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Pochválený buď Ježiš Kristus! 

    O týždeň sa má v Bratislave konať v poradí druhý tzv. Dúhový pochod. Organizátormi sú slovenskí 
homosexuálni aktivisti za registrované partnerstvá a adopciu detí pre homosexuálne páry. Počujeme 
z ich strany, že predsa i v katolíckom Španielsku sa to podarilo presadiť! Pravdou však je, že 18. júna 
2005 sa v Madride zúčastnilo viac než pol milióna ľudí na obrovskej manifestácii za ochranu tradičnej 
rodiny. Ako protest proti uzákoneniu homosexuálnych „manželstiev“ a adopcie detí týmito pármi. 
Španielsky parlament však nereagoval na vôľu väčšiny národa a 30. júna 2005 uzákonil zvrátené 
zákony o sobáši homosexuálov a adopcii detí.  

    Prvou požiadavkou homosexuálnych aktivistov na Slovensku je presadenie registrovaných 
partnerstiev. Vo svete „zväzky“ homosexuálov trvajú priemerne jeden a pol roka, pričom ešte počas 
ich trvania majú priemerne 12 iných partnerov. Používajú výraz „manželstvo bez vernosti“. Obrovská 
promiskuita, čiže striedanie sexuálnych partnerov spôsobuje, že väčšia polovica z celkového počtu 
chorých na AIDS sú práve homosexuáli.1  

    Mali by sme si uvedomiť, že médiá prezentujú homosexualitu v podstate jednostranne 
a nezodpovedá to realite. 

    Následnou požiadavkou bude adopcia detí pre homosexuálne páry. Dr. Aardweg, holandský 

psychoterapeut hovorí: „Tvrdím, že deti sú obeťami homosexuálnej ideológie.“ A uvádza ďalší 
príklad. „Profesor a zároveň vedúci adopčného centra v holandskom Utrechte, nemajúci žiaden vzťah 
k náboženstvu, na základe vlastnej skúsenosti oponoval adopciám detí homosexuálnymi pármi a za 
svoje kritické slová bol prepustený.“2  
Pýtame sa: „Kladie si dnes vôbec niekto otázku podľa akých pravidiel a kritérií sa zisťuje, či daní 
žiadatelia o adopciu nemajú pedofilné sklony, alebo či dokonca nie sú pedofili?  Dokonca  časť 
aktivistov za práva homosexuálov vo svete lobuje za právne prijatie pedofílie.“ Registrovaná asociácia 
pedofilov v Amerike NAMBLA (North American Man-Boy Love Association), ktorá bola súčasťou 
medzinárodnej asociácie gayov a lesieb (ILGA), žiada uzákonenie pedofílie. V Holandsku je oficiálne 
zaregistrovaná politická strana, založená obvineným pedofilom, ktorá žiada znížiť vekovú hranicu 
legálneho pohlavného styku  na 12 rokov a teda legalizovať pedofíliu. Už dnes dospelý človek, ktorý 
zvedie pätnásťročného chlapca, je plne chránený zákonom. Rodičia nemajú takmer žiadne právo do 
toho zasiahnuť. 
    Jednou z najzákladnejších úloh manželstva je, aby dieťa malo aj otca aj mamu. Dieťa má mať právo 
na život od počatia, má mať právo na rodičovskú výchovu, má mať právo na milujúceho otca i 
milujúcu mamu. Obaja rodičia, otec a mama pôsobia na dieťa svojim originálnym spôsobom. 
Manželstvo je v sexuálnej oblasti vždy  o intímnom spojení medzi mužom a ženou, z ktorého sa môže 
počať dieťa. Rodina otca, mamy a spoločných či adoptovaných detí je a vždy bude základom 
spoločnosti. Presadzovanie protiprirodzených zákonov, legalizujúcich homosexuálne zväzky, tzv. 
registrované partnerstvá s adopciou detí nemá obdobu v dejinách ľudstva a dnes najviac ohrozuje 
rodinu. Vo svete i v EÚ sa stretávame s homoideológiou, ktorá homosexualitu oficiálne propaguje cez 
zákonodarstvo a skrze to sa snaží násilne „prevychovať“ spoločnosť. Homoideológia slúži na 
dosiahnutie neoprávnených privilégií pre veľmi malú skupinu ľudí LGBT (lesby, gayov, bisexuálov, 
transsexuálov). Ich práva sú priamo a cielene nasmerované proti Desatoru Božích prikázaní, ktorými 
sa formovala celá západná civilizácia. Ľudia v opozícii voči protiprirodzeným právam homosexuálov sú 
označovaní za homofóbnych a ich sloboda myslenia a prejavu je potláčaná zákonmi. Nesúhlas so 
zrovnoprávnením homosexuálnych praktík na úroveň manželského spojenia sa interpretuje ako 
nenávisť. Ak je sex vecou súkromia, do ktorého nikoho nič nie je, prečo sú potom všetci nútení 
akceptovať homosexuálne správanie? Štát nemá právo zasahovať do intímnych záležitostí, ale tu sa 
podsúva vstupovať až do myšlienok, ak človek nesúhlasí s homosexuálnym životným štýlom? 
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Z pohľadu Božieho slova Písmo Sväté  jasne nazýva homosexualitu hriechom a ohavnosťou (Lv 
18,22). Za túto ohavnosť dopadol oheň z neba na Sodomu a Gomoru (Gn 18-19). Božie slovo jasne 
dáva tento príklad ako varovanie pre všetky národy a pre všetky časy (Jud 7)! Boh nestvoril človeka s 
homosexuálnymi túžbami. Písmo Sväté, Biblia, nám hovorí, že človek sa stáva homosexuálom                         
v dôsledku hriechu (Rim1,24-27).  Človek sa môže narodiť so sklonmi k homosexualite tak, ako sa 
môže narodiť s násilníckymi sklonmi a náchylnosťou k iným hriechom. Toto však neospravedlňuje 
človeka, keď si zvolí hriech tým, že sa poddá svojim hriešnym túžbam. Ak sa človek narodí so sklonmi 
k hnevu - zúrivosti, dáva mu to právo poddať sa týmto sklonom? Pravdaže nie! Rovnako to platí aj v 
prípade homosexuality.  

    Homosexualita je jedným z viacerých hriechov vymenovaných v Biblii, v prvom liste Korinťanom sv. 
apoštola Pavla (1Kor 6,9-10). I za tento hriech čaká človeka po smrti večné zavrhnutie, peklo naveky. 
Všetky hriechy urážajú Boha. Podľa Biblie je však Božie odpustenie dostupné rovnako 
homosexuálovi ako aj smilníkovi, cudzoložníkovi, modlárovi, vrahovi, zlodejovi ... Boh sám prisľúbil, 
že dá silu zvíťaziť nad hriechom vrátane homosexuality všetkým, ktorí uveria v Ježiša Krista a chcú 
byť spasení (1Kor 6,11; Jn 8, 31-32).  
Bývalý homosexuál svedčí: „Homosexualita je hriech – zranenie, no nie láskou, priznať si to nie je 
ľahké, ale je to prvým krokom k uzdraveniu! Teba, ktorý máš podobné sklony, prosím, nedaj si vnútiť 
názor, že homosexualita je prirodzená. Je to lož!  Ja, ktorý som bol takisto v určitej dobe 
homosexuál, to viem dobre. Nepíšem to preto, aby som ťa strašil, ale preto, aby som vydal 
svedectvo, že Ježiš ma z tohto hriechu vyslobodil. Modlím sa, aby Ježiš obdaroval vytrvalosťou 
v pokání každého, kto chce skoncovať s homosexualitou, a aby tým, čo majú zatvrdnuté srdce, otvoril 
oči!“  
 
Si homosexuál? Tak vedz, že Ježiš ťa miluje, ale nenávidí tvoj hriech. Volá ťa k pokániu, aby si zmenil 
zmýšľanie a začal žiť podľa evanjelia (por. Mk 1,15).  Tak Mu vyznaj: „Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa 
nado mnou hriešnikom a vysloboď ma z hriešnej závislosti!“ 
Božie slovo hovorí: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán (Ž 34,8). 
Tak to skús, presvedč sa sám, veď On je ten, ktorý ti ponúka uzdravenie a spásu. On ti tú spásu 
vydobyl, ťažko, chápeš? Ťažko! Nepohŕdaj Ním! Vyber si život, nechoď cestou hriechu! 
Lebo Pán každému, i tebe, hovorí: „Dnes pred teba kladiem život a smrť! Vyber si život!“ (Dt 30, 15) 
Slová Ježiša Krista sú: „Ja  som cesta, pravda a život, nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14, 6) 
 
    Korene slovenského národa sú kresťanské. Naša ústava sa v preambule odvoláva i na duchovné 
cyrilo-metodské dedičstvo. Tento rok slávime 1150 výročie príchodu vierozvestcov sv. Cyril a Metoda 
na naše územie. Svätý Metod sa prihováral našim kniežatám vo svojej kázni Napomenutie vladárom 
mimo iného i takto: „... povinné je každé knieža vyučovať Boží Svätý Kristov zákon... Nech teda nikto 
z vladárov... srdcom nestojí ďaleko od Boha... nech nebráni niečomu z tých písaných ustanovení, aby 
tak sám nebol podriadený k odsúdeniu na večný oheň!” Podobne sa začína najstaršia právnická 
pamiatka Súdny zákonník pre svetských ľudí: „Pred každým právom sluší sa o Božom práve hovoriť a 
všetky ľudské neprávosti všade odkazujeme na veľký súd Boží.”  

     Kiež politici Slovenska sú formovaní  odkazom svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Svätý 
Cyril - Konštantín sa pred smrťou modlil: „Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti 
stádo ... Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“  

    Kiež sa i dnes nájdu na katolíckom Slovensku mužovia Boží, ktorí podľa vzoru sv. Cyrila a Metoda, 
budú pripomínať súčasným vladárom Slovenska povinnosť dodržiavať v prvom rade Boží zákon!  

Nebeský Otče, pre bolestné umučenie Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, maj milosrdenstvo s nami i celým svetom! 

Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nad nami hriešnymi a daruj nám, slovenskému národu i účastníkom gay pride, pokánie a dar 

spasiteľnej viery! 

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, sv. Michal Archanjel, sv. Cyril a  Metod, orodujte za nás! 

Anton Hajný 
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