
Kam směřuje ČCE ? 
 

Na severní Moravě je ještě poměrně dost lidí, kteří čtou 
pravidelně Písmo svaté a to jak v kralickém, tak  v ekumenickém 
překladu. Někteří texty stále srovnávají. Pod vlivem médií se mnozí 
zaměřili také na texty o homosexualitě a vedou o nich rozhovory. 
Často jsou připomínány texty: „Nebudeš obcovati s mužským 
pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou, nebo ohavnost jest.“ Lev. 
18,22  „Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani 
měkcí, ani samcoložníci, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani 
zlolejci, ani dráči dědictví království Božího nedůjdou.“ 1.Kor. 6,9-
10.  

V říjnu si mnozí čtenáři přečetli v časopise IDEA v aktualitách 
ze světa následující zprávu: „ČR. Květnový synod ČCE se zabýval 
mj. vztahem ČCE k homosexualitě. Synodu byl předložen materiál 
nazvaný „Problematika homosexuálních vztahů“. Materiál má dvě 
části – první část zpracovali teologové z Evangelické teologické 
fakulty v Praze – Martin Prudký a Jan Roskovec. Druhou část 
z lékařského hlediska zpracovali dva sexuologové  a jedna 
psychoterapeutka. Teologové probírají základní texty, týkající se 
homosexuality, následně prakticky popírají, že tyto texty mají 
význam pro dnešní postoj křesťanů k homosexualitě a docházejí  
k následujícímu závěru: Celkový obraz homosexuality a projevů 
jejího hodnocení je ve Starém i Novém zákoně značně fragmentární  
a ne zcela zřetelný. To by nás mělo vést k opatrnosti při vyvozování 
příliš jednoznačných a zásadních hodnotících závěrů.  Podle druhé – 
medicínské – části materiálu je homosexuální orientace přirozená, 
nezměnitelná a nezhojitelná a řešením pro homosexuály má být 
„coming out“. Materiál pak hovoří o „pozitivních příkladech 
homosexuálních dvojic, které usilují o zodpovědné a autentické 
prožívání své sexuální identity“. – Studie na téma homosexuality 
nemají pro praktický život církví velký význam. Jsou ale důležité, 
neboť jsou obrazem  teologického směřování určité církve. 
Skutečnost, že synod ČCE přijal výše zmíněný materiál „s vděčností“ 
a požádal autory, aby svůj materiál rozpracovali tak, aby mohl být 
vydán tiskem, svědčí o tom, že duchovní situace v ČCE je kritická.“ 



Čtenáři Písma svatého jsou šokováni, že učitelé teologické 
fakulty veřejně zpochybňují platnost jasných citátů Písma svatého o 
homosexualitě. Mnozí byli překvapeni, když se z  tisku nebo ze zpráv 
dozvěděli, že  oba faráři ČCE, kteří pracují nyní v Parlamentu, se 
vyslovili pro registrované partnerství homosexuálů. Velikým šokem 
pro mnohé křesťany je zpráva, že Spolek evangelických kazatelů 
ČCE vyjadřuje svou podporu rozhodnutí Parlamentu ČR o uzákonění 
registrovaného partnerství homosexuálů. Osobně s tímto vyjádřením 
podpory nesouhlasím. 

Nyní jsme pod palbou nepříjemných úvah, otázek i 
vyvozovaných závěrů: Platí ještě v ČCE učení Písma svatého? Pokud 
neplatí, jak dávají najevo teologové, pak Jan Hus a Martin Luther 
byli blázny, když pro učení Písma svatého riskovali své životy. 
Pokud učení Písma neplatí, proč církev vůbec Písmo svaté tiskne a 
rozšiřuje mezi lidmi? Proč mají evangelíci Písmo číst, když jim pak 
vedoucí osobnosti církve dávají najevo, že to, co je v Písmu napsáno 
stejně naplatí?  Má vůbec smysl chodit do kostela a věřit tomu, co 
církev učí? Co si máme myslet o církvi, která učí, že buduje na Písmu 
svatém a pak sama učení Písma zpochybňuje?  Jak je možné, že si 
teologové dovolují zpochybňovat slova samého Ježíše Krista „Posvěť 
je pravdou: Tvoje slovo je pravda“ (Jan 17,17) a slova apoštola Pavla  
„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, 
k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti“? (2.Tim.3,16) 
Nedostávají se teologové a kazatelé do podobné situace, do jaké se 
dostali farizeové, kterým Ježíš řekl: „Tak rušíte Boží slovo svou 
tradicí, kterou pěstujete“? Mar. 7,13. 

Někteří evangelíci jdou ve svých úvahách ještě dál a otevřeně 
prohlašují, že v takové církvi, která zpochybňuje platnost učení 
Písma svatého, být nechtějí a z církve odcházejí. Začínají chodit do 
jiných církví.  

Jsem smutný, když vidím, jaký negativní dopad má takové učení  
na život sboru. Podobně jak apoštol Pavel, prožívám velmi bolestně, 
když vidím, jak zpochybňování Božího slova církev ničí.(2.Kor. 
11,3-4. Gen.3,4.) Jako kazatel se dostávám  do velmi těžké situace. 
Jak mám odpovídat, když se mne vážení členové církve i členové 
jiných církví ptají: Kam duchovně směřuje ČCE? 

– Mgr.St.Kaczmarczyk – 


