
16) Co říká Bible o homosexuálním styku a těch, kdo se jej dopouštějí?

Leviticus 18:20 Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s ní poskvrňovat.
22 Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to   ohavnost!  
24  Neposkvrňujte  se žádnou z těchto věcí.  Tím vším se přece poskvrňují  národy,  které před vámi 
vyháním!
25 Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její nepravost a země vyvrhne své obyvatele.
26 Vy však zachovávejte má pravidla a zákony a nedopouštějte se žádné z těchto ohavností - domácí 
ani cizinec, který u vás pobývá.
27 Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v té zemi před vámi, a tak se země poskvrnila.
28 Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ, který tam byl před vámi.
29 Kdokoli se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu.
30 Proto zachovávejte má nařízení a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před 
vámi. Neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh." (NBK06)

Leviticus 20:13  Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se    dopustili ohavnosti  ; musejí zemřít,   
jejich krev padni na ně. (EB)

Římanům 1:18 Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně 
potlačují pravdu.
19 Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil.
20 Jeho neviditelné znaky - jeho věčnou moc a božství - lze už od stvoření světa rozumem postřehnout 
v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.
21 Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo, aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách 
marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě.
22 Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni.
23 Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů.
24 Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem   prznili těla  ,  
25  když vyměnili  Boží pravdu za lež a ctili  stvoření a sloužili  mu raději  nežli  Stvořiteli,  který je 
požehnaný na věky. Amen.
26  Bůh je proto vydal    hanebným   vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to,    které je   
proti přírodě.
27  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.  
28  Když  jim  známost  Boha  nebyla  dost  dobrá,  Bůh  je  vydal  jejich    zvrácené  mysli  ,  aby  páchali   
neslušnost.
29 Jsou prolezlí nepravostí, smilstvem, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, 
svárlivosti, lsti a zlomyslnosti;
30 štváči a pomlouvači, odpůrci Boha, zpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpurní k 
rodičům;
31 nerozumní, nespolehliví, bezcitní, nesmiřitelní a nemilosrdní.
32  Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to 
ostatním schvalují. (NBK06)

1 Korintským 6:9  Cožpak nevíte,  že nespravedliví nebudou dědici Božího království? Nemylte se! 
Smilníci ani modláři, cizoložníci, zženštilí ani homosexuálové, 
10 zloději ani lakomci, opilci, utrhači ani vydřiduchové nebudou dědici Božího království. 
11 A takoví jste někteří   byli  , ale jste omyti, nadto posvěceni, ano, ospravedlněni jménem Pána Ježíše a   
Duchem našeho Boha! (NBK)



1 Korintským 6:9 Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani 
smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,
10 ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
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. (EB)
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