
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. lekcija 

Kako je s homo-

seksualnostjo? 

Ena najbolj perečih tem današnjega časa je 

homoseksualnost. V krščanskih krogih so bili različni 

odzivi: »Bog je proti homoseksualnosti!« Tu se je stvar 

končala. Ljudje, ki so živeli v takšnem odnosu, so se pred 

javnostjo skrivali. V mnogih državah je homoseksualnost 

strogo prepovedana.  

Naše razumevanje glede te teme je danes dosti bolj 

razjasnjeno. Pogledi o teh temah niso več tako ozkogledi. 

Konec koncev nam je lahko iskreno žal, da smo užalili so-

človeka in ga včasih celo demonizirali. 

 

Sveto pismo jasno prepoveduje fizičen odnos med istima 

spoloma. 

 

Odgovore lahko najdemo v: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahko bi se reklo, da je to veljalo le za Staro zavezo, 

vendar tudi v Novi zavezi piše: 

 

»Ne smeš ležati z moškim kakor se leži z žensko; to bi 

bila gnusoba.« (3 Mojzes 18,22) 

»Če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, sta oba 

storila gnusobo; naj bosta usmrčena; njuna kri pade 

nanju.« (3 Mojzes 20,13) 

»Zaradi tega jih je Bog prepustil sramotnim strastem. 

Njihove ženske so namreč zamenjale naravno občevanje 

s protinaravnim, podobno so tudi moški opustili naravno 

občevanje z žensko in se v svojem poželenju vneli drug 

do drugega. Moški so počenjali nespodobnosti z moškimi 

in tako sami na sebi prejemali povračilo, ustrezno svoji 

zablodi.« (Rimljanom 1,26-27) 

»Ali ne veste, da krivični ne bodo deležni Božjega 

kraljestva? Ne dajte se zavesti! Ne nečistniki ne 

malikovalci ne prešuštniki ne moške vlačuge ne 

homoseksualci.« (1 Korinčanom 6,9) 

Zabeleženo je, da je veliko kriminala v ZDA bilo 

zaradi: 

•  sovraštva do homoseksualcev, 

•  sovraštva do Afroameričanov. 

 

Zaradi tega se je ogromno homoseksualcev 

zaradi varnosti umaknilo v ozadje.  

To je pripeljalo k sovraštvu do samega sebe, ki 

velikokrat vodi k depresiji in posttravmatskemu 

stresu. 

 

Zakaj storiti zločin oz. umoriti nekoga zaradi 

njegove rase ali spolne usmerjenosti? 

Enostavno ne moremo reči ničesar v bran za 

takšno brutalnost. 

 

Imeti spolne ali rasne predsodke ni ista stvar! 

Oboje je nemoralno.  

V Svetem pismu je: 

•  homoseksualnost prepovedana, 

•  rasna raznolikost se praznuje. 

Nestrinjanje s homoseksualnostjo ni predsodek, 

a rasno razlikovanje je! 

 

Pridemo do kritične točke – ljudje so po svetu 

zelo trpeli zaradi svoje barve kože. Velikokrat so 

trpeli tudi homoseksualci. 

»Za nečistnike, za homoseksualce, za 

trgovce z ljudmi, za lažnivce, za 

krivoprisežnike in za vse drugo,  

kar nasprotuje zdravemu nauku.«  

(1 Timoteju 1,10) 



Kaj pravi evangelij? 
Ali Bog ljubi homoseksualce? Odgovor je 

preprost. Bog ljubi vse ljudi. Bog ljubi 

vsakogar. Bog ljubi vsakega grešnika. 

 

 

 

 

Pravilno vprašanje bi bilo: 

•  Ali Bog dovoljuje takšno grešno obnašanje? 

•  Kakšne vrste greh je to?  

•  Je homoseksualnost hujši greh od ostalih 

   grehov? 

 

Sveto pismo navaja grehe, ki so na istem 

seznamu: malikovanje, homoseksualnost, 

incesti, umori … 

Poleg vseh debat po medijih glede ZA ali 

PROTI, Sveto pismo pravi, da je 

homoseksualnost odpustljiv greh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekatera težja vprašanja 
Bog je ustvaril spolnost za moža in ženo kot 

nekaj čudovitega. Skupno življenje je Božja 

velika preskrba za človeka. 

Pri homoseksualnosti je treba omeniti nekaj 

stvari: 

a.)  Če homoseksualec ni vernik, potem ni prva 

stvar ustaviti njegov stil življenja, ampak 

predstaviti evangelij. Do takšnih ljudi se pristopi, 

kot do katere koli druge osebe – s spoštovanjem 

in častjo.  

b.)  Obstajajo ljudje, ki te naučene vzorce vidijo 

v svojem otroštvu in mladosti.  

Pri drugih je morda naravni nagib do oseb istega 

spola. Nekateri imajo nagib do jeze, pozitivizma 

… Drugi spet čutijo privlačnost do istega spola. 

Mnogi jim svetujejo naj se poročijo z nasprotnim 

spolom, ker jim bo tako lažje. To ne drži! Stvar 

je lahko še otežena in bolj zapletena. Za 

nekatere je morda boljše, da so v celibatu, torej 

ostanejo samski. Biti je potrebno previden  in 

držati svoja čustva pod nadzorom.   

 

c.) Ali je homoseksualec lahko član cerkve? 

Članstvo je za vsakega, ki sprejme Jezusa in se 

odloči, da mu bo sledil. Homoseksualec 

potrebuje evangelij kot vsaka druga oseba. 

Jezus je mnogim rekel: »Pojdi in ne greši več.« 

Ni rekel: »Če boš ponovno zgrešil, zate ni 

rešitve.« Članstvo je za vse vernike, ne glede na 

njihovo ozadje. 

Verniki so poklicani, da hodijo po Božjih poteh. 

 

 

 

 

Ko oseba postane vernik, ima odgovornost 

delati na spremembah v svojem življenju. Ko 

homoseksualec sprejme evangelij, ne pomeni, 

da se bo čez noč naredila celovita sprememba. 

Pomeni slediti Jezusu in njegovim potem, torej 

živeti v spolni čistosti. Takšna oseba ima 

vsekakor pravico do članstva v cerkvi. 

d.)  Kako je z vodstvom v cerkvi? Današnji trend 

v modernih cerkva po svetu je ordinirati 

homoseksualce.  

Sveto pismo govori, da bi voditelj moral biti mož 

ene žene (1 Timoteju 3,2;4-5, Titu 1,5-9). 

Ključna ideja je, da bi morali biti voditelji vzor, 

saj je njegova naloga varovati duše vernikov. 

Takšni voditelji naj bi živeli v skladu s tem, kar 

pravi Sveto pismo. 

»Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal 

svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, 

kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel 

večno življenje.« (Evangelij po Janezu 3,16) 

»Ali ne veste, da krivični ne bodo deležni 

Božjega kraljestva? Ne dajte se zavesti! Ne 

nečistniki ne malikovalci ne prešuštniki ne 

moške vlačuge ne homoseksualci ne tatovi ne 

lakomniki ne pijanci ne obrekljivci ne roparji 

ne bodo dediči Božjega kraljestva. In taki ste 

bili nekateri. Toda bili ste umiti, posvečeni ste 

bili, opravičeni ste bili v imenu Gospoda 

Jezusa Kristusa in v Duhu našega Boga.«  

(1 Korinčanom 6,9-11) 

»Da bi živeli, kakor je vredno Gospoda, in bili 

njemu v vsem všeč, da bi obrodili sad v 

vsakršnem dobrem delu in rastli v spoznanju 

Boga.« (Kološanom 1,10) 



 

 

 

 

 

Kako na te stvari gleda svet? 
Verniki so veliki zagovorniki človeških pravic. 

Glavna ideja človeških pravic pomeni zaščititi 

ljudi pred diskriminacijo. Današnja družba 

zagovarja pravice do življenja, lastnine, 

svobode govora, religijske svobode, glasovanja 

na volitvah …  

Takšni privilegiji bi bili potrebni za belce, črnce, 

moške, ženske, homoseksualce, hetero-

seksualce …  

Človeške pravice so lahko odvzete LE v primeru 

storjenega kaznivega dejanja, kjer je osebi 

dokazana krivda. 

Legalno homoseksualci ne bi smeli imeti 

nobenih prednosti, a tudi ne nasprotovanj zaradi 

svoje spolne orientacije. 

Ali je poroka civilna pravica? Pomeni mnogo 

več! Zakon med moškim in žensko je Božji načrt 

 

Bog je ustvaril moškega in žensko Z 

NAMENOM. Bog je imel na srcu družino. Njemu 

je mar za zakonski par (moža in ženo) in njune 

otroke!  

V današnjem času veliko držav odobrava 

poroko med istospolno usmerjenimi pari. Ali to 

omenja Sveto pismo? Ne. Bog je ustvaril moža 

in ženo!  

Kako naj se verniki odzivajo, ko država 

sprejema zakone in dovoljuje poroko med 

istospolnimi pari? V določenih državah je še 

vedno možnost za spremembe. Zakon je treba 

spoštovati, čeprav se s tem ne strinjamo.  

Pastoralna skrb 

Verniki ne morejo odobravati homoseksualnosti 

ali legitimnosti civilne poroke med istospolnimi 

parterji. Kaj temu sledi? Kje stoji Cerkev? 

V cerkvah bi bilo potrebno imeti resnično 

pastoralno srce za ljudi, ki se bojujejo s takšnim 

stilom življenja. Imeti ljudi, ki so usposobljeni, da 

jim pomagajo, svetujejo, jim stojijo ob strani. 

Verniki so poklicani, da skrbijo za ranjene: 

Job 31, 16-23, Matej 25,31-46, Jakob 1,27. 

 

Vprašanja za razpravo: 

 
1.  Zakaj je tema o homoseksualnosti tako občutljiva? 

 

2.  Kaj so nekatere napake, ki so jih konzervativno usmerjene družbe storile v povezavi s 

     homoseksualci? 

 

3.  Kje v Svetem pismu je zabeleženo, da krščanstvo ne odobrava takšnega početja? 

 

4.  Kaj je odgovornost vernikov do takšnih skupin? 

 

5.  Ali bi se morali vsi homoseksualci, ki postanejo verniki, poročiti z osebo nasprotnega spola? 

 

6.  Kako naj bi pravo za človeške pravice branilo te skupine? 

Povzeto iz knjige You Asked, avtor William Edgar. Prevod Sergeja Šlankovič, tehnična ureditev Sarah Swanson. 

Ljubljana, 2019. Gradivo je namenjeno interni uporabi v cerkvi in ni za prodajo. 

 

 

»Poslušajte svoje voditelje in jih ubogajte. Oni 

namreč bedijo nad vašimi dušami kot tisti, ki 

bodo dajali odgovor. Tako bodo mogli to delati 

z veseljem in ne bodo vzdihovali, saj vam to 

ne bi nič koristilo.« (Hebrejcem 13,17) 


