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LGBT stało się symbolem - pretekstem w walce politycznej. Kto przeciw 

to katolik, kto za – „postępowiec”, przed którym trzeba się bronić, z którym 
trzeba walczyć, bo demoralizuje on nasze tradycyjne, katolickie społe-
czeństwo. Szeroki jest front walki. Jest tyle ważnych spraw, którymi 
powinni zająć się politycy, którym Naród powierzył władzę, a spór o LGBT 
zajmuje nie tylko prasę, ale też wiele instytucji.  

Ostatnio z Ikei został zwolniony pracownik, który, posługując się 
cytatem z Biblii, obraził uczucia osób LGBT, a właściwie zwolniony został 
za podżeganie do nienawiści (użył starotestamentowych, dosadnych 
określeń). Był to wpis na fb, którego ten pracownik nie chciał usunąć. 
Rozpętała się burza. Stowarzyszenie Ordo Juris wzięło w obronę 
pracownika-katolika i skierowało sprawę do sądu. Wiele było na ten temat 
dyskusji, czy pracownik może być usunięty za przekonania religijne. Doszło 
do zaangażowania Ministerstwa Sprawiedliwości. Chciałam dowiedzieć się, 
jaki był ten zapis biblijny, który narobił tyle zamieszania. Nie było to łatwo, 
ale udało się. Cytuję:  

„Pismo święte, mówi: *biada temu, przez którego przychodzą zgorsze-
nia, lepiej by mu było uwiązać u szyi kamień młyński i pogrążyć go w 
głębokościach morskich*”. 

I drugi cytat ze Starego Testamentu:  

*ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną tak, jak sią obcuje z kobietą, 
popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie 
na nich*.  

Co ja o tym myślę?  

1. Cytat ze Starego Testamentu, to: Kpł 18,22 „Nie będziesz obcował z 
mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość”.  

W księdze kapłańskiej jest wiele zakazów i zaleceń, które dziś są archa-
iczne, np. „Wszystkie istoty wodne, które nie mają płetw, albo łusek będą 
dla was obrzydliwością.” (Kpł 11,12).  

Św. Paweł w liście do Galatów, mówi: „Do czasu przyjścia wiary, byliś-
my poddani pod straż Prawa……. Prawo stało się dla nas wychowawcą… 
Gdy jednak wiara przyszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy” – Gal 
3, 23 -25.  
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W Ewangelii św. Mateusza, Chrystus na pytanie: „Które przykazanie w 
Prawie jest największe?” – odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga 
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” – 
to jest największe i pierwsze przykazanie” – Mt 22, 36-38. „Drugie 
podobne jest do niego *Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie 
samego*. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i 
prorocy ” Mt 22,39- 40.  

2. Cytat z Nowego Testamentu. Wpis dotyczący zgorszenia jest niemal 
identyczny u wszystkich Ewangelistów synoptycznych Mt 18, 6-8; Mk 9, 42-
48, Łk 9,1 n.  

„Lecz kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, 
którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi 
i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą 
wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego 
dokonuje się zgorszenie. Otóż jeśli twoja ręka, lub noga jest dla ciebie 
powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść 
do życia ułomnym, lub chromym, niż z dwiema rękami, lub z dwoma 
nogami być wrzuconym w ogień wieczny.” (Mt 18,6-8).  

Nie wiem, dlaczego człowiek, zamieszczający ten kontrowersyjny wpis, 
odniósł go do homoseksualizmu. Uważam, że cytat ten wyraźnie odnosi się 
do pedofilii: mówi o małych, czyli o dzieciach, a kary, będące też zabez-
pieczeniem przed recydywą, zalecają „odcinanie członków”, co można 
odczytać, jako kastrację.  

Ostatecznie nie widzę w tych cytatach potępienia homoseksualizmu 
przez Biblię, a chrześcijanina obowiązuje przede wszystkim prawo miłości. 
To, że ktoś gorszy się homoseksualizmem, jak pracownik IKEI, to nie 
znaczy, że homoseksualizm jest traktowany w Ewangelii jako zgorszenie. 

Uliczna sonda w różnych miastach na temat znajomości Biblii przez pol-
skie społeczeństwo ukazała katastrofalny stan takiej wiedzy, szczególnie 
przez osoby starsze. Wyrwane z tekstu cytaty mogą prowadzić do niewła-
ściwych wniosków. Dominikanin Ojciec Adam Szustak miał szereg wykła-
dów na temat innej orientacji seksualnej. Zamierzam zapoznać się z ich tre-
ścią, ale o tym w następnych Refleksjach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


