Zpráva Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi pro
synod 2020
Synodní rada jmenovala komisi 29. září, resp. 8. října 2019 ve složení: Veronika Dočkalová, Daniel Fojtů,
Stanislav Kostiha, Jiří Palán, Petr Pivoňka, Pavel Pokorný, Martin Prudký, Mikuláš Vymětal, Janina Zemanová a
Daniel Ženatý (následně jmenován předsedou komise).
Příprava rozhovoru s lesbami a gayi v církvi – tak si komise postupně ujasnila a formulovala svůj úkol.
Uvědomujeme si většinou skrývanou přítomnost gayů a leseb v církvi. Vnímáme dluh církve vůči těmto lidem i
jejich blízkým. Cítíme potřebu změny, která může začít vzájemným rozhovorem s nimi.
A.
Žijeme spolu v jedné církvi, heterosexuálně i homosexuálně orientovaní, a často spolu neumíme nebo
nedokážeme hovořit. Někteří z těch, kdo tvoří většinu, mají často již hotový názor na ty, kdo tvoří menšinu, a
naopak. Ti, kdo tvoří menšinu, se neodvažují rozhovor s většinou začít, zakusili již dost ponížení. Nevíme, jak
spolu hovořit, jak začít. Máme ze vzájemného rozhovoru ostych. Žijeme vedle sebe, tvoříme spolu jeden kruh u
stolu Páně, a nevíme o sobě, o bolestech či strachu člověka vedle nás. Kde jinde by měl být rozhovor možný, než
v církvi? Můžeme jej v pokoře a respektu jednoho ke druhému otevřít.
Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi je připravena iniciovat ve spolupráci se sbory nebo
senioráty setkání obou skupin. V něm budou moci vydat své svědectví ti, kdo najdou odvahu svou homosexuální
orientaci nesmlčovat a neskrývat. A stejně tak budou moci hovořit, ptát se a vyjadřovat své obavy ti, pro které je
těžko představitelné přijímat rovně a bez podmínek lidi této orientace jako své sestry a bratry. Prostředí pro
takový rozhovor musí být bezpečné, musí být moderováno s citlivostí a autoritou.
B.
Předpoklady jakéhokoli rozhovoru jsou rovnost účastníků, ochota naslouchat, otevřená mysl a srdce, ochota
poslouchat logické argumenty a logicky na ně reagovat, přistupovat jeden k druhému bez předsudků (nebo
alespoň reflektovat, že takové předsudky mám), vyvarovat se hodnotících soudů směrem k osobnosti druhého,
pravdu nevlastnit, ale společně hledat.
Rozhovor s lesbami a gayi v církvi má podle nás ještě své specifické předpoklady:
− ochotu přistupovat jeden k druhému jako k člověku stvořenému k obrazu Božímu,
− Bůh, v Ježíši Kristu, má rád všechny lidi, lesby a gaye nevyjímaje,
− křesťanská tradice je živým předáváním lidského svědectví o Bohu; Písmo svaté (ve svém písemném i
dobově ovlivněném znění) se působením Ducha svatého slovem Božím aktuálně stává; to platí i pro ta místa,
kde se Písmo vyjadřuje k homosexuálnímu chování (ne k orientaci),
− poslání být obrazem Božím se naplňuje zvláště ve vztahu (ve spolubytí, jehož základními projevy jsou
sdílení, komunikace, vzájemná podpora, spolunesení břemen),
− cílem tohoto rozhovoru je hlubší porozumění druhému člověku i sobě samému, růst ve vzájemné lásce a úsilí
o jednotu v Kristu při našich odlišnostech.
C.
Rozhovoru s lesbami a gayi v evangelické církvi by mohl napomoci studijní text Problematika homosexuálních
vztahů, který vydala ČCE v r. 2006. Bylo by ale třeba ho výrazně zestručnit a zjednodušit, aby ho mohli využít
presbyteři i další účastníci připravovaného rozhovoru. To zůstává komisi jako úkol.
D.
Komise dosud nedospěla k jasnému stanovisku, zda svazek osob stejného pohlaví může být manželstvím.
Zabývali jsme se zatím k této otázce biblickým svědectvím, studijním textem Manželství – jeho podoba,
proměny a pastorační problémy v evangelické perspektivě (vyd. ČCE v r. 2010) a dalšími texty.
Zůstávají před námi návrhy zákonů upravující legislativu v této věci a zkušenosti i stanoviska sesterských církví
v Evropě.
Chceme dopracovat nabídku možných a vhodných způsobů, jak rozhovor s lesbami a gayi v církvi vést. Členové
komise jsou ochotni poskytnout konzultaci nebo osobní asistenci při organizaci těchto setkání.
Za komisi: Daniel Ženatý, předseda

