkoliv politicky korektních keců. Mimochodem, Fritzl nebyl teplej, byl jinak 
zvrhlej, ten prznil vlastní dceru. 
Adam: Co Bůh chce, to říká v Bibli. Jasně tam říká, že homosexuální chování je zvrhlost a že ho 
neschvaluje. Láska nemůže být zvrácená, to je pravda, ale bohužel tak nějak naše společnost zahrnula do 
pojmu "láska" i zvrácený sodomský pelešení party bukvic, což nemá s láskou nic společnýho. Homosexuální
páry dokážou být šťastné, zoofil taky může být šťastnej a sériovej vrah taky.



Jméno: Adam
Datum: 12.7.2011.01:31
Příspěvek: Jana: Nikdo se nikdy nevyléčil, všechno je to jen zapření sama sebe pod tlakem společnosti. 
Řezník: Je to zvláštní, ale nějakým ZVRHLÝM způsobem chápu tvůj smysl pro princip. 
A stejně chabě principielně ti můžu argumentovat i já; jak můžeš srovnávat dva muže s ostatními úchylkami?
Homosexualita už dávno není považována za nemoc, a nemocí nikdy nebyla, neexistuje vir, neexistuje 
bakterie, neexsituje žádný cizopasník, dokonce ani mutace genů, která by prokazovala, že homosexualita je 
nemoc. Tudíž se nedá a potažmo není potřeba ji léčit. Jde o podstatu jedince. Ostatní úchylky s tím 
srovnávat ani z principu nemůžete, protože ostatní úchylky převážně ubližují. Láska mezi dvěma osobami 
stejného pohlaví je stejně přirozená, jako mezi odlišným pohlavím. Věděli to už v antickém Řecku. (Řezníku, 
kdybys viděl dobové vzory na vázách a nástěnným malbách, zježily by se ti i oholené chlupy na těle.) 
Pokud by nás Bůh stvořil - jak mj. v příspěvku sám říkáš - pouze k množení, nedal by nám city, emoce, 
schopnost myšlení, prožitku. Nechal by nám narůst pouze pohlavní orgány a ze souvětí "Milujte se a množte
se" by pak zbylo pouhé zvířecí "Zachraň svůj druh!" ... 
V mých očích není Bůh všemohoucí, v mých očích není Bůh všemilující. V mých očích je Bůh pouze nástroj 
omezených lidí... Přeberte si to jak chcete. 
A koukněte se na film Prayers for Bobby, možná vám potom něco docvakne. (když to neuděláte, pouze tím 
podtrhnete svou omezenost a neschopnost akceptovat lásku, jakoukoliv lásku.) 

Jméno: Řezník
Datum: 13.7.2011.14:32
Příspěvek: Adam: kde já říkám, že buzerantství je nemoc? Říkám, že je to zvrácenost. Bakterie nebo virus 
pedofilie, nekrofilie, znásilnění atd taky není,taky to nejsou nemoci. Je to prostě ZVRHLOST. A zvrhlost je 
třeba léčit. pelešení se osob stejnýho pohlaví není přirozený. Stejně jako není přirozený strkat blemcáka do 
výfuku auta, ať si nějaká politicky korektní lobby klidně vyřve hlasivky, není to přirozený, je to možná 
společností tolerovaný, možná to není nebezpečný, když to dělaj dva se vzájemnym souhlasem, ale nikdy to 
přirozený nebylo. Jo, kdybych viděl vzory na malbách z antickýho řecka, no, bezva, o čem mě to přesvědčí? 
Akorát o tom, že tam měli spoustu úchylů. kdyby jsi viděl kresby v pyramidách starých mayů, našel by jsi tam
obrázky, jak šaman vytrhával lidem srdce, taky přirozený, protože to někdo namatlal na zeď? Zavedeme to 
tady? Bůh nás stvořil, ale nestvořil nikoho jako teplouše, teploušství vzniklo až potom, co lidstvo propadlo 
zvrácenosti, jako důsledek hříchu. No a ještě jedna věc, evidentně v Boha nevěříš, tak v tom případě 
nechápu, proč zabíjíš čas přesvědčováním křesťanů, že buzerantství je přirozený? Protože mi v Boha 
věříme, víme že existuje, tvuj názor na tom nic nezmění a tak posloucháme, co řekl. Bůh řekl, že 
homosexuální chování je hřích, tečka, takže si dřív vytrhneš mluvenim čelist z kloubů, než mě přesvědčíš, že
není. Na ten film se klidně mrknu ale můžu ti dopředu říct, že na mym názoru to vůbec nic nezmění, nemůže.
Jinak, pokud by ti náhodou moje názory šly na nervy, můžu doporučit tvůj ústup na nějakou "růžovou 
buznaseznamku", věř mi, že tam tě prudit nepolezu. Jinak, ještě dodám, hřích homosexu není o nic horší, 
než hřích nemanželskýho heterosexu a třeba porna, co jsem například dělal já. Tudíž, buzna není horší 
hříšník, než jakýkoliv jiný. Každej potřebuje Boží odpuštění. Pokud teda nechce skončit v pekle. No ale k 
odpuštění patří taky snažit se žít podle Boha a uznat to co on říká. Já neodsuzuju buzny jako lidi, protože 
jsem nebyl lepší. Odsuzuju jen to co dělaj, protože je to zvrhlý. Jako odsuzuju to, co jsem dělal sám. protože 
to nebylo správný. nemám v úmyslu běhat po ulici s basebalovou holí a řezat homouše, to fakt ne, tohle nás 
Ježíš neučí, ale nemůžu souhlasit s tim, že bukvičení je přirozený, když není. Domluvil jsem, konec.

Jméno: Adam
Datum: 13.7.2011.17:44
Příspěvek: Bůh tě, pokud vím, taky neučí nenávisti, při tom z toho, co píšeš, bys nejradši tu basebalku vzal a
nejradši všem takovým vymaloval obličeje, né-li jinou část těla. Možná se pletu, možná nemáš potřebu 
ubližovat druhým, ale z toho, co píšeš, a hlavně JAK to píšeš, bys už teď nejradši vyliskal mě jenom za to, že
si dovolím mít "pouze politicky korektní názor". Zeptám se ještě takhle. V téhle konverzaci se mě snažíš 
umlčet tím, že "muž s mužem je zvrhlost". Ale k mé otázce (a chci názor tebe jako muže, ne jako křesťana). 
Kdybys viděl dvě ženy? Co bys udělal? (Pokud se tak již v tvé minulosti nestalo.) Pořád se tu oháníš 
sexuálními praktikami, ale přijde mi, že odsuzuješ jen ty. Mám to snad brát tak, že tvůj názor je založenej na 
tom, že víš, že někde existují dva muži a ti si společně dělají radost jinak než basou piva? Téměř v každé 
druhé tvojí větě čtu slovo "buzna" nebo "bukvice".  Ne, nejsem věřící, ale nikomu jeho víru nevyvracím. 
Nemám to zapotřebí. Je to každého věc, každého VOLBA. Problém ale je, že homosexualita VOLBA není. A 
nikdy (!) nemůže být člověk odsouzen za to, co neudělal. Možná to může být ZVRHLOST. Ale v každém 
případě je to LÁSKA. Tebou tolikrát zmiňovaný sex je už jen součást toho všeho.
Žádný člověk si nevybere svou sexuální orientaci, stejně jako ty sis nevybral, že budeš heterosexuál. 



Kdyby ti tvé dítě řeklo, že se mu/jí líbí muži/ženy. Podíval by ses na něj jako na své dítě a MOHL si vybrat, 
jestli dáš přednost tomu vystrašenému, oporuhledajícímu človíčkovi, nebo se budeš řídit Biblí a Bohem, a 
dítě, které za tebou šlo s důvěrou, pošleš na léčení? 
To dítě si může pouze vybrat, jeslti ti to říct, nebo neříct. Ne, jestli bude homosexuál, nebo nebude. 
Člověk má možnost odpuštění, to jistě. Ale proč by se měl pokat za něco, co neudělal?

Jméno: Adam
Datum: 13.7.2011.17:52
Příspěvek: P.s. Podíváš-li se na ten film, a budeš u něj přemýšlet, byť jen třetinu toho filmu, a alespoň uznáš,
že možná ne všechny tvé názory jsou správné, můžu ti slíbit, že ti zatleskám. 
P.s. Nástěnné malby jsem viděl, studuju umění a jeho dějiny, apod. Nenarážel jsem tím na jejich náměty, ale 
pouze na to, že homosexualita začala být kritizována až s nástupem křesťanství, které (pokud si dobře z 
hodin dějepisu pamatuju) se začalo šířit až po této éře...

Jméno: Libor - autor článku i stránek
E-mail: info@musculus.cz
Datum: 14.7.2011.08:02
Příspěvek: Řezník začne psát slušně, protože jinak mu zablokuji možnost vkládat komentáře. Adame, ty si 
pleteš lásku s chtíčem. Sexuální orientace skutečně není volbou, sexuální chování (heterosexuální či 
homosexuální) ano. Napsat, že nikdo z homosexuální orientace nebyl uzdraven v situaci, když jen zde v 
diskuzi je několik svědectví o opaku, mi přijde poněkud omezené. Pokud hledáš pochopení, pak s tím 
nemám problém. Pokud hledáš ospravedlnění homosexuálního chování, pak jsi na nesprávných stránkách. 
Tyto stránky jsou zaměřeny na biblické rozbory různých témat. A protože Bůh říká, že homosexuální chování
je "toéba" (hebrejsky ohavnost, nemorálnost, nechutnost), nebudu psát něco jiného. 

Jméno: Řezník
E-mail: Brad.Bellick@seznam.cz
Datum: 14.7.2011.10:14
Příspěvek: Libor: ok, budu psát slušně. Ovšem, co tak sprostého jsem napsal? Snad slovo "buzna"? 
Adam: já se na ten film klidně podívám, dopíšu tenhle koment a zkusim ho najít. Nuže, ale odhaduju, že děj 
bude následující: kluk zjistí, že je teplej, rodiče se s tím nesmíří, pošlou ho do nějakého křesťanského 
výchovného tábora, tam mu budou, jak bys ty řekl, "potlačovat přirozenost", pak možnost a) on pod "tlakem 
okolí" spáchá sebevraždu, možnost b) najde si nějakýho teplýho kámoše a s tím bude zbytek života 
"šťastnej". Pletu se? Každopádně to asi bude doják, jak nacucanej kapesník, ale fakt to moje názory 
nezmění, nemůže. 
Dál. Ptáš se mě na dvě ženy, co bych dělal. Řeknu tohle, nečučel bych na ně, odešel bych. (nebo bych je 
vyřval do bezvědomí, ať si jdou dělat ty prasárny někam jinam, záleželo by na situaci). Sexuální chování je 
věc vědomý volby. Jak píše Libor. Hele, Bůh, stejně jako homosexuální chování odsuzuje a nenávidí 
nemanželský sex. Já ženatej nejsem. Takže možnosti. Můžu poslechnout svoje instikty a s nějakou se 
vyspat (s jednou nebo s několika) nebo můžu poslechnout Boha a svoje pudy uvázat na krátkej řetěz. Tatáž 
situace je ohledně onanie a sledování porna. Teď mi hodíš protiargument, "tak se ožeň Řezníku, co je na 
tom těžkýho, to teplouš nemůže". Nuže, my si nemůžeme brát nevěřící. Koukni se na ČR, jakej je tu poměr 
"věřící/nevěřící". Katastrofa. pravděpodobnost, že natrefim na věřící svobodnou křesťanku, která mě bude 
přitahovat a budu se líbit i já jí, jak je vysoká? Podle mě se tak limitně blíží k nule. Takže potřebuju pomoc od
Boha, aby mi nějakou přivedl. Stejně jako teplouš potřebuje pomoc od Boha, aby byl přeorientován. Pokud 
by pomoc od Boha nepřišla, jsme já i teplouš odsouzeni k doživotnímu držení se na řetězu. Takže vidíš, jsem
v dost podobný situaci, taky si musim vybrat, koho budu poslouchat. Ale když v Boha nevěříš, chápu, že ti to 
přijde nelogický. Jinak, homoušství nebylo kritizováno až po nástupu křesťanství, stejný postoj má Židovství 
(jasně, protože křesťan i Žid mají stejného Boha a Starý Zákon je židovská Bible). No a Židovství je starší, 
než antické Řecko. 
Dál, Bůh taky nesoudí lidi za orientaci, ale za činy. Bůh neodsoudí chlapa za to, že ho přitahujou chlapi, ale 
za to, že se s nima peleší. Já jsem orientovanej na ženy, ale taky bych riskoval trest, kdybych se začal 
pelešit, viz výš. Kdyby mi dítě řeklo, že je čtyřprocentní, co bych mohl dělat? Vyhnat ho? To asi těžko co? 
Snažil bych se ho navést zpátky na správnou cestu. Rozhodně bych ho nepodporoval v homosex aktivitách, 
to rozhodně ne. Hledal bych pomoc u Boha. Ale já děti neplánuju, mám svoje důvody a těch je dost.



Jméno: Jared
Datum: 14.7.2011.11:06
Příspěvek: No, vidím, že se to tu rozjelo ve velkém.. :D Mohl bych mít pár skromných dotazů? 
Představme si situaci. Je dítě, věřící, pokřtěné, chodící do kostela a které zatím nespáchalo nic, co by se 
Bohu nelíbilo. 
Řekněme, že je to opravdu ideální, křesťanské dítě, ale ve 13 letech svého života zjistí, že je homosexuál. 
Jak to má chápat? Za co dostává takový trest? Je to snad jen zkouška pevnosti víry, stejně jako Stigmaty? 
No, každopádně ho Vy, milující rodiče, kterým se jejich dokonalé dítě takto znechutilo, budete pokoušet ho 
uzdravit. Ze začátku to to dítě bude brát vážně, ale když si po x letech uvědomí, že ho neléčíte, ale pouze 
převychováváte a uvidí, jak ho stále jako homosexuála nemáte rádi, co myslíte, že udělá? Bude se marně 
snažit dál, nebo raději začne lhát, přetvařovat se, že už je všechno fajn, jen pro to, aby opět získalo lásku 
nejbližších.. Tak co, myslíte, že lidé se skutečně ,,uzdravují", nebo jen převychovávají, kvůli vám? 
Ne, nechci kritizovat Vaše postupy, ale jsem studentem Psychologie na Palackého Univerzitě v Olomouci a 
chtěl bych toto téma zpracovat. Žel, mi chybí nějaký ten ,,vyléčený" homosexuál, protože každý s kým jsem 
mluvil říká, že skutečně se vyléčit je nemožné.
Prosím o pochopení a schovívavost, protože mě toto téma opravdu zajímá a chtěl bych ho poznat a 
zpracovat i z náboženské stránky, ne jen ze stránky homosexuálů, tak prosím, jestli by jste mi mohli dát 
třeba e-mail na nějakého toho (podle vás) skutečně vyléčeného homosexuála. Je jedno, jestli je to gay, nebo
lesbička. 
P.S. Pro někoho, kdo by si to nějak špatně vyložil. Ne, nejsem gay, mám přítelkyni, se kterou jsem 
zasnoubený. 
Děkuji       Lukáš Cetkovský

Jméno: Adam
Datum: 14.7.2011.18:38
Příspěvek: Libore, kápnul jsi na to. 
Rozdíl mezi homosexuální orientací a homosexuálním chování opravdu je. Ledajaký heterosexuál se klidně 
může podle Řezníkových slov pelešit s osobami stejného pohlaví. 
Trošičku problém ale nastává v situaci, kdy homosexuální chování je podníceno homosexuální orientací a ta 
je neměnná. 
Jarede, tímto přecházím k tobě. Vyléčeného homosexuála nenajdeš. V nejlepším případě najdeš 
heterosexuálně se chovajícího zapřeného homosexuála. (A tím narážím na všechny domněnky ohledně 
vyléčené homosexuální ORIENTACE.) 
Řezníku, v podstatě ve všech třech typech ses trefil. Ten film nebrání homosexuály přímou cestou v 
konfrontaci s Bohem, naopak křesťanství tam hraje podstatnou roli. A i mě, jakožto ateistu, ten film oslovil. 
Jde mi jen o to, že bys z toho filmu mohl pochopit, proč existují lidé a dokonce i křesťani, kteří stojí za právy 
homosexuálně orientovaných lidí. (prosím, ber v potaz také skutečnost, že film není hollywoodská slátanina, 
ale je založen na skutečné udalásti a jeho hl. postavy byli/jsou skutečné osoby. 
Libore, ještě jednou se vrátím k tobě. Na tyto stránky jsem nepřišel s bojovnou náladou. Hledal jsem pouze 
materiály pro svou školní práci týkající se homosexuality, a jako takové jsem potřeboval názory na ni z více 
pohledů. A jelikož vím, jak na psychiku takovýchto lidí (z drtivé většiny dětí) působí tyto názory, nemohl jsem 
si pomoct a něco jsem nenapsat.
Toď vše, co jsem chtěl říct. 

Jméno: Řezník
Datum: 15.7.2011.11:02
Příspěvek: Adam: tak jo, když říkáš, že vyléčeného homosexuála nenajdeš, co když ti seženu kontakt na 
vysvobozeného homosexuála, tzn., že byl teplej, pak přijal Krista a te´d je hetero. Změníš názor? 

Jméno: Adam
Datum: 20.7.2011.23:14
Příspěvek: A bude to opravdu sexuálně přeorientovaný člověk, nebo homosexuál s tak silným sebezapřením 
a heterosexuálním chováním? (Myslím, že bychom se mohli dohadovat do nekonečna. Člověk, když je o 
něčem přesvědčený, dokáže spoustu věcí. Tak se může zdát, že se nějaký homosexuál "vyléčil". Všechno 
bych to ale svedl na autosugesci a sebezapření. Sexuální orientaci prostě "vyléčit" nebo jednoduše nějak 
změnit, nejde. Sexuální chování ano, sexuální orientaci ne.  S tím člověkem bych si klidně popovídal a 
poslechl bych si ho. Nevím, třeba bych ho i pochopil - kdyby o tom byl sám přesvědčen a spokojen, proč ne, 



člověku bránit ve štěstí nelze (to prosím ani homosexuálním vztahům - ty totiž naplňuje láska, stejně jako ty 
heterosexuální). Nikdy ale neuvěřím tomu, že je "vyléčen" - že změnil orientaci. 

Jméno: Jana
E-mail: janae@atlas.cz
Datum: 25.7.2011.18:20
Příspěvek: Adame, napište mi na můj mail. S tím člověkem, který je z toho vysvobozený a dvacet let ženatý 
a teď má poradenství, vás zkontaktuji.

Jméno: Řezník
Datum: 25.7.2011.18:32
Příspěvek: Jasně že to bude přeorientovaný člověk a víš proč? Protože Bůh je Bohem zázraků. Myslíš, že 
když dokázal stvořit svět, tak by měl sebemenší problém vysvobodit člověka z hříchu homosexuality? Ale i 
kdybych ti ukázal vysvobozené, přeorientované, bývalé homosexuály, ty tomu stejně neuvěříš. Jasně že ne. 
Protože nevěříš v Boha. Proto je tvoje doktrýna, že teplouš se přeorientovat nemůže. Samozřejmě, když 
nevěříš v Boha, nemůžeš věřit ani v jeho pomoc, tudíž ani ve vysvobození, které dává. Stejně jako nevěříš 
tomu, že je schopen křísit mrtvé. Takže naše dohady půjdou do nekonečna (pokud neuvěříš, pak bys to 
pochopil). Tudíž, zůstaňme u toho, že já nebudu provádět teploušům žádnou perzekuci (tohle nás Ježíš 
kristus neučí) a ty nám tady přestaneš tlačit, že homosexuální chování je přirozené. Jo, mimochodem, 
koukal jsem na ten film. Jak jsem slíbil. Takže, moje shrnutí. Propaganda jak kráva. Už jen začátek, jak se s 
ním ta holka chtěla vyspat v tom autě a on jí neobtáhnul jen proto, že ho nepřitahovala. Pokud by to byl tak 
horlivý křesťan, že by ho homosexuální orientace tak ničila, neobtáhnul by tu holku už jen proto, že Bůh 
nenávidí mimomanželský sex heterosexuálů, stejně jako pelešení homosexuálů, potažmo zoofilů, je to 
sexuální nemorálnost, tudíž hřích. Už to mi ukázalo, že autoři filmu ví čočku a vychází z povrchních 
informací. Dál. V celém filmu ani jeden projev Boží moci a film byl točený z ateistického hlediska (tzn. že 
křesťanství je jen samoúčelná víra pro víru, modlitby nefungujou, tudíž "je jedno, čemu kdo věří, hlavně ať 
nikomu nešlape po štěstí"). A ukázaný to bylo tak, že chudák teplej hošík měl tu děsivou smůlu, že se narodil
do křesťanské rodiny, která se mu stavěla do cesty a kdyby se chudáček narodil třeba bigotním ateistům, 
kteří by vědomě či nevědomě vyznávali Crowleyho heslo "Dělej co ty chceš, to ti buď celý zákon", měl by 
malý čtyřprocento "šťastný život", prostřídal by pár homopartnerů a ve 35 letech by nosil plínky, případně 
vesele a šťastně zašel na AIDS (což je mimochodem pořád hlavně nemoc teplých). No a závěr? Protože 
biblické křesťanství zakazuje homoušům smilnit, je potřeba najít nějakou "softverzi", která jim to zakazovat 
nebude, pak může vesele zase platit "věřte čemu chcete, jen nešlapte jiným po štěstí". Takže, na tu 
propagandu jsem kouknul, pak jsem jí smazal a už nikdy víc. Takže definitivní shrnutí. Kdo nevěří v Boha a v
Ježíše Krista, může si být klidně homosexuál, klidně nekrofil a nám křesťanům do toho dohromady nic není 
(pokud si to dělá doma a neukazuje to na veřejnosti, případně nechce učit děti ve školách, že je normální a 
přirozený být zvrhlík, pak už problém vzniká). Je jedno, za co skončí v pekle. Pokud ten dotyčný pochopí, že 
to, co mu říkáme, opravdu není jen pytel keců, ale pravda (a že to s ním myslíme dobře, protože nechceme, 
aby skončil v pekle, což je jediný důvod, proč se s ateistama a spol. dohadujeme) pochopí že homosex je 
hřích a že to Bůh nenávidí, v tu chvíli už má ovšem oporu v Bohu a v jeho zázračné moci, Bůh mu může 
změnit orientaci. Ve chvíli, kdy člověk přijme Ježíše Krista, už se ho peklo netýká a budou postupně 
odstraněny všechny jeho hříšné návyky a tendence. Pochop, Bůh nedělá "levárny". Nevytvoří člověka jako 
teplouše, aby ho pak za to odsoudil. Takhle to není. To je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct.

Jméno: Adam
Datum: 28.7.2011.12:36
Příspěvek: Řezníku, ač nerad, uznávám, že máš pravdu v jedné věci - dohadovat se tu můžeme opravdu do 
nekonečna. Ale ještě se vyjádřím k pár bodům. Já vám nechci "vtlačit do hlav" to, že je to přirozené. Chtěl 
bych jen, abyste se třeba pokusili pochopit člověka, který takto žije a je spokojený a žije spokojený život plný 
lásky. 
Pořád z tvých příspěvků cítím nenávist, ačkoliv tu hlásáš, že to dělat nechceš. AIDS NENÍ nemoc hlavně 
homosexuálů, onemocnět mohou naprosto všichni, i ještě nenarozené dítě v lůně pozitivní matky. Nemoc 
homosexuálů je pouze jiné označení pro AIDS, a vysloužené neuváženým stykem. (Abys to špatně 
nepochopil, to neobhajuju, pouze vysvětluju). Pořádná nevýhoda je holt v tom, že se přenáší hlavně análním 
stykem a pokud najdeš pár nerozvážných lidí, kór homosexuální orientace, není se pak čemu divit, že to byl 
téměř "AIDS-boom". Opět, neobhajuji nic, tohle se mi nelíbí o nic víc než tobě. Jen podle mě není fér, dávat 
to za vinu hlavně a jen jim. 



Jinak se mi také zdá, že skáčeš z extrému do extrému. Fanatičtí křesťané vs. "Dělej si co chceš!". Nešlo by 
třeba "Chápeme tě a tolerujeme tvůj způsob života. Chceme, abys byl šťastný." ?
Je to střet víry a přesvědčení. Neříkám, že Bůh neexistuje. Ale jde mi o štěstí a spokojenost samotného 
člověka jako bytosti, ne člověka jako tvora kajícího se ze všech rádoby špatností. 
A poslední vyjádření k tomu filmu. Čekal jsem podobnou reakci. Nechtěl jsem od tebe, aby ses na to díval 
okem filmového kritika, ale okem člověka, možná otce, kterému by šlo o dobro vlastního dítěte, potažmo lidí 
se stejným "problémem" - záměrně jsem použil úvozovky, ale to jistě chápete. 
To, k čemu ses vyjadřoval, a scéna v autě. To byla jen záminka jak nastínit jeho situaci. Spíš než jako 
čin/možný hřích bych to bral jako nepřesné vyjádření myšlenek. Tlak okolí ho nutí být "normální", jenomže 
on prostě není "normální" podle okolních představ a s tím se snaží bojovat. Se svou osobností, ne s holkou 
sedící vedle něj. Opět ale, kdyby šlo o štěstí člověka a né o hříšné chování, nedopadlo by to tragédií. 
Závěrem tedy, nikomu jeho víru neberu, nikoho nepřesvědčuju, jen se snažím o náhled do všech vrstev 
všemi možnými úhly, každopádně moc úspěchu očividně nemám. 
"Dělej si, co chceš" moc úspěchu nepřináší (Jsem budoucí pedagog, o výchově tedy zřejmě něco vím). Ale 
kárat někoho z vlastního přesvědčení... Podle mě nic moc.

Jméno: Řezník
Datum: 29.7.2011.11:10
Příspěvek: No, chápej, ty nevylučuješ, že Bůh existuje (už to je lepší než nic), ale, já věřím v Boha na 100%, 
já vím, že existuje. Tudíž ho musím poslouchat. No a když Bůh říká, že homosexuální chování je špatnost, 
tak to není "rádoby špatnost", ale je to prostě špatnost. Takže jí nemůžu schvalovat, ani kdybych chtěl (a že 
nechci). Prostě nemůžu, sory. Jak jsem již řekl, dokážu tolerovat způsob života homoušů, popravdě, když mě
tím neobtěžujou, tak je to jejich věc. Ale je moje povinnost říct homoušovi pravdu. A tudíž je to takhle. 
Homouš musí (stejně jako každý člověk) uvěřit v Ježíše Krista, aby mu byly odpuštěny hříchy. Pak tudíž 
přijme Boží měřítka pro to, co je a není správné a bude se snažit s homsexem skončit. (A s Boží pomocí to 
nakonec zvládne). Pokud Krista odmítne a neuvěří, skončí v pekle. Já každýmu člověku přeju, aby byl 
šťastnej, ale přál bych mu primárně, aby jeho život neskončil ve věčnym zavržení. Takže asi tak. Další věc, 
pokud něčemu věřim, tak tomu věřim. Tím pádem si nevytvářim různý "softverze". Pokud uděláš 
křesťanskou církev, která bude tolerovat a schvalovat teplý sexuální aktivity, tak je to bastl a ne křesťanská 
církev. Řekl bych to takhle, věřit něčemu, jenom proto, abych věřil něčemu a vybírat si to podle toho, jak moc
mi to vyhovuje a jak moc se mi to líbí (něco jako když si Líza Simpsonová vybrala budhizmus), to dělají 
pozéři. Já pozér nejsem. Jinak, aby nedošlo k nedorozumění, já nejsem člověk s nedostatečným IQ, kterej 
se kvůli nedostatku sociálního kontaktu dal do klubu čtenářů Bible, tam si nechal nacpat do hlavy poučky a 
teď je "netolerantní a fuj k nebohým homosexuálům". Ateistovi to tak nabeton připadá, protože ateista razí 
poučku "ať si každej věří, čemu chce, hlavně ať je hodnej na ostatní". Nechci se vytahovat, ale mozek mi 
funguje dost dobře, živim se hlavou a mám IQ asi 126, takže žádnej lobotom :-))) a já nejdřív řešil, jestli 
můžu Bibli věřit, jestli je věrohodná, jak je na tom evoluční teorie, jak teda asi vzniknul člověk atd., tudíž, 
jestli jsou reálné důvody, abych uznal, že Bůh existuje a Bible je Boží slovo. Došel jsem k závěru, že to tak 
je. Uvěřil jsem v Krista a nic z toho, co jsem od té doby zažil, mě nepřesvědčilo, že bych se pletl, naopak, 
spousta a spousta věcí mi potvrzuje, že kristovci mají pravdu. Taky člověk začne vidět spoustu souvislostí a 
dost věcí začne konečně dávat smysl. Takže asi tak. Z těchto důvodů nemůžu začít uznávat homosexuální 
chování. To, co po mě můžeš chtít je, abych jim aktivně neškodil. A jejich štěstí? jejich "štěstí" ze vzájemných
sodomskoúchyláckých praktik jim vydrží velmi krátkou dobu (i za předpokladu, že jim syfilis nic nerozežere), 
ale Boží hněv? Ten bude trvat věčně. Takže tak. Tolik k mojí toleranci, jejich štěstí, atd.. Zpátky k filmu. Ten 
kluk byl taky docela matlák, mě ještě napadlo. Protože byl vyděšenej, že ho Bůh zavrhl a že půjde do pekla, 
tak spáchal sebevraždu, aby si tu cestu do pekla urychlil? Zajimavý. 
Ještě k AIDS. Tady vidíš, jak lidský prasárny člověka masakrujou. Kadící díra nebyla vytvořená jako souložící
díra. Lidi dělají prasárny a roznášej chorobu. Chlapi nikdy neměli spát s chlapama. Ale mnozí dělají prasárny
a roznáší chorobu. AIDS je nevyhnutelný následek lidských prasáren. Kdyby lidi poslouchali Boha, ta 
choroba zanikne. Rychle. Na rozšíření AIDS mají největší podíl homouši a fetny, případně ta "volná láska" v 
60. letech, kdy proběhla ta Crowleyho "sexuální revoluce" (společně s hudební a drogovou). 

Jméno: Adam
Datum: 30.7.2011.13:50
Příspěvek: K filmu - bylo to rozhodnutí -náctiletého, emočně vypjatého člověka. Upřímě, co se dalo čekat? 
Ne každý má na to, aby se s tím vypořádal. Rozhodnutí padlo.
K AIDS - tvůj názor na ni jako "nemoc (pouze) homosexuálů" už ti osvětlovat nebudu, snad jen bych 
zauvažoval nad tím "Nevyhnutelný" - téměř třetina HIV pozitivních lidí nemá s homosexualitou nic 
společného. (Stejně tak mnoho lidí - včetně homosexuálů - může být HIV pozitivní, ale neonemocní AIDS.) 



Jinak z tvých příspěvků, pokud jim dobře rozumím (jakože zřejmě ano), se dá usoudit, že jsme jaksi došli ke 
společnému závěru - ať se každý chová dle svého vědomí a svědomí. Naší touhou (u tebe zřejmě 
povinností) je však ukázat správnou cestu, na níž ovšem každý pohlížíme jinak. 
Je tak? 
P.s. máš pravdu, nevyvracím Boha, ani v něj ovšem nevěřím. Jsem spokojen se svou bytostí, pracuji na 
sobě a svých zásadách, někdo by mě možná označil za sebestředného jedince bez mozku. Pravdou ale spíš
je, že si přeju, aby každý rozvíjel své kvality. (A - nic ve zlém - to podle mě ve vaší víře moc dobře nejde). 
Tímto bych asi skončil svou účas v této diskusi.
Neskládám zbraně, ale nechci působit jako zdroj potyček. 
Osobně beru jako úspěch už jen tento náš jakýsi společný závěr, který snad, Řezníku, uznáš, není zcela 
nekompetentní.

Jméno: janae
Datum: 12.8.2011.11:37
Příspěvek: Kniha o léčení homosexuality :
http://homosexualita.cz/terapie.pdf 

Jméno: Libor - autor článku i stránek
E-mail: info@musculus.cz
Datum: 17.8.2011.08:48
Příspěvek: Vzhledem k tomu, že mi píší lidé, kteří chtějí být uzdraveni z homosexuálního zaměření, a že 
touží po kontaktu na někoho,
 koho Bůh skutečně uzdravil, prosím ty, které Bůh uzdravil, aby zde na sebe zanechali např. e-mailový či 
telefonický kontakt. Díky - Libor

Jméno: Jana 
E-mail: janae@atlas.cz
Datum: 19.8.2011.18:36
Příspěvek: Abych uvedla věci na pravou míru, protože i mně začali psát lidé, kteří hledají vysvobození z 
homosexuality : člověk o kterém jsem s ezmínila je opravdu na základě víry dvacet let osvobozený a oženil 
se. Nehodí se, abych každému sdělovala na něj kontakt, když lidi neznám...Toho člověka zná osobně paní, 
která to s ním domluvila a dala mi na něj kontakt. Já ho osobně neznám, to jsem napsala předtím nepřesně. 
Celý jeho příběh je pravdivý a má poradenství pro ty, kteří skutečně nechtějí už být homosexuální. Je to na 
základě víry v Ježíše Krista. Na diskuze zásadně nepíše, protože mu Bůh řekl, že o tom nemá diskutovat. 
Prostě je to bez diskuze. Buď opravdu chceš, aby Tě Pán Ježíš uzdravil a nebo jsi na druhé straně a pomoc 
nehledáš. Tolik na vysvětlenou.

Jméno: Jana
Datum: 19.8.2011.18:44
Příspěvek: http://cs.christiantoday.com/article/dan-drapal-zahozena-slova/18807.htm

Jméno: Jana
Datum: 21.8.2011.10:15
Příspěvek: Můžete psát na můj mail a já to odborníkovi přepošlu. Tomu, který byl před dvaceti lety 
vysvobozen z homosexuality na základě víry v Ježíše Krista. Každý případ bude posuzovat individuálně.

Jméno: Jana
E-mail: janae@atlas.cz
Datum: 22.8.2011.07:59
Příspěvek: Oprava předchozího : nepiště mi, řešit to nebude, protože nejsem v žádném křesťanském sboru 
a nemám nad sebou autoritu pastora.

http://cs.christiantoday.com/article/dan-drapal-zahozena-slova/18807.htm


Jméno: Eliška , RE:  Jana
E-mail: nevzdavejto@centrum.cz
Datum: 23.8.2011.09:11
Příspěvek: Milá Jani, velmi oceňuji Vaši snahu pomoci těm, kteří mají tento problém. Chápu to dobře, že ten 
odborník, který má poradenství pro ty, kteří skutečně nechtějí už být homosexuální, nechce aby jste mu 
přeposílala jejich emaily? Jak to souvisí s tím, že nemáte nad sebou pastora? Vždyť by jste ty e-maily 
nemusela ani číst. Je důvodem to, že toho má prostě moc? Také se mi mnohokrát stalo, že mi křesťané 
radili, abych nikomu nepomáhala, když nejsem součástí žádného sboru a nemám nad sebou pastora. Pokud
je to ovšem postoj dotyčného odborníka na homosexualitu, nemůžete s tím nic udělat. Je ale moc hezké, že 
jste měla  srdce ochotné pomoci. A na to Bůh nezapomíná. Kéž Vám mocně požehná na Vaší cestě k Němu.
Zdraví Eliška

Jméno: Jana
Datum: 31.8.2011.16:50
Příspěvek: Eliško, velice děkuji za povzbuzení a útěchu. Stalo se mi to, co vám. Je to tak. Nemohu s tím nic 
dělat. Mohu se za ty lidi jen modlit a doufat a věřit, že jim Bůh pomůže. Vždyť vidím vyslyšené modlitby za 
různé potřeby lidí, kteří mají požehnání teď v zaměstnání atd. a tak se snad dožiji i toho, že mi nějaký bývalý 
homosexuál napíše, že uvěřil a Bůh ho osvobodil.
http://cs.christiantoday.com/article/david-loula-k-homosexualite-cirkev-podle-lota-ci-abrahama/18881.htm


