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Sú vaše slová „áno- áno, nie- nie“?
Katolícke noviny vo svojom čísle 39/2011 z 2.10.2011 v rubrike bioetické fórum uverejnili
rozhovor na tému Dve osoby rovnakého pohlavia nemôžu splodiť život. Rozhovor poskytol bývalý
predseda KBS, emeritný biskup, morálny teológ Mons. František Tondra.
Na otázku: „Ľudia s homosexuálnym cítením sa pri obhajovaní legalizácie ich zväzkov
odvolávajú na chartu základných ľudských práv. Odlišujú sa základné ľudské práva od práv
homosexuálov?“
Nasleduje jeho odpoveď o ľudskej prirodzenosti, ľudskom svedomí, prirodzených ľudských
právach, o najvyššom zákonodarcovi Cirkvi.
Žiaľ, konkrétna odpoveď týkajúca sa homosexuálnych zväzkov a práv homosexuálov žiadna!
Všeobecná deklarácia ľudských práv (Charta ľudských práv) nám ponúka:
ČLÁNOK 1
Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach.
Sú obdarení rozumom a svedomím a majú konať v duchu bratstva.
ČLÁNOK 2
Každý je oprávnený na všetky slobody a práva, ktoré ustanovuje táto deklarácia, bez akéhokoľvek
ohľadu na rasu, farbu, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie, národnostný alebo
sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.

Podľa článku 1 citujeme: „rodia sa slobodní a rovní.“ Z tohto článku Charty vyplýva
jednoznačná legislatívna rovnosť všetkých ľudských jednotlivcov - homosexuálov nevynímajúc! To je
taxatívne stanovené článkom 2: „bez akéhokoľvek ohľadu na rasu, farbu, pohlavie, jazyk, náboženstvo,
politické a iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.“ Teda

aj podľa Charty: Základné ľudské práva sa v ničom neodlišujú od práv homosexuálov! Či naopak
napísané: Práva homosexuálov sa v ničom neodlišujú od základných ľudských práv ostatných
jednotlivcov. Preložené do slovenčiny znamená, že homosexuáli podľa Charty nemajú právo na vyšší
právny štandard ako ostatní jednotlivci. Tým pádom aj tzv. antidiskriminačné zákony, uprednostňujúce
„menšiny“ pred väčšinami, sú v rozpore s Chartou. Niečo také sa ale F. Tondra neodvážil ani naznačiť.
Namiesto toho teoretizuje a úvahami o prirodzených a pozitívnych zákonoch zahmlieva podstatu
problému.
F. Tondra ďalej uvádza: „Prirodzené ľudské práva sú dané každej osobe samým Stvoriteľom.
Teda majú Boží pôvod. A ľudské zákonodarstvo musí tieto práva rešpektovať. V Cirkvi je najvyšším
zákonodarcom pápež, Svätý Otec. Aj on musí vychádzať nielen z prirodzeného zákona, ale aj zo
Zjavenia, teda zo Svätého písma a autentickej tradície.“
Pýtame sa: Nemal by pápež, Svätý Otec, ako najvyšší zákonodarca Cirkvi, v prvom rade
predkladať a vysvetľovať Bohom zjavené pravdy (Sväté Písmo a autentickú tradíciu) a až potom
používať aj argumenty vychádzajúce z prirodzeného poznania? Veď solídne a pravdivé prirodzené
skúmanie podporuje pravdy v Božom Zjavení, nikdy ho ale nemôžme prijať ako rozhodujúce kritérium
pre posudzovanie Božieho Zjavenia. Ak totiž Cirkev postaví svoju argumentáciu na prvom mieste na
vedeckých argumentoch a ľudských skúsenostiach a Božie Zjavenie bude vykladať a tlmočiť až v ich
svetle, nemôže sa čudovať, že bude bojovať len ľudskými zbraňami. A Boží zákon, čo sa týka
homosexuality je nekompromisný: „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so
ženou. To by bola ohavnosť!” (Lv 18:22) Boh i celá kresťanská tradícia homosexualitu jednoznačne
nazývajú mimoriadne vážnym a ťažkým hriechom, ktorý je proti ľudskej prirodzenosti. Za tento hriech,
keď sa rozrástol ako morová nákaza, Boh trestal Sodomu a Gomoru ohňom z neba na výstrahu pre
budúce pokolenia (Gn 18-19). Pokiaľ budeme chcieť počúvať a otvárať sa manipulácii aktivistami
homosexuality, prestaneme vnímať dôrazné varovanie Sodomy a Gomory. To sa stalo aj F. Tondrovi,
ktorý nekriticky prijíma pojmy zavedené homosexuálnymi aktivistami: Vetou: „Pedofílie sa však môže
dopustiť aj heterosexuál.“ vlastne prijíma, nimi zavedené delenie ľudí na hetero a homo sexuálov, čím
akceptuje ich „dogmu“, že, homosexuálna orientácia je niečo normálne a zdravé. A práve tým popiera
Božie Zjavenie. Boh nikoho nestvoril ako homosexuála, ani nechce, aby ním niekto bol.
Homosexualita je zlo a vždy je dôsledkom ľudského hriechu. Túto realitu falošná argumentácia
F. Tondru celkom zastiera. No keď príde trest – oheň z neba a svetová katastrofa, bude už neskoro!
Na otázku: „Aký je postoj Cirkvi k homosexualite, k osobám s homosexuálnymi sklonmi
a k súčasným nárokom homosexuálov?“
Dostaneme odpoveď, že „homosexualita je predmetom skúmania...Doteraz sa nepodarilo
spoľahlivo preukázať genetický, alebo anatomický pôvod.“ .“ – Opäť naprostá ignorácia Božieho
Zjavenia v tejto oblasti.
Ako by asi reagoval sv. Pavol na dnešný postoj Cirkvi k tak závažnej otázke, ktorej odpoveď
nájdeme veľmi rýchlo v liste Rimanom: „„Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce
smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy ... Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich
ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou
a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe
odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.“ (Rim 1, 23-27) Na otázku „prečo“ je odpoveď vo
veršoch 23-25.
Ďalej v odpovedi čítame: „Aj homosexuálne osoby sú nositeľmi ľudskej dôstojnosti, patrí im
spása a teda aj pastoračná starostlivosť zo strany Cirkvi. Treba ich zapojiť do cirkevného života,
farského, liturgického a do rôznych spoločenstiev. Treba sa definitívne zbaviť akéhokoľvek odstrkovania

a ironizovania týchto osôb. Homosexualita ako stav, ak nebola získaná nezodpovedným správaním sa
napríklad z nedostatku osôb druhého pohlavia, nie je nejakým previnením. Za to človek nemôže.“
Veríme, že z týchto slov majú homosexuáli a homosexuálni aktivisti nesmiernu radosť!
Je hodné zamyslenia, ak biskup Katolíckej Cirkvi nerozlišuje, za akých podmienok môže byť človek
spasený. Ak Božie Slovo jasne hovorí, že homosexualita je „nehanebnosť“ (napr. Rim 1,27),
a nadväzne: „Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci,
ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov” (1 Kor 6,9), tým dáva F.
Tondra homosexuálom falošnú nádej na spásu, bez upozornenia na nutnosť obrátenia sa,
konania pokánia a zmenu zmýšľania, čím priamo utvrdzuje hriešnikov v hriechu. Treba si
uvedomiť, že sa tu jedná v prvom rade o aktívnych homosexuálov, ktorí tieto nehanebnosti, nielen
praktizujú, ale dokonca sa aj dožadujú „práv“ vystavovať svoju zvrhlosť na verejnosti a byť všetkými
povinne obdivovaní a chválení ako hrdinovia bojujúci za „ľudské slobody.“ Viete si predstaviť zapojiť
aktívneho homosexuála, do farského života, napr. medzi miništrantov, či ako vedúceho spoločenstva
mladých chlapcov orientovaných v dnešných farnostiach na rôzne hry či krúžky? Vyjadrenie F. Tondru
o nedostatku osôb druhého pohlavia v súčasnosti znie ako sci-fi. Nechceme ani len naznačiť, kam až
môže viesť reálna úvaha o význame týchto jeho slov. Úvahu o dôsledkoch ponechávame na čitateľa.
Na otázku: „Má homosexualita vzťah k sexuálnym škandálom kňazov a k celibátu, ako sa to
v médiách prezentuje?“ Odpoveď je skrytá vo svetle slov Pána Ježiša: „Lebo nič nie je skryté, čo by sa
nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť” (Mk 4,22) Teda ani homosexuálne a
pedofilné škandály v Cirkvi nezostali skryté. Odpoveď typu: „No ak sa neprejavia, lebo homosexualitu
nie vždy možno vybadať iba z vonkajších prejavov, dostanú sa ku kňazstvu.” je v dobe vedeckých
psychologických metód ako i nástrojov, ktoré Cirkev vlastní ako Božie dary hrubo zavádzajúca! Ak má
dnes človek rakovinu, dá sa v počiatočnom štádiu úspešne diagnostikovať, operovať a následne
stabilizovať a liečiť. To isté platí pre mystické Kristovo telo – Cirkev. Diagnostikovať = stanoviť, že je,
operovať = duchovne vyrezať nezdravé tkanivo, či orgán, stabilizovať = konať pokánie a liečiť = otvoriť
svoj život pre Ježiša Krista a Jeho uzdravujúcu moc v súlade s Božím Zákonom! Rakovina s
metastázami je liečiteľná výsostne Božím zázrakom.
Na otázku: „Ako vnímate verejné „dúhové pochody“ vo svete či na Slovensku a prísne
bezpečnostné opatrenia okolo nich? odpovedi: „Keď sa však domáhajú „práv“, ktoré im podľa prírody
nepatria, ako sú legalizované partnerstvá alebo adopcia detí, potom s tým nemôžem súhlasiť.“
Opätovne chýba jasný výklad podľa Božieho Zjavenia!
Katolícke noviny, ako mienkotvorný týždenník pre kresťanov Slovenska, prispeli týmto
vyjadrením F. Tondru k ešte väčšiemu zahmleniu podstaty problému homosexuality a homosexuálnych
vzťahov a vôbec nepoukázali na nebezpečenstvo ideológie homosexuálov, ktorí sa už i v priamom
prenose komerčných televízií verejne smejú do očí kresťanom.
Nebol to, i keď možno neúmyselný pokus, ovplyvniť myslenie vlažných čitateľov, že
homosexualita už nie je hriechom, aby kresťania pod vplyvom takýchto názorov opustili moc Evanjelia
a tým sa vydali na cestu do pekla? Vládca pekla nastavuje pasce a teší sa z toho, čím viac ľudí do nich
chytá. Natíska sa zásadná otázka. Aký je skutočný postoj biskupov na Slovensku k tejto téme? Nebolo
by načase, keby zaznel jasný a biblický hlas zo strany cirkevnej hierarchie k tejto otázke?
Na záver si dovoľujeme uviesť slová z prejavu českého prezidenta pána Václava Klausa na
Národnej Svätováclavskej púti v Starej Boleslavi. „Nehoruji pro účast církve v každodenních
politických půtkách, ale přimlouvám se za jasné a zřetelné ANO-ANO, NE-NE ve veřejných střetech o

hodnoty a občanské ctnosti, které jsou ohrožovány falešnými proroky takzvaného pokroku a
modernismu. Říkat to nahlas je nezbytné.“

Niet čo dodať.
S úctou za Združenie pre ochranu rodiny.
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