
 
 

 

 

STARY TESTAMENT1 
 

Księga Kapłańska 18,22 
(jednocześnie fragment Pięcioksięgu): 

(22) Nie będziesz obcował z 
mężczyzną, tak jak się obcu-
je z kobietą. To jest obrzydli-
wość !  
 

Księga Kapłańska 20,13 
(jednocześnie fragment Pięcioksięgu): 

(13) Ktokolwiek obcuje ciele-
śnie z mężczyzną, tak jak się 
obcuje z kobietą, popełnia 
obrzydliwość. Obaj będą 
ukarani śmiercią, sami tę 
śmierć na siebie ściągnęli. 
 

NOWY TESTAMENT 
 

List do Rzymian 1,24-27: 

(24) Dlatego wydał ich Bóg po-
przez pożądania ich serc na łup 
nieczystości, tak iż dopuszczali 
się bezczeszczenia własnych 

ciał. (25) Prawdę Bożą prze-
mienili oni w kłamstwo i stwo-
rzeniu oddawali cześć, i służyli 
jemu, zamiast służyć Stwórcy, 
który jest błogosławiony na wie-
ki. Amen. (26) Dlatego to wydał 
ich Bóg na pastwę bezecnych 
namiętności: mianowicie kobie-
ty ich przemieniły pożycie 
zgodne z naturą na przeciwne 
naturze. (27) Podobnie też i 
mężczyźni, porzuciwszy nor-
malne współżycie z kobietą, 
zapałali nawzajem żądzą ku 
sobie, mężczyźni z mężczy-
znami uprawiając bezwstyd i na 
samych sobie ponosząc zapłatę 
należną za zboczenie.  
 

1 list do Koryntian 6,9 

(9) Czyż nie wiecie, że nie-
sprawiedliwi nie posiądą króle-
stwa Bożego? Nie łudźcie się! 
Ani rozpustnicy, ani bałwo-
chwalcy, ani cudzołożnicy, ani 

rozwięźli, ani mężczyźni współ-
żyjący z sobą, 
 

1 List do Tymoteusza 1,8-13: 

(8) Wiemy zaś, że Prawo jest 
dobre, jeśli je ktoś prawnie sto-
suje, (9) rozumiejąc, że Prawo 
nie dla sprawiedliwego jest 
przeznaczone, ale dla postępu-
jących bezprawnie i dla niesfor-
nych, bezbożnych i grzeszni-
ków, dla niegodziwych i świa-
towców, dla ojcobójców i mat-
kobójców, dla zabójców, (10) 
dla rozpustników, dla mężczyzn 
współżyjących z sobą, dla han-
dlarzy niewolnikami, kłamców, 
krzywoprzysięzców i [dla popeł-
niających] cokolwiek innego, co 
jest sprzeczne ze zdrową na-
uką, (11) w duchu Ewangelii 
chwały błogosławionego Boga, 
którą mi zwierzono. (12) Dzięki 
składam Temu, który mię przy-
oblekł mocą, Chrystusowi Jezu-
sowi, naszemu Panu, że uznał 
mnie za godnego wiary, skoro 
przeznaczył do posługi mnie, 
(13) ongiś bluźniercę, prześla-
dowcę i oszczercę. Dostąpiłem 
jednak miłosierdzia, ponieważ 
działałem z nieświadomością, w 
niewierze.  
 

ZGORSZENIE: 
 

Ewangelia według św. Łukasza 
17,1-3: 

„(1) Rzekł znowu do swoich 
uczniów: «Niepodobna, żeby 
nie przyszły zgorszenia; lecz 
biada temu, przez którego przy-
chodzą. (2) Byłoby lepiej dla 
niego, gdyby kamień młyński 
zawieszono mu u szyi i wrzuco-
no go w morze, niż żeby miał 
być powodem grzechu jednego 
z tych małych. Uważajcie na 
siebie. (3) Jeśli brat twój zawini, 
upomnij go; i jeśli żałuje, prze-
bacz mu.” 2 

___________________
 

1 
Patrz także Księga Rodzaju 19, 1-29

 

2
 Tej kwestii dotyczą także Ewangelia 

według św. Mateusza 18,6-7 oraz 
Ewangelia według św. Marka 9,42 

 

 

 

PISMO ŚWIĘTE na temat  

homoseksualizmu 
(fragmenty) 
 

Jako chrześcijanie uznajemy autorytet Boga i Kościoła i Im ufamy, 

dokonując oceny czynności homoseksualnych. Cytowane niżej 

fragmenty Biblii jednoznacznie negatywnie oceniają homoseksu-

alizm. Słowa te, (wszak słowa Boga samego), obowiązują każ-

dego w  k a ż d y m  kościele chrześcijańskim (katolickim, pro-

testanckim, itd.) oraz każdego wyznawcę nauki Mojżesza 

(fragmenty Pięcioksięgu).  

Pismo Święte określa w poniższych  

fragmentach czyny homoseksualne jako „obrzydliwość”, 

„bezecne namiętności”, „pożycie przeciwne naturze”,  

„bezwstyd”, „zboczenie”, „sprzeczne ze zdrową nauką”. 

Dalsze cytowane fragmenty brzmią: „Dostąpiłem jednak  

miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością,  

w niewierze” i „ Jeśli brat twój zawini, upomnij go;  

i jeśli żałuje, przebacz mu.” 

Jeśli więc osoby dokonujące czynów homoseksualnych,  

a nawet propagujące to publicznie, będą tego żałować, należy 

przebaczyć im, ale nie wcześniej. Wcześniej istnieje  

obowiązek upomnienia. 


