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Knihu Clinta Elliotta jsem přečetla jedním dechem a to, co si z ní odnáším, je rozhodnutí nebýt 

slepá či hluchá. Sama skutečnost, že česká společnost, české školství se (zatím) nenacházejí ve 

stejné pozici jako společnost americká, by nás neměla vést k závěru, že se nás genderová 

problematika (genderová ideologie) netýká. Duchovní (a s ní související morální) krize hodnot 

a společnosti jako celku, jíž je genderová ideologie důsledkem, volá církev k akci. Je totiž velmi 

reálné, že bitva (nejen o to, kdo a kam smí chodit na toaletu) se brzy přesune i do českých škol, 

veřejných institucí a českých soudních síní. Pokud nechceme jako církev i nadále ztrácet svůj vliv 

ve veřejném sektoru tím, že náš hlas nebude slyšet, měli bychom se na tuto bitvu připravit. Tato 

kniha je dobrou platformou pro diskuzi v rámci církve i v rámci odborné křesťanské veřejnosti 

(učitelů, právníků) a zároveň je cenná svým důrazem na platnost evangelia a odkazem na jeho 

neměnné hodnoty. 
 

Martina Chlupáčková 

soudkyně a členka spolku Křesťanští právníci 

 

 

Nová genderová ideologie stejně jako všechny utopie o ráji bez Ježíše Krista zanechává 

po sobě peklo. Clint Elliott odhaluje její zákeřnou taktiku a burcuje křesťany k činnosti s 

vírou, že tak jako Pán Bůh zavřel ústa lvům před Danielem, má moc to učinit i dnes. „V 

tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká, 

neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše 

víra“ – 1J 5,3–4.
 

Stanislav Piętak 

pedagog, teolog a emeritní biskup 

 

 

Právník a pastor v jedné osobě Clint Elliott ve své knize přináší velmi naléhavou výzvu 

křesťanským učitelům, pastorům a rodičům. Na rozdíl od jiných křesťanských apelů je silnou 

stránkou této knihy bohatý odkazový materiál na citované zdroje. Každý čtenář si tak může 

dohledat konkrétní rozhodnutí soudu, vyhlášená státní nařízení, vědecké studie. Přínosem je také 

exkurz do historie LGBT iniciativ a zmínění liberálních křesťanských přístupů. I když jde 

o americké reálie, které se českému čtenáři mohou zdát vzdálené, v knize zmíněné trendy skrytě 

pronikají i do českého prostředí. Při komunikaci s příznivci LGBTQ+ mějme na paměti slova autora 

z předposlední kapitoly této knihy: „Naším úkolem je mluvit pravdu v lásce a dovolit Bohu, aby 

udělal, co může udělat jen Bůh.“ 
 

Vít Skála 

odborník na gender problematiku a autor projektu School Can Be Fun 

 

 

Clint je skvělý učitel, čte Komenského a miluje pravdu. Povzbuzuje k učednictví a zaměření na 

Krista. Prožili jsme společně nejeden Daniel víkend pro křesťanské učitele a lektory v Čechách i na 

Moravě. Mám radost, že na konferenci Křesťan za katedrou v Praze připravil workshop s touto 

knihou. Může nám pomoci dobrat se skutečnosti a povzbudit nás k odvaze pomoci 

dezorientovaným mladým lidem. Stokrát opakovaná pravda nepřestane být pravdou. 
 

Ladislav Hanuš 

učitel a člen Sítě křesťanských učitelů 
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Clint Elliott  
 

Pracuje jako pastor věnující se rodinám i jako advokát – je specialistou pro právní ochranu učitelů. 

Získal titul doktora práv na Právnické fakultě Kentucké univerzity a magistra teologie na Southern 

Baptist Theological Seminary. Je členem správní rady Mezinárodní asociace křesťanských 

pedagogů (Christian Educators Association International). Aktivně působí v Tentmakers, organizaci 

zaměřené na přípravu křesťanských vedoucích. 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Tato práce představuje společné úsilí pedagogů, rodičů, studentů, pastorů a právníků, kteří jsou 

znepokojení sexuální revolucí zachvacující Ameriku a kteří mají starost i soucit s další generací 

i s těmi mladými, kteří se dostali do zajetí lží nepřítele a mají zmatek, pokud jde o jejich identitu. 

 

Sexuální revoluce se dnes v Americe se stále více projevuje v nových formách genderové 

ideologie. Slovník definuje „ideologii“ jako vizionářské teoretizování nebo sjednocené nároky, teorie 

a cíle, které konstituují nějaký sociálně politický program. Takže nenechejme se klamat – to, co 

časopis National Geographic nazývá genderovou ideologií, je vše o ideologii. A je nepopiratelné, 

že tato ideologie strategickým způsobem přebudovává naše vzdělávací instituce i naši kulturu 

a snaží se transformovat charakter rodiny a odvrátit mysl další generace od Boha. Vzhledem k této 

veřejné potupě cíl této práce jako příručky pro církev je dvojí. 

 

Tato příručka chce probudit církev, aby se postavila lžím nepřítele a vyhlašovala pravdu. 

Nepřítelem v tomto kontextu není transgenderová osoba. Nepřítelem je satan, který se snaží 

v další generaci zabíjet, loupit a ničit obraz Boží a jeho poznání. 

 

Tato příručka také chce zatroubit a volat církev k akci. Církev jako Kristův záchranný nástroj musí 

tuto temnotu stále více napadat s cílem vysvobodit ty, kteří jsou v zajetí nepřítele. Za tím účelem je 

tato příručka voláním k tomu, abychom milovali své bližní tam, kde jsou, nejen ty, kteří smýšlejí 

jako my, ale všechny naše bližní. 

 

Z těchto důvodů je tato práce napsána pro církev s modlitbou a nadějí, že pomůže informovat 

a připravit křesťanské pedagogy, kteří vidí svou školu jako misijní pole, i rodiče, kteří zápasí s tím, 

jak vychovat své děti, i studenty, kteří zápasí s vnějším tlakem vrstevníků a pokušením přizpůsobit 

se, jakož i všechny pastory, kteří se snaží vést své sbory tak, aby mluvili pravdu v lásce. 

 

 

 

* * * 
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PŘEDMLUVA 
 

Nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, 

od počátku učinil je jako muže a ženu… 

Ježíš 

 

    

Kdo by si pomyslel, že Amerika v roce 2017 bude debatovat o tom, zda dívky, které se chtějí 

vzdělávat jako chlapci ve věku od 11–17 let v skautské organizaci Boy Scouts, budou moci žádat 

o členství v Boy Scouts, a že Boy Scouts tuto výzvu uznají?       

Nebo kdo by předvídal, že v roce 2017 Nejvyšší soud USA přijme revizi jedné kauzy, aby prošetřil, 

zda dívka v pubertě na státní střední škole má legální právo používat toalety, šatnu a sprchu pro 

chlapce?       

A kdo by si představil, že časopis National Geographic bude tento chaos oslavovat tím, že celé 

první číslo roku 2017 věnuje tomu, co maří Genderovou revoluci, přičemž bezostyšně využil 

zmatené děti k publikování jejich obrázků s nálepkami jako genderqueer, non-binary, transboy, 

androgynous a bi-gender a rodiče těchto dětí důrazem na „neodsuzování“ povzbuzovali k přijetí 

nové identity svých dětí.      

Jak k tomu v Americe došlo? 

Na jaře 2014 jsem navštívil veřejné slyšení na střední škole v Athertonu v jeffersonském okrese ve 

státě Kentucky, kde se v přeplněné posluchárně projednával návrh plánu jak aplikovat zásady 

transgenderu na toaletách. Tím, co se tam odvíjelo, jsem byl šokován.    

Návrh umožňoval, aby si chlapec sám pro sebe vyhlásil nový gender, jemuž bude dávat přednost, 

a požádal školu, aby jeho novou genderovou identitu bez jakékoli lékařské nebo psychiatrické 

diagnózy či terapeutického vymezení přijala. Jako pastora mě překvapil návrh, který chlapci ve 

škole umožňoval používat toalety a zařízení šaten pro dívky, prostě jen proto, že prohlásí, že se 

chce identifikovat jako dívka, zvláště když tento chlapec sám připustil, že ho děvčata stále ještě 

sexuálně přitahují. Ale jako právník zastupující několik děvčat a jejich rodin, které byly touto 

navrhovanou strategií znepokojeny, jsem si myslel, že zákon týkající se soukromí, bezpečí 

a náboženské svobody je jasný a že tento právní případ skončí rychlým a úspěšným řešením. Mýlil 

jsem se.        

Po několika veřejných shromážděních a odvoláních škola tento jednotný plán transgenderu pro 

toalety v losangeleském školním okrese přijala, a tím rozhodla, že toalety, šatny a sprchy budou 

koedukační. To všechno bylo docela šokující, ale nakonec mne sužovala nezodpovězená a stále 

se vracející otázka: Kde byla církev? Rozeslali jsme pozvánky a případ byl prostřednictvím médií 

a přehledů zpráv rozhodně dobře znám. Proč do této bitvy za tyhle -náctileté dívky konfrontované 

s rozmáhající se sexuální revolucí nevstoupili žádní místní pastoři ani jiní duchovní vůdcové, ba 

ani rodiče?    

* Pojem transgender označuje lidi, jejichž genderová identita není stejná jako pohlaví, které jim bylo 

přiřazeno při narození (pozn. překl.). 

Dnes školní správy po celé naší zemi nestydatě vybavují zařízení toalet, šaten a sprch ve školách 

jako koedukační. Při exkurzích s noclehem školy dokonce umožňují chlapcům, kteří se identifikují 

jako dívky, aby sdíleli ubytovací zařízení spolu s dívkami – aniž by tyto dívky nebo jejich rodiče 

upozornily na to, že ta druhá „dívka“ je ve skutečnosti chlapec. Co dalšího nám neříkají?   
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Otevřená žádost na rozsáhlý školní okres nedávno měla 498 stran dokumentů týkajících se zásad 

a směrnic pro transgenderové ubytování, včetně školicích materiálů zahrnujících „genderové 

osoby“ (slovní hříčka – Gingerbread Person znamená perníková figurka, Genderbread Person tedy 

zhruba genderová figurka) a „genderového jednorožce“, což jsou kreslené postavičky, které mají 

pomoci indoktrinovat dětem genderovou pružnost (gender fluidity). 1   Tyto materiály dokonce 

zahrnují rozšířený akronym „LGBTQI2-S“, kde „2-S“ označuje nový inkluzívní pojem pro ty, kteří 

mají „dvojbytostní identitu“.2      

Uprostřed takového zmatku studie Univerzity Johnse Hopkinse z roku 2016 poskytuje důvody, proč 

lží této nové genderové ideologie odmítnout, neboť objasňuje, že většina dětí, které mají ve věci 

genderu zmatek, nebudou už s tímto zmatkem zápasit v dospívání ani dospělosti. Ti, kteří jsou 

svedeni k tomu, aby pokračovali v této temné doméně dál, vykazují vyšší míru užívání 

psychoaktivních látek, úzkostných stavů, depresí a vyšší sebevražednost než obyčejná populace, 

přičemž jen společenské stigma nebo společenská diskriminace tuto rozdílnost nevysvětlují. 3     

  

Místem, které bylo lživým příběhem této nové genderové ideologie poškozeno nejvíce, jsou dnes 

naše státní školy – nejširší misijní pole v Americe. Jak jednou řekl Abraham Lincoln: Filosofie 

školní třídy v jedné generaci bude filosofií vlády v generaci další. Dodal bych – nejenže bude 

filosofií vlády, ale opravdu rychle se stává filosofií celé naší kultury, a v důsledku toho bude 

intenzívně informovat a ovlivňovat generaci další. A bude tak činit nadále, jestliže jako církev 

společně nevyjdeme ven za svým úkolem a nepostavíme se pevně za pravdu a nezačneme proti 

těmto lžím jednat. Připojíš se k tomuto hnutí na svém misijním poli?   

 

Clint Elliott 

rodinný pastor a právník 

správní rada CEAI 

celliott@ceai.org 

 

  

                                                           
1   

Viz např. http://bit.ly/genderbread; www.transstudent.org/gender.   
2   

Viz A Guide for Understanding, Supporting, and Affirming LGBTQI2-S Children, Youth, and Families. 
3  

Lawrence Mayer and Paul McHugh, Sexuality and Gender: Findings from Giological, Psychological, and Social Sciences 
(2016). 
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POZNÁNÍ STAVU 

 
 

 

 

 

Lákají (vábí, svádějí, podvádějí, chytají na návnadu) neupevněné duše... 

2. Petrův 2,14 
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NOVÝ NORMÁL 
 

Popírat pravdu, pokud jde o to, co znamená být mužem a ženou, jak tomu učí Písma, 

znamená popřít něco zásadního, pokud jde o přirozenost člověka a charakter Boha  

a jeho vztah k člověku. 

Francis Schaeffer4 

 

Představte si tento scénář: Skupina dívek prvního ročníku střední školy se po praxi sprchuje 

a obléká v dívčí šatně, když je překvapí osmnáctiletý chlapec, jenž se „identifikuje“ jako dívka – 

vejde dovnitř a svlékne se a začne se sprchovat. Aniž by s tím byla tato děvčata seznámena, 

federální vláda v roce 2016 pozvala tento „nový normál“ do všech státních škol, když 

administrativa prohlásila školy za „bezpečné“ prostředí pro transgenderové studenty a nařídila pro 

studenty, kteří se v Americe prohlašují za transgenderové jedince, výstřední ubytovací podmínky. 

A teď si představte – tyto dívky prvního ročníku v šatně s nahým chlapcem, zmatené a vyděšené, 

podají stížnost na nemravné odhalování a sexuální harašení, a ředitel na to odpoví zahájením 

kázeňského řízení proti těmto děvčatům pro šikanu a diskriminaci. 

Nebo si představte – protože jednou z možností volby genderu, které jsou mezi studenty dnes 

oblíbenější, je „genderové fluidum“ – představte si studenty, kteří den po dni oscilují mezi různými 

genderovými identitami a volně se ve škole potloukají po otevřených toaletách a šatnách.    

A představte si – kromě takovýchto problémů s toaletami chlapci, kteří snad nedostanou příležitost 

zahrát si v chlapeckém sportovním týmu, se rozhodnou hrát za sportovní tým děvčat, aby měli 

vyšší šanci získat stipendium, třebaže jako dívka. Okamžitým důsledkem takovéhoto 

„přizpůsobení“ je, že biologičtí chlapci vytlačí dívky z jejich týmů, a připraví je tak nejen o příležitost 

si zahrát, ale také o možnost získat stipendium. 

Co má dělat dívka? 

Co má dělat rodič? 

Co má dělat pastor? 

Co má dělat křesťanský pedagog? 

 

Jak jsme se pro všechno na světě k tomuhle dostali? 

 

Tohle si naneštěstí už nemusíte představovat, protože to je realita, která se prosazuje na státních 

školách v našem národě. Vítejte v tomto novém normálu… 

                                                           
4  

Francis Schaeffer, The Great Evangelical Disaster (Wheaton: Crossway Books, 1984), 136. 
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V roce 2014 dívka, která se chtěla identifikovat jako chlapec, podala žalobu na federální soud, aby 

získala přístup do toalet chlapců střední škole ve Virginii. Její právní zástupci argumentovali, že 

Titul IX novely školského zákona z roku 1972, federální zákon zakazující diskriminaci v našich 

školách na základě pohlaví, by nyní měl být interpretován tak, aby zahrnoval to, co charakterizují 

jako diskriminaci na základě genderové identity. Okresní federální soud tyto argumenty pro 

rozšíření Titulu IX odmítl. V roce 2016 Čtvrtý obvodní odvolací soud rozsudek okresního soudu 

zvrátil a rozhodl ve prospěch dívky, podrobil se výkladu zákona uvedeného v dopise Ministerstva 

školství spadajícího pod Obamovu administrativu, jenž doporučoval, aby Titul IX zahrnoval 

genderovou identitu, a tudíž i transgenderové přizpůsobení.5 Nepřekvapuje, že do několika dnů po 

tomto rozhodnutí Čtvrtého odvolacího soudu, jenž tento výklad potvrdil, Obamova administrativa 

vydala plošné celonárodní nařízení k transgenderovému přizpůsobení, aby zajistila, že všechny 

soudy v celých Spojených státech budou znát výklad státní administrativy, co se týče Titulu IX. 

 

Federální nařízení 

13. května 2016 vydalo Ministerstvo spravedlnosti USA a Ministerstvo školství USA nařízení 

k transgenderovému přizpůsobení ve věci transgenderových studentů. Učinilo tak formou dopisu, 

jenž začínal oslovením „Vážený kolego“. Toto federální nařízení vyhlásilo, že školy nyní musí 

pokládat „genderovou identitu“ studenta definovanou jako „vnitřní vnímání genderu, jak je jedinec 

pociťuje“, za rovnocennou s pohlavím studenta, aby se vyhovělo požadavkům Titulu IX. Podle 

tohoto nařízení, jestliže chlapec sám sebe identifikuje jako dívku, škola ho nemůže diskriminovat 

tím, že by s ním nadále jednala jako s chlapcem. Tato ministerstva rovněž hrozila odnětím 

federálních fondů jakékoli škole, která by se tímto novým federálním nařízením neřídila.   

Podle tohoto nařízení k transgenderovému přizpůsobení, jež vydala Obamova administrativa: 

*Když student dá najevo svou novou genderovou identitu, škola musí s tímto studentem 

jednat v souladu s touto novou genderovou identitou, a nevyžaduje se žádná lékařská diagnóza 

ani léčba jako nezbytný předpoklad pro tuto změnu.   

*Školy musí transgenderovým studentům umožnit přístup do toalet a šaten v souladu 

s jejich genderovou identitou a nesmějí po transgenderových studentech požadovat, aby používali 

zařízení pro jednotlivé uživatele, jestliže se to nevyžaduje od ostatních studentů. 

*Školy musí transgenderovým studentům umožnit přístup do ubytovacích zařízení 

a nocležních prostor v souladu s jejich genderovou identitou a takovouto osobní informaci nesmějí 

prozradit jiným, mezi něž patří jiné dívky v dané místnosti nebo jejich rodiče. 

 

V reakci na toto nařízení řada států USA podala žalobu a později v roce 2016 federální soud 

v Texasu uložil prozatímní národní příkaz zastavující uvedení tohoto nařízení k federálnímu 

transgenderovému přizpůsobení v platnost. 

 

22. února 2017 Trumpova administrativa toto federální nařízení Obamovy administrativy 

k transgenderovému přizpůsobení stáhla. V reakci na to Nejvyšší soud USA poslal tuto jedinou 

transgenderovou kauzu, která nebyla předtím rozhodnuta, zpět federálnímu odvolacímu soudu 

k revizi ve světle kroku Trumpovy administrativy. Ale znamená to, že tato záležitost je vyřízena 

jednou provždy? Určitě ne. 

 

                                                           
5
  G.G. v. Glouster County School District, Appeal: 15-2056 (May 3, 2016). 



12 

 

I když tento poslední instruktivní dopis federální vlády je zajisté lepší než jeho alternativa, pokud 

jde o ochranu studentů a jiných, a je lépe odůvodněný z hlediska aplikace práva, je důležité mít na 

paměti, co tento poslední instruktivní dopis neříká a co nečiní. 

 

Tento instruktivní dopis tento zákon nemění ani neobjasňuje a četné soudy po celé Americe kauzy 

s transgenderovým přizpůsobením dosud nerozhodly. Takže zatímco federální administrativa již 

Obamův „výklad“, který prohlašuje, že Titul IX musí zahrnovat genderovou identitu, neprosazuje, 

pro advokáty, kteří usilují o rozšířenou interpretaci Titulu IX, tento právní argument nadále trvá. 

 

Poslední instruktivní dopis rovněž nezakazuje školám v celé Americe otevírat toalety, šatny 

a sprchy transgenderovému přizpůsobení a rozhodně tato zařízení neuzavírá koedukované 

populaci. Tento instruktivní dopis spíše konstatuje, že v záležitosti genderového přizpůsobení „je 

při utváření vzdělávací politiky nutno brát patřičný ohled na primární roli Spojených států 

a místních školních okresů“. Ale skutečností je, že místní školní okresy po celých USA krajní formy 

transgenderového přizpůsobení implementovaly už dlouho před tím, než Obamova administrativa 

vydala svou směrnici. A nic nenaznačuje, že tento trend nyní změní kurs. 

 

Ano, ať už tu federální instruktivní dopis je či nikoliv, hnutí transgenderového přizpůsobení již 

postupuje celým národem a tento „nový normál“ se stává pro mnoho dětí normou. Záznamy 

z jednoho venkovského školního okresu například tiše odrážejí skutečnost, že s federálním 

nařízením se nic nezměnilo, neboť podobně jako mnoho jiných škol i tato škola svým studentům již 

umožňovala identifikovat nové gendery a volit si, do kterých toalet půjdou. Na jiných místech státy 

vydávají své vlastní vzdělávací normy s cílem model federálního nařízení upravit nebo vylepšit 

a transgenderové směrnice implementovat s cílem indoktrinovat studentům (od dětí v mateřské 

škole) tuto lživou teorii, že existuje mnoho způsobů, jak genderovou pružnost vyjádřit.6 

 

* * * 
  

                                                           
6
  Viz http://www.k12.wa.us/HealthFitness/Standards/HPE-Standards.pdf.   
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VOLÁNÍ ZPĚT KE SKUTEČNÉ PRAVDĚ 
 

Současná propast mezi generacemi byla způsobena téměř výhradně změnou v pojetí 

pravdy... Tato změna v pojetí toho, jak docházíme k poznání pravdy, je nejkritičtějším 

problémem, jak to chápu, před nímž křesťanství dnes stojí. 

Francis Schaeffer7 

 

 

Možná jste slyšeli příběh o dítěti, které přináší do mateřské školy štěňátko, aby je ukázalo 

a pochlubilo se s ním. Jak se děti nad štěňátkem rozplývají, jedno z nich se zeptá: – Je to štěňátko 

kluk nebo holka? Dítě, které to štěně přineslo, přizná, že neví, a tak jiné dítě ve třídě řekne: Já vím, 

jak poznáme, jestli je to kluk nebo holka – hlasujme o tom!8 Je to smutné, ale zdá se, že tohle je 

dnes pro mnohé v Americe cesta k „pravdě“. 

 

„Absolutní pravda neexistuje“ – to je dnes v našem národě obvyklý refrén. Místo absolutních 

hodnot lidé dnes vyžadují pravdu relativní, která tvrdí, že tvoje pravda se může lišit od mé pravdy, 

která se může lišit od pravdy našeho bližního. Ano, takovéto nelogické zmatky v současné kultuře 

nejenže přijímáme, ale oslavujeme je. Oxfordské slovníky například vyhlásily slovo „post-pravda“ 

za slovo roku 2016, s vysvětlením, že nyní patříme do věku, kdy „apely na city a osobní 

přesvědčení“ vítězí nad objektivními fakty, dokonce i tehdy, když takovéto city nejsou „nezbytně 

pravdivé“.9  

 

Vrcholem takovýchto nelogických dilemat, které nyní zastává genderová ideologie, je odmítnutí 

biologické reality a Božího původního designu stvoření nahrazené pocitem „vnitřního vnímání“ 

nové vlastní identity. Takovéto výroky samy o sobě nemohou být pravdivé. Neboli, jak nám to 

potvrdí základní logika, jestliže je něco pravdivé, pak opak nemůže být pravdivý také. A přesto 

takovéto nelogické komplikace nyní zastává hnutí transgenderu, když někteří odmítají biologickou 

realitu a původní Boží design ve prospěch „vnitřního vnímání“ sebe sama. Ve shodě s touto novou 

ideologií sociální dekonstruktivisté jako feministka Gloria Steinem povzbuzují děti k tomu, „aby 

důvěřovaly jedinečnému hlasu v sobě“.10 

 

Ale proč na tom opravdu záleží? Zde je několik důvodů ke zvážení: 

 

1. Někteří v naší současné kultuře lžou dětem, pokud jde design stvoření a identitu. 

2. Nepostavit se proti takovým lžím znamená se tomu stále přítomnému nebezpečí vyhýbat. 

3. Stát stranou je vlastně rozhodnutím otevřeně odmítnout Boží volání k tomu, abychom 

milovali druhé. 

4. Jestliže se církev proti tomuto útoku na obraz Boží v našich dětech nepostaví, tento 

chaotický nový světonázor se stane novým normálem pro další generaci. 

 

Jako křesťané, kteří věří Bibli, víme, že existuje skutečná pravda.11  Neboli, jak to kdysi řekl C. S. 

Lewis: Věřím v křesťanství tak, jako věřím, že vzešlo slunce; nejen pro to, že je vidím, ale pro to, 

                                                           
7
  Francis Schaeffer, The God Who Is There (InterVarsity Press, 1968), 13. 

8
  Příběh vypůjčený z knihy Mark Jones, Four Steps from Jesus: A Skeptic´s Journey to Faith (Create Space Independent 

Publishing Platform, 2016). 
9
  https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 

10
  National Geographic, January 2017. 

11
  Schaeffer považoval tuto věc za tak rozhodující, že razil obrat „skutečná Pravda”, aby zdůraznil pravdu, která není 

relativní, ale vskutku absolutní a božsky zjevená. 

https://en.oxforddictionaries.com/word-of
https://en.oxforddictionaries.com/word-of
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že s jeho pomocí vidím vše ostatní. Vskutku, jen očima Písma a prostřednictvím toho, jak vidí svět 

Ježíš, dokážeme vidět realitu. 
 

Skutečnou pravdou je Ježíš, živé Boží slovo, a Bible, psané Boží slovo. Jak prohlásil Ježíš před 

Pilátem – ústředním smyslem jeho vtělení na zemi bylo vydat svědectví pravdě. Ježíš se utkával 

s nepřáteli pravdy tím, že prohlašoval: Je psáno. Spoléhal se tedy na Slovo pravdy. A tak když se 

horlivý, ale pomýlený Saul z Tarsu na cestě do Damašku střetl s Ježíšem, setkal se tváří v tvář se 

skutečnou Pravdou. V tu chvíli si uvědomil, že to, co předtím pokládal za pravdivé, je lež, a to, co 

předtím považoval za lež, rozpoznal jako skutečnou pravdu. V tu chvíli se Pavlův pohled na svět 

na základě zjevení skutečné pravdy úplně změnil. A díky tomuto světlu a zjevení strávil Pavel 

zbytek svého pozemského života ve službě Pánu a tím, že hlásal skutečnou pravdu. 
 

Tváří v tvář tomu, co nyní víme, se musíme rozhodnout, komu budeme sloužit. A musíme poznat, 

že zůstaneme-li potichu, nebudeme-li tváří v tvář lžím mluvit pravdu, naše mlčení samo je 

rozhodnutím, ba určitou formou jednání, ale takovou, která může vést ke ztrátě našeho dědictví 

v další generaci. Neboli, jak píše jeden autor, to, co se nyní děje, bylo „skryto pod pláštěm mlčení. 

Je to, jako by se do ložnice dítěte vplížil aligátor, a nikdo se na to nechce dívat. Dívat se pryč je 

snadné. Avšak lidé už nebudou moci odhlížet od utrpení zničených rodin, když už stát tyto 

nepříjemné důsledky nedokáže zmírnit.“12 

 

Přišel čas konfrontovat tyto lži s pravdou a ptát se: Budeme nadále sloužit sobě a státu – nebo 

budeme sloužit Pánu? 

 

*   *   * 

                                                           
12

  Gabriele Kuby, The Global Sexual Revolution: Destruction of Freedom in the Name of Freedom (Kettering, OH: 
Angelico Press, 2015), 231. 
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NIC NOVÉHO POD SLUNCEM 
 

Velkolepá maškaráda zla napáchala zpustošení všech našich etických konceptů.  

Aby se zlo ukazovalo v přestrojení jako světlo, dobročinnost, historická nutnost nebo 

sociální spravedlnost, to je pro každého, kdo byl vychován podle našich tradičních etických 

konceptů, docela matoucí, zatímco křesťanovi, který staví svůj život na Bibli,  

to jen potvrzuje zásadní zkaženost zla. 

Dietrich Bonhoeffer13 

 

Vidíme ve své zemi rozbřesk překrásného nového světa? 

Vidíme u naší mládeže vzestupné útoky proti obrazu Božímu? 

Vidíme kompromisní přizpůsobování, které je zřejmé již u další generace? 

Snad bychom se měli znovu vrátit k varování před evoluční vizí, kterou téměř před stoletím 

zobrazil Aldous Huxley v knize Brave New World (v českém překladu Konec civilizace aneb 

Překrásný nový svět):   

 

‚Zkuste to znovu s květinami a knihami!‘  Sestry poslechly. Avšak jakmile se s růžemi 

k dětem jen nepatrně přiblížily..., ty s hrůzou couvaly a jejich pláč se okamžitě změnil opět 

ve zděšený řev... Knihy a rámus, květiny a elektrické šoky – tyto dvojice představ se už 

v dětské mysli smísily a po dvousetnásobném opakování takovýchto nebo podobných lekcí 

jsou již nerozlučitelné. Co člověk spojil, příroda nemůže rozdělit. ‚A tak vyrůstají, jak říkají 

psychologové, s ‚instinktivní‘ nenávistí ke knihám a květinám. Podmíněné reflexy, které se 

nedají změnit. Proti knihám a botanice budou obrněné na celý život.‘ 

 

Později, jak budou dále vyrůstat, dejte jim soma a zklidněte je do nového normálu, který byl 

předchozím generacím cizí. Takto rafinovaně vytvořil ředitel ústavu překrásný nový svět, v němž se 

dobro stalo zlým a zlé se stalo dobrým.14  

 

Genderová revoluce je evolučním hnutím proti Božímu designu stvoření. Tato revoluce se nyní 

s oblibou manifestuje fenoménem „trans“ rozehrávaným na našich státních školách. A dejte pozor 

– „trans“ gender vlastně není konečným cílem nepřítele – sahá dál, za manželství a sexualitu 

a gender, do překrásného nového světa transdruhů a transhumanismu. 

 

Majíce toto na mysli, musíme se dívat na tuto revoluci tak, abychom pochopili, čím vlastně je. 

V zásadě tato bitva idejí je temnou duchovní bitvou proti autoritě Písma, proti základům křesťanství 

a proti obrazu Božímu v lidstvu.   

 

Musíme ovšem také připustit, že ačkoli je tato bitva duchovní, projevuje se v životech svých obětí 

fyzicky a má v institucích naší kultury velmi reálné důsledky. A nebude-li nijak omezována, bude 

jako předmostí ostatní kultury nadále nacházet oporu v našich státních školách. A s tím, jak se 

bude prosazovat, přijdeme téměř o možnost své děti chránit. 

 

Například nařízení k transgenderovému přizpůsobení, které je prosazováno na našich státních 

školách, prostě nelze smířit s dlouhodobými zákony, které zajišťují ochranu a soukromí studentů 

a předcházejí projevům exhibicionismu na veřejnosti.15  Znepokojení, pokud jde o ochranu dětí 

                                                           
13

  Dietrich Bonhoeffer, Letters & Papers From Prison (New York: Simon & Schuster, 1953), 4. 
14

  Aldous Huxley, Brave New World (NY: HarperCollins Publishers 1932), 21-22. 
15

  Viz např. Cumbey v. Meachum, 684 F.2d 712 (10
th

 Cir. 1982); Lee v. Downs, 641 F.2d 1117 (4
th

 Cir. 1981); York v. Story, 
324 F.2d 450 (9

th
 Cir. 1963). Viz též Michenfelder v. Summer (9

th
 Cir. 1988) (Zakrytí vlastního neoděného těla před 
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před trestním jednáním, je legitimní a netýká se pocitů či vyjádření nějakého vnitřního vnímání, ale 

aktuální anatomie a bezpečnosti na veřejnosti. 

 

Vystavovat děti nahotě opačného pohlaví v prostředí transgenderového přizpůsobování také 

zvyšuje reálnou možnost sexuálního útoku. Střediska pro potírání nemocí udávají, že i bez mísení 

obou pohlaví na toaletách téměř 12 % všech středoškolských dívek uvedlo, že zažily sexuální 

útok.16  A to jsou jen útoky hlášené! I když netvrdíme, že transgenderové osoby jsou sexuálními 

predátory, musíme připustit reálné riziko, že opatření k transgenderovému přizpůsobení může 

sexuální predátory přilákat nebo jim napomáhat. Jak může někdo ve světle tak reálného rizika, 

jemuž čelí ženy v soukromých zařízeních, navrhovat zvýšení již existujícího nebezpečí tím, že 

usnadní lidem (i kdyby jich bylo jen několik) schopným využít jakoukoli příležitost, aby se přiblížili 

a učinili svou obětí dívky a ženy, přičemž by v těch, které se staly obětí takového útoku již dříve, 

vyvolali úzkost ještě větší? Z tohoto důvodu se ženy různého politického spektra a různé sexuální 

orientace spojily jako jeden hlas na obranu ženských práv, aby proti této nové genderové ideologii, 

která ohrožuje ženy všude, otevřeně promluvily.17 

 

Nařízení k transgenderovému přizpůsobení také ignoruje zájmy rodičů a občanů našich komunit, 

kteří mají významná práva, pokud jde o zajištění vhodného prostředí pro vzdělání svých dětí. 

Federální nejvyšší soud již tuto „svobodu rodičů a poručníků řídit výchovu a vzdělávání dětí pod 

jejich dohledem“18 historicky uznal. Vzájemné působení mezi chlapci a dívkami v zařízeních se 

šatnami a v nocležních ubytovacích prostorách při exkurzích s přespáním povede k tomu, že 

studenti budou vystaveni situacím, vůči nimž rodiče budou mít z legitimních důvodů námitky. 

 

Kromě toho nařízení k transgenderovému přizpůsobení diskriminuje daleko více dětí než jen těch 

několik málo, které přizpůsobené jsou, a sice tím, že všichni studenti jsou přinuceni strpět 

nemorální, nebezpečné a nepřátelské prostředí, jež je porušením náboženských svobod různých 

věr studentů. Všechna hlavní náboženství v našich obcích zastávají zásady a přesvědčení ohledně 

sexuality, cudnosti a morálky, které jsou v rozporu s přizpůsobováním se této sexuální revoluci 

v našich školách. A jak vysvětlil soudce Federálního nejvyššího soudu USA Kennedy v nedávné 

kauze Hobby Lobby: „svobodné vykonávání [náboženství] v tomto smyslu zahrnuje více než jen 

svobodu vyznání... Znamená to také právo tato přesvědčení víry vyjadřovat a vytvořit si 

v politickém, občanském a ekonomickém životě naší širší společnosti svou vlastní náboženskou 

(nebo nenáboženskou) definici“. 19  Přestože takovéto zásady chtějí budit dojem, že zabraňují 

pociťované diskriminaci malého segmentu školní komunity, ve skutečnosti budou podněcovat 

k diskriminaci širšího segmentu našich komunit – v rozporu s Prvním dodatkem Ústavy Spojených 

států amerických. 

 

Nařízení k transgenderovému přizpůsobení také vystavuje školní okresy a tím také fondy 

daňových poplatníků mimořádným právním závazkům za nespočet nároků uplatňovaných studenty 

                                                                                                                                                                                                 
pohledem cizích lidí, zejména opačného pohlaví je diktováno elementární sebeúctou a vlastní důstojností.  Viz též KRS 
510.148, jež stanoví, že „osoba je vinna exhibicionismem prvního stupně, když úmyslně odhalí své genitálie za 
okolností, kdy ví nebo by měla vědět, že její chování pravděpodobně způsobí urážku nebo zděšení osoby, která ještě 
nedosáhla věku osmnácti (18) let”. Federální soudy dosud důsledně trvaly na tom, že vláda porušuje právo 
studenta/studentky, když umožňuje osobám opačného pohlaví pozorovat jinou osobu při tom, když se on či ona svléká, 
takže transgenderové přizpůsobení nelze s takovými tradičními opatřeními na ochranu soukromí smířit.     
16

  cdc.gov/violenceprevention/pdf/sv-datasheet-a.pdf. 
17

  Hands Across The Aisle. Viz https:handsacrosstheaislewomen.com/2017/03/07/lost-voices-in-the-transgender-
debate. 
18

  Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205, 233 (1972).   
19

  Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., No. 13-354 (J. Kennedy concurring, p.2) (2014).   

https://handsacrossthe/
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a rodiči. K riziku těchto závazků tu přistupuje ještě vágní a subjektivní povaha „tvrzení“ někoho 

o jakési změně nebo „pružném“ pojetí genderové identity. Jak mají školy při takovýchto zásadách 

samoregulovat bezpečnost? Je jasné, že kodifikace takovéhoto mlhavého konceptu v národním 

nařízení vystavuje studenty újmě a již zplodila nákladné soudní spory, to vše kvůli tomu, že 

„genderová identita“ je neustálený pojem, u něhož chybí všeobecná shoda nebo verifikace 

objektivními prostředky. 

 

Vzhledem k tolika neznámým a legitimním záležitostem je vskutku překvapující, že mnoho, ne-li 

většina školních okresů po celých USA již zásady nařízení k transgenderovému přizpůsobení 

zavádějí. Takže se musíme ptát: zastavily se tyto školní okresy na chvíli a zvážily výslednou újmu 

a potenciální právní závazky plynoucí z podpory toho, co někteří označují jako zneužívání dětí, 

implicite posvěcení chemického zásahu a chirurgického zmrzačení nezletilých tím, že potvrdily 

ideologii trans jako nejen přijatelnou, ale dokonce povýšily tuto ideologii na novou normu, která si 

vyžaduje status občanského práva? 

 

A zastavily se tyto školní okresy na chvíli a zvážily výslednou újmu a potenciální právní závazky 

plynoucí z vytěsnění dívek ze sportovních týmů a jejich nahrazení biologicky silnějšími chlapci, 

kteří připraví dívky o týmovou aktivitu i o stipendia, tedy o něco, co měl Titul IX chránit? A zastavily 

se tyto školní okresy na chvíli a zvážily výslednou újmu a potenciální právní závazky plynoucí 

z umisťování biologických chlapců do dívčích ubytovacích prostor na nocleh vedle dívek, aniž by 

o tom dívky nebo jejich rodiče informovaly? 

 

Uprostřed takovýchto nelogických komplikací jsme někde cestou patrně zapomněli na to, že naše 

státní školy patří nám, veřejnosti, a co je ještě závažnější, rodičům těchto dětí. Ale připustili jsme, 

minimálně implicitně svým mlčením nebo nečinností, že nyní je na představiteli školy nebo 

správním orgánu nebo obhájci LGBTQ, aby stanovili, kdy a v jakém rozsahu má být nezletilé dítě 

vystaveno nepřátelskému a nemravnému prostředí v areálu školy – v rozporu s tím, co si přejí 

a čemu je učí jejich vlastní rodiče? Opravdu, tohle dnes není jen válka proti dětem, ale totální útok 

na rodiče a v konečném stadiu na rodinu ze strany právě těch institucí, které byly založeny k tomu, 

aby rodiny chránily a pomáhaly jim.     

 

Je nepochybné, že naše instituce v Americe byly založeny na biblických principech a byly jimi do 

velké míry ovlivňovány. První federální zákon o vzdělávání schválený Kongresem při zrodu našeho 

národa v roce 1789 zdravě nařizoval a vyhlašoval, že „náboženství, morálka a poznání, jež jsou 

nezbytné pro dobrou vládu a štěstí lidí, školy a prostředky vzdělávání nechť jsou provždy 

podporovány“.20 A zatímco Amerika zašla příliš daleko do sekularizace, než aby se mohla vrátit jen 

k těmto základům, vliv biblického pohledu na svět mění a nadále musí měnit situaci v našich 

institucích i skrze ně. Než abychom naše instituce včetně našich škol přenechali temnotě, musíme 

se vrátit ke svobodám naší Ústavy a k zákonu svobody a svobodného uplatňování pravdy. Neboli 

jak varoval Nejvyšší soud Spojených států v prvních letech sexuální revoluce: „Stát nesmí zřídit 

‚náboženství sekularismu‘ v tom smyslu, že by souhlasil se stavěním se proti náboženství nebo 

s projevy nepřátelství vůči němu, ,a tak upřednostňoval ty, kteří žádnému náboženství nevěří, před 

těmi, kteří věří.‘ “21 

 

Dbali jsme na směrnici našich zakladatelů a slyšeli jsme varování sociálních komentátorů, kteří 

tuto sekularizaci přicházející do našich škol viděli? Jeden takový komentátor například v roce 1988 

varoval: 

                                                           
20

  Viz 110
th

 Congress, 1
st

 Session H. Res. 888 (December 18, 2007). 
21

  Abington School District v. Schempp, 374 U.S. 203, 225 (1963).   
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Snad problémem číslo jedna ve veřejném vzdělávání je pokus vzdělávat studenty bez 

nějakého mravního orientačního bodu. S pohyblivým terčem pravdy a při opuštění 

absolutních hodnot opustil tento systém svou základnu.22   

 

Zastánci takovéhoto světského humanistického světonázoru ve státních školách dlouho usilovali 

prosadit přesvědčení, že člověk, nikoli Bůh, je „měřítkem či normou všech věcí“.23 Profesor filosofie 

a teologie Ronald Nash k takovéto motivaci činí tento závěr: „Skutečným a skrytým programem 

byla jejich nenávist k pravověrnému křesťanství a jejich přání oslabit, ba dokonce zlikvidovat jeho 

vliv ve veřejném životě Ameriky“.24 

 

Zastavme se a rozpomeňme, že naše děti jsou dědictvím od Hospodina (Žalm 127,3). Jsou také 

dědictvím od Hospodina (Jóel 4,2). Naše děti jsou Hospodinovým dědictvím, které má z generace 

na generaci přijímat a předávat poznání Svatého a jeho spásy (Žalm 78,1–7). Ale toto 

Hospodinovo dědictví se Boží nepřátelé snaží úplně zničit. 

 

Ze všech těchto důvodů musíme rozpoznat, že toto hnutí transgenderového přizpůsobení, které 

rychle postupuje a protlačuje novou genderovou ideologii, je útokem na příští generaci vyvíjeným 

přes naše instituce včetně vzdělávacího systému v Americe, a tudíž nyní představuje zřetelné 

nebezpečí, jež vyžaduje odpověď. Smutné je, že jsme to slyšeli už dříve, neboť transgenderové 

hnutí je prostě jen dalším krokem v roztáčení sexuální revoluce, která vyžadovala reakci už celá 

desetiletí. Tato revoluce se již nějakou dobu valí jako tsunami naší kulturou a kompromituje naše 

zcela fundamentální Bohem zřízené instituce, a my už nemůžeme uhýbat ani stát stranou, protože 

tato bitva proti skutečné pravdě je přímým útokem proti Boží slávě a odrazu Božího obrazu v další 

generaci. Tak tedy musíme povstat. 

 

Jenže jako je tomu při všech dobrých přípravách k bitvě, snad nejprve potřebujeme přesnější 

zprávu o situaci z bitevního pole. 

 

*   *   * 

                                                           
22

  Kenneth Gangel, Schooling Choices (Portland, OR: Hultnomah, 1988), 127.   
23

  Ronald H. Nash, The Closing of the American Heart: What´s Really Wrong With America´s Schools (U.S.: Probe 

Ministries International, 1993), 69. 
24

  Ibid., p. 116.   
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CHÁPEME, CO SE V AMERICE OPRAVDU DĚJE? 
 

Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl: „Co chcete, abych vám učinil?“  

Řekli mu: „Pane, ať se nám otevřou oči!“ Ježíš byl hluboce pohnut, dotkl se jejich očí, 

a hned prohlédli a šli za ním. 

Matouš 20,32–34 

 

Nadace Kampaň pro lidská práva (The Human Rights Campaign Foundation), skupina pro 

obhajobu LGBT, iniciovala projekt zvaný „Vítající školy“ s cílem potvrdit genderovou a sociální 

přeměnu u studentů na státních školách, počínaje základní školou. Tato skupina obhajující LGBT 

prohlašuje, že „lidé poznávají, že gender není binární [tj. pouze mužský či ženský], ale je spíše 

kontinuem“, a pedagogové by se měli soustředit na „vytváření takového prostředí, které gender 

rozšiřuje a činí jej pružným“.25 

 

Takovou obhajobu genderu nazývají někteří progresívní a osvobozující. Jiní říkají, že podpora 

pružnosti (fluidity) genderu ve školách se rovná podporování duševní poruchy. Ještě jiní ji nazývají 

zneužíváním dětí. Ať už se to nazývá jakkoliv, genderová revoluce nyní lžemi nepřítele 

zaměřenými na likvidaci Božího obrazu v další generaci infiltrovala naše základní vzdělávací 

instituce, zákony i vládu. 

 

A ačkoliv můžeme váhat s přiznáním spoluviny církve, není snad skutečnost, že sexuální revoluce 

a manifestace ideologie „trans“ dnes prostupuje naší kulturou tak rychle, způsobena tím, že církev 

dosud neotevřela oči k tomu, co se v naší kultuře děje? Není to snad způsobeno tím, že církev 

nechala další generaci na holičkách tak, že ji vedla k povrchnímu učednictví, které mladé 

nevyzbrojuje k tomu, aby stáli v pravdě Božího slova a aby se takovýmto arogantním názorům 

a argumentům proti poznání Boha vzepřeli? Je možné, jak naznačují někteří křesťanští vůdci, že 

křesťanské společenství naše mladé příliš často „krmilo zábavou, chovalo ve vatičce a získávalo 

lichocením, ale nebyli jsme jim zkušenými a spolehlivými rádci, nevedli jsme je k disciplíně, 

nekáznili a nemilovali je“.26 

 

Je-li to pravda, kdo je za to zodpovědný? Nebo jinak řečeno, máme vinu za stav naší kultury dávat 

mladým, anebo bychom se měli snažit rozpoznat, co je skutečný zásadní problém, a na to se 

zaměřit? 

 

V Žalmu 78 Bůh nařizuje svému lidu, aby učili další generaci tomu, co konal, aby poznali Boha, 

aby poznali jeho hlas a poslechli jej, a aby v něm složili svou naději.  Přesto hlasy mnoha 

křesťanských vůdců dnes pokládají otázku, zda církev v Americe prostě neindoktrinuje další 

generaci jakousi formou náboženství založeného na moralistickém terapeutickém deismu, jenž 

vychází vstříc mantře „láska vítězí“, mantře, která je zbavena svaté Pánovy bázně a postrádá 

milující poslušnost vůči autoritě jeho Slova. 27  Určitě zde existují četné nádherné výjimky, ale 

několik nedávných studií rovněž ukazuje, že mnohé církve či sbory vlastně vyprodukovaly novou 

generaci, která pohlíží na církev jako na příliš sudičskou – zvláště přijde-li na otázky LGBT – 

a patrně proto mnoho mladých ve věku od osmnácti do dvaceti jedna let z církve odchází.28 

                                                           
25

  www.welcomingschools.org. „Binární” znamená sestávající ze dvou částí, např. mužský/ženský. 
26

  R. Albert Mohler, We Cannot Be Silent (Nashville: Nelson Books, 2015), 148. 
27

  Alvin Reid, As You Go: Creating A Missional Culture of Gospel-Centered Students (Colorado Springs: NavPress, 2013), 
39. 
28

  David Kinnaman and Gabe Lyons, Unchristian: What a New Generation Really Thinks about Christianity…and Why It 
Matters (Grand Rapids: Baker, 2007), 92. 

http://www.welcomingschools.org/
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Proponenti této revoluce této neshody využívají a sdělují příběh lahodně znějící uším o osobní 

volbě a sexuální svobodě, čímž po celé Americe efektivně normalizují nemravnost a zavádějí nové 

úrovně přizpůsobování a participace.29 A společenská Amerika a celebrity napříč celým zábavním 

spektrem se k této populární rétorice proti biblické pravdě rychle připojují, jak to dokládá jen 

několik následujících příkladů: 

 

* Facebook umožňuje uživatelům sociálních médií vytvořit si svůj vlastní druh genderu 

nebo vůbec žádný gender, když si člověk na sociálních médiích zřizuje nový účet. 

 

* Stát Washington přijal nové zásady pro transgenderové přizpůsobení, které majitelům 

podniků nedovolují omezovat zařízení pro určité pohlaví – jako toalety, sprchy a šatny – na osoby 

s anatomickými partiemi jednoho pohlaví. 

 

* Obchodní společnosti a jiné podniky otevřely toalety volné volbě, zatímco ostatní, které se 

tomuto „novému normálu“ vzpírají, zakoušejí drakonické tresty, jestliže se na základě biologie nebo 

anatomie opováží někoho z komunity LGBT „diskriminovat“. 

 

* Americká advokátní komora schválila etické pravidlo, jež zavádí kázeňská opatření za 

diskriminaci genderové identity, když se právníci angažují mj. ve společenských aktivitách ve 

spojitosti s právnickou praxí. 

 

* Noviny New York Times uvedly, že transgenderové knihy pro děti vyplňují mezeru pro 

mladé čtenáře – sem patří i vodítka ke svépomoci a novely napříč spektrem žánrů včetně science 

fiction a dobrodružného románu, kde v hlavní roli vystupují transgenderové a homosexuální děti 

a teenageři. 

   

 *Státy jako například Severní Karolína, které se rozhodnou, že se proti koedukačním 

veřejným toaletám postaví, zakoušejí tvrdý bojkot ze strany Hollywoodu, NBA (Národní 

basketbalové asociace) a NCAA (Národní atletické asociace), které vyžadují, aby se komunity 

podílely na programu transgenderového přizpůsobení na úkor náboženských svobod lidí v těchto 

komunitách. 

 

Je smutné, že dokonce někteří v „církvi“ nyní předkládají revizionistickou transgenderovou teologii, 

aby vyhověli kulturním vrtochům a vyslali zkreslenou zprávu o Božím plánu pro muže a ženy. 

Kupříkladu k setkání pracovníků sítě Reconciling Ministries Network v roce 2016, poradní skupiny 

pyšnící se více než 34 000 jednotlivců, patřily separátní workshopy s nízkým počtem účastníků 

zabývající se tím, jak učinit váš skriptovací jazyk VBS přátelštějším vůči LGBTQ, přičemž důraz byl 

kladen na „morální imperativ“ vynechávat binární gender a vyhýbat se urážlivému jazyku jako 

„chlapci a dívky“ a podporovat toalety pro všechny gendery.30 

 

Nadto zpráva výboru z Classis Grand Rapids East z roku 2016, oblastní asociace reformovaných 

křesťanských sborů v Grand Rapids (stát Michigan), se přimlouvala za progresívní nový výklad 

Písma v reakci na sexuální revoluci a postuluje několik šokujících podnětů. Výbor například 

konstatuje, že „současná věda – biologie, psychologie a sociologie – potvrzuje, že pohlaví 

                                                           
29

  Nově aktualizované vydání knihy Sex and Soul poskytuje poučný a někdy šokující vhled do této nové normy. Viz 
Donna Freitas, Sex and Soul: Juggling Sexuality, Spirituality, Romance, and Religion on America´s College Campuses 
(New York: Oxford Press, 2015).   
30

  Viz rmnetwork.org; http://theaquilareport.com/are-methodist-sunday-schools-vbs-for-lgbtq-indoctrination 
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a gender nejsou absolutní, ale existují ve spektrech“, a předkládá: „Nemohl Bůh původně stvořit 

více než (podle našeho chápání) muže a ženu?“31 

 

Rovněž v roce 2016 nová kniha This is my body: hearing the theology of transgender Christians 

(To je mé tělo: projednání teologie transgenderových křesťanů) – usiluje vyvýšit zkušenost „trans 

křesťanů“ na nějakou novou empirickou teologii.32 Tato kniha je sbírkou příběhů z workshopů, které 

pořádala Sibyls, skupina důvěrné spirituality pro transgenderové lidi; jejím cílem je „podpořit trans 

křesťany na jejich cestě“. Ačkoliv kniha obsahuje kapitolu o „homosexuální teologii“, patrně více se 

zabývá trans zkušenostmi než výkladem biblické teologie. Kniha vysvětluje, že workshopy skupiny 

Sibyls jsou „prostorem, kde trans křesťané mohou jasně artikulovat své zkušenosti s genderem, 

sexualitou a spiritualitou, které tvoří rámec vnitřního uspořádání odrážejícího aspekty specifické 

komplikovanosti života transgenderových a intersexuálních křesťanů“.33 

 

Nový normál pro příští generaci 

Aby bylo jasno, podobně jako současný Goliáš posmívající se Božímu lidu, tato monstrózní 

sexuální revoluce se snaží zastrašit každého, kdo by se odvážil pomyslet na to, že povstane 

a otevřeně promluví o pravdě a autoritě Písma. Zdá se, že tato zastrašovací taktika z velké části 

funguje. Ale proč? 

 

Snad se této výzvě vyhýbáme, protože jsme se stali necitliví k postupu bezbožnosti v naší kultuře. 

Nebo snad se této výzvě vyhýbáme tím, že předstíráme, že se to děje jen na periferii kultury, že to 

není něco, čím bychom se měli znepokojovat, co se zrovna neděje našim dětem.34 Což nastoluje 

otázku: Je produktem naší nevědomosti naše apatie, nebo je produktem naší apatie naše 

nevědomost? Bývalý kalifornský senátor H. L. Richardson tvrdí, že křesťané se příliš často 

vyhýbají sporům. Píše: 

 

Tato metodologie vyhýbání se je zvykem hluboce zakořeněným v tradičních modelech 

amerického chování. Toto v kombinaci s ignorancí humanistické metodologie činí 

průměrného Američana velmi zranitelným, takže se často stává obětí své vlastní 

slušnosti.35 

 

Zapomněli jsme na volání Písma, že Boží lid musí pevně stát a jednat, vyhlašovat pravdu v lásce? 

Církev se již nesmí této všudypřítomné temnotě vyhýbat, neboť důsledky z toho plynoucí budou 

stále ničivější.   

 

Tato sexuální revoluce „podkopává samotné základy uspořádání společnosti, podkopává veškeré 

poznání lidské identity založené na křesťanské tradici… [a] představuje popření definice našeho 

lidství, jak je zaznamenána v Písmu. Proto transgenderová revoluce představuje výzvu, které se 

nemůžeme vyhnout“.36  Ano, církev v Americe je na křižovatce, která vyžaduje rozhodnutí.    

 

                                                           
31

  Classis Grand Rapid East Study Report on Biblical and Theological Support Currently Offered by Christian Proponents 
of Same-Sex Marriage, January 2016, 24, 40. 
32

  Christina Beardsley and Michelle O´Brien, eds., This is my body: hearing the theology of transgender Christians 
(London: Darton, Longman and Todd Ltd, 2016). 
33

  Ibid., pp. 12–15. 
34

  We Cannot Be Silent, 70. Dr. Mohler, snad odhaluje naši nepozornost k tomuto vývoji, říká, že „tato schopnost 
„přeměnit” gender a prodělat „operaci ke změně pohlaví” je tak nová, že při svém vzniku v 60. letech ani nebyla 
považována za významnou součást hnutí práv gayů”. Ibid., p. 68. 
35

  H.L. Richardson, Confrontational Politics (1998), p. 9 
36

  We Cannot Be Silent, p. 69. 
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Žijeme uprostřed masivní revoluce v oblasti morálky a v centru této revoluce je 

sexuální morálka. [A] během velmi krátké doby poznáme, kde – pokud jde o tuto 

otázku – každý stojí. Nebude kam se skrýt, ani nebude možnost zůstat potichu. 

Mlčení bude odpovědí na tuto otázku.37 

 

Nebo jak prorok Jeremjáš varoval Boží lid a také jej zval: 

 

Toto praví Hospodin: Zastavte se na cestách a rozhlížejte se! Ptejte se na dávné 

stezky: Kde je ta dobrá cesta? Jděte po ní a najděte místo odpočinutí pro své duše. 

Říkají však: Nepůjdeme. Ustanovil jsem vám strážné se slovy: Dávejte pozor na 

zvuk beraního rohu. Říkají však: Nebudeme dávat pozor.38 

 

Jsme dnes takovým lidem, který nebude věnovat pozornost tomu, co Bůh již řekl? Řekli jsme si 

místo toho prostě, že se budeme modlit za Boží vedení, když Bůh už promluvil a volá nás, 

abychom dávali pozor a „chodili“ po oněch dávných stezkách?  Budeme lidem, který – jak popsal 

prorok Daniel – zná svého Boha, a proto bude stát pevně a bude jednat,39 anebo zůstaneme 

potichu? Jestli zůstaneme potichu, co svým mlčením říkáme nahlas a čemu učíme další generaci?  

Může mlčení a nečinnost odhalit lež a vyhlašovat skutečnou pravdu před další generací, která vše 

pozorně sleduje? 

 

*   *   * 

                                                           
37

  R. Albert Mohler Jr., God and the Gay Christian? A Response to Matthew Vines (Louisville: SBTS Press, 2014), 9-10. 
38

  Jeremjáš 6,16–17. 
39

  Daniel 11,32. 
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POČÁTKY TOHOTO NOVÉHO NORMÁLU 
 

Zde je velká evangelikální pohroma – evangelikální svět se nestaví se za pravdu jako za 

pravdu. Pro to platí jen jedno slovo – totiž přizpůsobení se. 

Francis Schaeffer40 

 

Tento „nový normál“ je ztělesněn videem dcery filmových hvězd Warrena Beattyho a Annette 

Benningové. Ačkoli se narodila jako Kathlyn, před nějakým časem zveřejnila video, v němž 

identifikuje sebe jako Stephena a vyslovuje touhu žít jako muž. „Stephen“ novou homosexuální 

kulturu generace tisíciletí oslavuje a vysvětluje, že tato generace tisíciletí hledá něco radikálnějšího 

než jen „práva gayů“ a zaměřuje se na to, aby pronikavě otřásla genderovými rolemi za hranice 

tradičního muže a ženy. A tak místo typického praporu „LGBT“ tato generace nyní mává novou 

vlajkou LGBTQIA, která do tohoto nového normálu vítá lesbičky, gaye, bisexuály, stoupence 

transgenderu, nerozhodnuté, intersexuály a asexuály. Jak jsme k tomu přišli? 

 

Zatímco jsme spali 

Přední obálka časopisu Time z 9. června 2014 uvedla ve výrazné úpravě obrázek postavy Laverne 

Coxe, muže oděného jako žena, který vystupoval v hlavní roli v show kabelové televize Orange Is 

the New Black (Oranžová je nová černá). Přes obálku byla vepsána slova: „Bod zlomu pro 

transgender – další hranice v občanských právech Ameriky“. Uvnitř časopisu byly příběhy uvádějící 

v hlavní roli mladé transgenderové jedince, kteří tvrdí, že „napravují omyl přírody“. Za několik dní 

pozvedla tento časopis na shromáždění v místní střední škole „jako znamení nového normálu“ 

kdysi znepokojená maminka, která změnila tón otázek ohledně transgenderu poté, co v poště 

dostala svůj výtisk časopisu Time. 

 

1. září 2016 se Time k tomuto rozhovoru vrátil s objevným příběhem a obrázky „muže“ a jeho 

novorozeného dítěte. Ve skutečnosti tento příběh je o ženě, která roky předtím „prošla změnou“ na 

„muže“, ale nikdy nepřestala toužit po tom být matkou a nenechala si odstranit ženské reprodukční 

orgány, takže jednoho dne opravdu mohla mít dítě. Článek oslavuje to, co Time uvádí pod titulem 

My Brother’s Pregnancy and the Making of a New American Family (Těhotenství mého bratra 

a vytvoření nové americké rodiny), spolu s fotografií odhalující, jak „kojí“ svého novorozeného 

syna. 

 

Pouze v kultuře ponořené do výrazného individualismu postmoderní postkřesťanské sekulární 

humanistické éry, jež nyní v Americe převládá, mohla média a celebrity úspěšně bojovat za 

revoluci odmítající objektivní pravdu a ignorující skutečnost. Názorný příklad: naše kultura 

oslavovala Bruce Jennera, když jsme ho sledovali, jak se odhalením „Caitlyn“ „transformuje“ 

v tabloidní senzaci.    

 

Ovšem již dlouho před Caitlyn byl oslavován Renee Richards, muž žijící jako žena, který v 70. 

letech právně napadl Americkou tenisovou asociaci a získal právo hrát profesionální tenis jako 

žena. Tato sexuální revoluce však nezačala v 70. letech, ani nezačala v tabloidech. 

 

Dlouho před celebritou Reneeho Richardse tu byl Christine Jorgensen, snad první transgenderový 

muž Ameriky jako celebrita, který v 50. letech usiloval stát se ženou. 4. prosince 1952 titulek na 

první straně novin New York Daily News oslavoval Jorgensena, armádního veterána, proklamací: 

„Bývalý americký voják se stává blonďatou kráskou: Operace přeměňují mladíka z Bronxu“. 

A Jorgensen se stal v Daily News hlavní událostí roku 1953. 

                                                           
40

  Francis Schaeffer, The Great Evangelical Disaster (Wheaton: Crossway, 1984), 37. 
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Ovšem ještě dlouho před celebritou Jorgensona Magnus Hirschfeld, německý sexuolog známý 

jako „Einstein sexu“, používal počínaje 20. léty termín „transsexuál“. 41  Jedním z jeho prvních 

klientů byl Einer Wegener, muž, který si změnil jméno na Lili Elbe a podstoupil operativní změnu 

pohlaví z muže na ženu, avšak brzy po této operaci zemřel. Přesto byl Wegener oslavován médii 

i poté, dále byl oslavován v knize „Dánské děvče“ i v roce 2016 ve stejnojmenném populárním 

filmu vycházejícím z jeho života. 

 

Inspirován Hirschfeldem, začal ve 40. letech Harry Benjamin razit používání hormonů k léčbě 

transsexuálních pacientů v Americe. Později byla v jeho jménu ustavena profesionální organizace, 

nyní známá jako World Professional Association for Transgender Health (WPATH), nabízející 

spoustu konferencí, školicích a apologetických pramenů k prosazování transgenderové ideologie, 

léčby a chirurgických zásahů.42   

 

A tak zatímco někteří dnes mohou být překvapeni rozsahem této sexuální revoluce, ta přicházela 

už hodně dlouho, takže byla zjevná a všichni ji mohli vidět. Konference WPATH v Los Angeles 

vlastně přitáhla více než 600 klinických lékařů a výzkumníků prezentacemi, které zahrnovaly 

transformaci malých dětí, potlačení puberty a dvojitou mastektomii pro dívky v pubertě. Konference 

končila mocným skandováním: „Když já říkám trans, ty říkáš síla. Trans... síla, trans... síla...“43 

 

Zrod revoluce 

Před rokem 1948 kultura a instituce Ameriky stále ještě podporovaly elementární principy 

postulované při založení Ameriky, tj. ctnost, rodiny s matkou a otcem a alespoň určitý smysl pro 

manželskou věrnost. Za té éry by většina Američanů ještě souhlasila, že naše právní instituce 

a vláda byly založeny na principech biblického pohledu na svět.   

 

Jak tedy mohla takováto revoluce kvést uprostřed tradičně judeo-křesťanských principů americké 

kultury a společnosti? Šlo by to zjednodušit na pár lidí se zlým úmyslem přetvořit právní instituce, 

vládu a rodinu, lidí, kteří jsou rozhodnuti změnit mravní uspořádání našeho národa a příští 

generace?    

 

Na konci 40. a na počátku 50. let se začala veřejně odvíjet dramatická změna našich sexuálních 

norem – vydáním knih Dr. Alfreda Kinseye „Sexuální chování muže“ a „Sexuální chování ženy“. 

Kinseyovým knihám se nyní připisuje rozpoutání toho, co nazýváme „sexuální revoluce“, nová 

sexuální morálka, která má trvalé důsledky pro naši kulturu a mravy.44 Jak vyjevil jeden životopisec 

Kinseye, jenž mu byl příznivě nakloněn: 

 

„Chtěl podkopat tradiční morálku, zmírnit omezující pravidla... Kinsey byl kryptoreformátor, 

jenž každou hodinu po probuzení trávil tím, že se pokoušel změnit americké mravy 

v sexuální oblasti i zákony proti osobám páchajícím sexuální zločiny.“45 

 

Historie nyní odhaluje, že Kinsey uspěl tím, že předkládal národu a prosazoval podvodné 

„vědecké“ údaje, jejichž cílem bylo deklarovat, že žádné sexuální chování není abnormální. Takto 

                                                           
41

  Viz http://www.gendernetwork.com/Magnus-Hirschfeld.html#.WGvRw7lvWiA. 
42

  Viz WPATH.org. Ovšem pozor, přehled této webové stránky může být pro neinformované zdrcující.   
43

  Viz thefederalist.com/2017/02/27/threatening-violence-trans-activists. 
44

  Kinseyovy zprávy měly podle autora Kinseyova institutu Johna Gagnona „za cíl způsobit změnu”.    
45

  James Jones, Alfred C. Kinsey: A Public/Private Life (W. W. Norton & Co., 1997), 

http://www.gendernetwork.com/Magnus-Hirschfeld.html
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došlo v naší kultuře k posunu od normy mravní pravdy k normě amorální. 46  Kinsey průběžně 

inspiroval skupinu právníků v Americké advokátní komoře k tomu, aby jeho pohled na to, co je 

„normální“, využili k prosazování radikálních právních reforem, jež otevřely dveře k normalizaci 

toho, co bylo do té doby ze sexuálního hlediska té doby známo jako deviantní. Tak byl 

prostřednictvím justičního aktivismu předělán právní systém k boji za nová práva. 47  Tímto 

způsobem „dal Kinsey sexuálním revolucionářům licenci k sexuální zkáze naší kultury“.48   Tak 

začaly tyto lži pronikat do všech institucí Ameriky, které byly kdysi založené na pravdě, měnily 

zásady a měly katastrofální společenské důsledky pro náš národ i další generaci. 

 

V průběhu 40. a 50. let publikací knihy Simone de Beauvoir „The Second Sex“ a její ideologie, že 

„člověk se ženou nerodí, ale spíše se jí stává“, 49  nápor feministického hnutí nově směřoval 

k „osvobozené sexualitě“. Simonině ideologii, že totiž „člověk se ženou nerodí, ale spíše se jí 

stává“, se dostalo velkého uznání od Laverne Coxe z časopisu Time – byla mu motivací pro jeho 

přeměnu identity genderu z muže na ženu. 

 

V roce 1964 začal Kinseyův vliv zasahovat do našeho vzdělávacího systému, když Dr. Mary 

Calderonová, bývalá lékařská ředitelka Plánovaného rodičovství, spustila Sex Information and 

Educational Council of the United States (SIECUS) jako pedagogické rameno Kinseyova institutu. 

Zatímco jsme snad byli rozptýleni jinými věcmi, SIECUS vytvořil komplexní učební osnovy sexuální 

výchovy pro americké děti založené na radikální toleranci úchylek.50 

 

Zanedlouho na to Dr. John Money, Kinseyův oddaný učedník, založil rozsáhlý výzkumný program 

pro léčbu lidí páchajících sexuální zločiny a razil termín „genderová role“ a později jej rozšířil na 

genderovou identitu. Získal si obdivovatele po celém světě jako „expert“ v genderologii a pro 

změnu pohlaví v transsexualismu.51  

 

Co se týká takovýchto sexuologů, Americké kolegium pediatrů nedávno sdělilo v dopise řediteli 

jedné školy, jenž se rozhodl otevřít toalety pro dívky pětiletému chlapci, že „víra v genderovou 

pružnost není vědeckým faktem; své kořeny má v ideologii tří výzkumníků, kteří byli také 

pedofilové: Dr. Alfred Kinsey, Dr. John Money a Dr. Harry Benjamin“.52  Jádro tohoto sdělení – 

Amerika je obelhávána a nástroji těchto lží byli Kinsey a učedníci jeho „nové normy“, což umožnilo 

vznik sexuální revoluce, která nyní prostupuje všemi úrovněmi institucí v Americe. 53  Jak řekl 

senátor státu Kalifornie Ray Haynes: Kinseyova braková věda „deformovala naše myšlení 

                                                           
46

  „Restoring Legal Protections for Women and Children: A Historical Analysis of the State’s Criminal Codes” by Dr. 

Linda Jeffrey (April 2004) (výzkum zadal ALEC podvýbor pro vzdělávání na téma „Neseriózní věda ve třídě” vzhledem 

k rozšířeným případům, kdy neseriózní věda uváděla v omyl zákonodárné, soudní a školské orgány; Kinseyův „výzkum” 

byl založen zčásti na sexuálním obtěžování dětí homosexuály.) 
47

  Steve Gallagher, How America Lost Her Innocence (Dry Ridge, KY: Pure Life Ministries, 2005), 21. 
48

  Judith Reisman, „Kinsey, Crimes and Consequences”.   
49

  Kuby, The Global Sexual Revolution, p. 34. 
50

  How America Lost Her Innocence, 23-27. 
51

  V roce 1967 byl Dr. Money požádán rodiči, aby u jednoho z jejich chlapečků, chlapeckých dvojčat, provedl nápravu 

zfušované obřízky. Dr. Money rodiče přesvědčil, aby nechali chlapcovy pohlavní orgány odstranit a aby ho vychovávali 

jako dívku. Tento chlapec a jeho bratr dvojče nakonec oba spáchali sebevraždu poté, co později vyšlo najevo, že je Dr. 

Money sexuálně zneužíval. 
52

  Letter from Dr. Michelle Cretella, American College of Pediatricians, to Eric Williams, Nova Classical Academy, dated 
November 23, 2015. 
53

  Z 5 300 mužských jedinců, které Kinsey používal jako výzkumnou základnu pro „muže” se potom 4 628 prokázalo 
jako úchylní: 2 446 bylo trestanců, 1 003 byli homosexuálové, 50 bylo transvestity, 117 bylo duševně nemocných a 650 
jedinců byli sexuálně zneužívaní chlapci.   
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i zákony“ a takovýmto pochybným objevům musíme věnovat náležitou pozornost, „abychom tento 

zavádějící útok na americké právo a americký životní styl zvrátili“. 54 

 

Přesto se podvratný útok této sexuální revoluce valí dál. V roce 1990 se kniha Judith Butlerové 

Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Potíže s genderem: Feminismus 

a svržení identity) se stala základem pro úsilí zpochybnit heterosexuální normy vynálezem 

„filosofického jazyka“ majícího otřást základy lidského řádu „rozvratným zmatkem a rozmnožením 

genderových identit“.55 Butler, hostující profesor na Kolumbijské univerzitě, obdržel četná ocenění, 

také od Rockefeller Fellowship, a uznání Yaleovy univerzity za zvláštní úspěchy v oboru „gay 

studies“. 

 

Americká psychiatrická asociace (APA) podlehla mediálnímu tlaku na normalizaci genderové 

rovnosti mužů a žen, takže v roce 2012 přestala klasifikovat transgenderismus jako poruchu. 

Předchozí diagnózu „porucha genderové identity“ APA nahradila slovním obratem „genderová 

dysforie“, který naznačuje prostě stav úzkosti, neklidu pocházející z toho, že osoba je zmatena, co 

se týče genderu. APA, podobně jako jiné instituce vlastně padla za oběť agresívnímu lobbingu ze 

strany komunity sexuální revoluce a ustoupila úzu jejich slov, a tak překroutila jejich význam.56 

Před nedávnem APA oznámila, že „gender odkazuje na sociálně vytvořené role“, jako náhrada za 

anatomii nebo biologii s vysvětlením, že „gender“ v zásadě označuje „vnitřní vnímání člověka, že je 

muž, žena, anebo něco jiného.“57 

 

Vidíte ten trend? V roce 2014 bylo v Americe 24 genderových klinik, většinou na východním nebo 

západním pobřeží Ameriky. O rok později, v roce 2015 jich bylo po celé Americe minimálně 40. Zdá 

se, že jedním z hlavních důvodů takového nárůstu jsou zmatení rodičové, kteří požadují, aby jejich 

zmatené děti někdo léčil.58 Naneštěstí pro všechny zúčastněné, tato léčba někdy zahrnuje aplikaci 

„blokátoru“, tj. hormonu zabraňujícího pubertě, jedincům v předpubertálním věku, který má zabrzdit 

přirozený tělesný vývoj charakteristických pohlavních znaků, místo toho, aby se věnovala řádná 

pozornost základní duševní poruše. 

 

Avšak i když tato revoluce postupuje dál a na svém zákeřném webu uchvacuje stále více lidí, nová 

komplexní studie respektovaných expertů pro oblast duševního zdraví a lidské sexuality 

z Univerzity Johnse Hopkinse tyto lži sexuální revoluce přesvědčivě demaskuje. 59  Tito experti 

analyzovali více než 200 recenzovaných studií s cílem stručně vyjádřit, co věda podporuje, a co 

nepodporuje: 

 

1. Vědecké důkazy nepodporují tvrzení, že sexuální orientace osoby je neměnným 

charakteristickým znakem, tj. že lidé „se takto rodí“; 

2. Vědecké důkazy nepodporují představu, že „trans“ muž je lapen v těle ženy ani, že „trans“ 

žena je lapena v těle muže; 
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  Viz zprávu The ALEC Report on Kinsey´s Fraud. 
55

  Kuby, The Global Sexual Revolution, p. 45. 
56

  Viz Robert Reilly, Making Gay Okay (San Francisco: Ignatius Press, 2014), 118-22. „Psychiatrie má za cíl být oborem 
lékařství a zákonem je jako taková uznávána – to jest jako zdroj objektivní pravdy. Za uplynulých čtyřicet let byla 
používána k ospravedlňování, ba dokonce k podpoře homosexuálního chování... [Například, pokud jde 
o homosexualitu], změna z diagnózy poruchy na symptom zdraví neměla s vědou v pravém slova smyslu nic 
společného.”  Ibid., 118. 
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  Viz apa.org. 
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  American College of Pediatricians, Gender Dysphoria in Children (August 2016). 
59

  Lawrence Mayer and Paul McHugh, Sexuality and Gender: Findings from Giological, Psychological, and Social 
Sciences (2016). 
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3. Fakta ukazují, že většina dětí, které mají zmatek či pochybnosti ohledně genderu, již 

nebudou v dospívání nebo dospělosti se zmatkem své identity zápasit; 

4. Transgenderoví jedinci vykazují vyšší míru užívání psychoaktivních látek, úzkostných 

stavů, depresí a vyšší sebevražednost než normální populace, přičemž tento rozdíl nelze 

vysvětlit pouze sociálním stigmatem či diskriminací; 

5. Chirurgická změna pohlaví takovéto problémy duševního zdraví nezmírňuje.  Jedna studie 

zjistila, že u jedinců, kteří prodělali změnu pohlaví, je pravděpodobnost, že se pokusí 

o sebevraždu, pětkrát vyšší, a pravděpodobnost, že na sebevraždu zemřou, je 

devatenáctkrát vyšší. 

 

Jak tato zpráva uzavírá, existuje málo vědeckých důkazů pro podporu terapeutických nebo 

hormonálních intervencí, jež přerušují pubertu u dětí, tím méně pro chirurgická zmrzačení, která 

jsou předzvěstí budoucích problémů pro ty nevinné, kteří ani nemohou vyjádřit informovaný 

souhlas. Jak sděluje jeden z autorů: „Tato zpráva se zabývá vědou a lékařstvím, ničím více a ničím 

méně... Kulturní a politické trendy by řešení těchto obtížných a osobních problémů neměly 

ovlivňovat.“ 

 

A tak snad nyní je vhodný čas zastavit se a zvážit skutečnost: jako „transgenderových“ se 

v Americe identifikuje pouze 0,6 % nebo méně než 1 % lidí, a přesto jejich program představuje 

hnací sílu zásad a praxe v Americe. 

 

A tak nyní je snad vhodný čas zastavit se a zvážit otázku: Kdo rozhodl, že této malé skupině lidí 

s rozsáhlým programem bude umožněno vytvořit nový příběh, ba dokonce k prosazení postupující 

sexuální revoluce vymýšlet nové významy pro stará slova? 

 

*   *   * 
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OTÁZKY K UVAŽOVÁNÍ 
 

1. Představte si, čemu dnes čelí naše děti a vnoučata ve škole, počítaje v to areály vysokých škol 

po celé Americe. Které věci vás znepokojují, pokud jde o toto „vzdělávací“ prostředí a kulturu jejich 

vrstevníků? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Co podle vašeho názoru přispělo k tomu, že jsme se dnes s transgenderovým hnutím v Americe 

dostali tam, kde jsme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jak reagovala církev na transgenderové hnutí doposud a jak je její reakce účinná? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Proč by se církev v Americe měla starat o transgenderové hnutí a co má s touto starostí 

společného Žalm 78,1– 8? 
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II. PROBUZENÍ 

 

 

 

 
Neboť ačkoli žijeme v těle, nebojujeme podle těla. 

Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění;  

boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha.  

Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista... 

2. Korintským 10,3–5 
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PROCITNĚTE ZE SPÁNKU 
 

Víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procitli ze spánku;  

vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. 

Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. 

Římanům 13,11–12 

 

 

Jasný zvuk polnice volá církev, aby se probudila do reality bitvy. Neboť opravdu se nacházíme 

v duchovní bitvě! 

 

2. Korintským 10,3–5 nás upozorňuje, že tato bitva se vede o naši mysl – myšlenky, argumenty, 

pojmy a názory člověka, které se pozvedají proti poznání Boha a jeho pravdy. Dostáváme tu 

napomenutí, abychom každou myšlenku uváděli do zajetí tak, aby byla ve shodě s pravdou 

Kristovou. V tomto smyslu skutečná pravda je jasná. 

 

Od počátku, v Genesis 1,27, Bible nedává příležitost k žádnému zmatku: „Bůh stvořil člověka ke 

svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.“  A jestliže hledáte důkaz psaný 

„červeným písmem“, v Matouši 19,4 Ježíš sám potvrzuje původní Boží plán při stvoření: „Copak 

jste nečetli, že ten, který stvořil člověka, od počátku učinil je muže a ženu...“ 

 

Boží původní plán stvoření zahrnuje také instituce k ochraně a zabezpečení lidstva. K těmto 

institucím patří manželství, rodina, zákony a vláda. Přesto jsou dnes v Americe tyto instituce 

a dokonce i jazyk a slova, která používáme, pod útokem a jsou ohrožené. 

 

V tom ve všem nesmíme ztrácet zřetel z reality duchovní říše a našeho nepřítele, jehož označuje 

apoštol Pavel v Efezským 6,12 slovem kosmokrator. Řecké slovo „kosmos“ nám připomíná, že 

satan je na tomto světě a současně z tohoto světa a obchází kolem a hledá nositele Božího 

obrazu, aby je zničil. A řecké slovo „kratos“ nám připomíná, že tento zlý vládce současného světa – 

v dramatickém odhalení průsečíku duchovního a přirozeného – zpracovává a manipuluje tyto 

instituce našeho národa v bitvě o mysli další generace.  Tato bitva myslí začíná jazykem a slovy.   

Opravdu Bůh řekl, že... opravdu Bůh měl na mysli, že...? 

 

*   *   * 
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UKRADLI NÁM NAŠE SLOVA 
 

Musíte porozumět slovům nějakého předmětu, dříve než budete moci vskutku porozumět 

danému předmětu. Jazyk není jen nástrojem komunikace, je také zbraní sloužící ke svedení 

z pravé cesty, k vyvolání falešných dojmů, k navození nesprávného smýšlení.  

Vláda nad slovem je vládou nad myslí, vláda nad myslí je vládou nad lidmi,  

a vláda nad lidmi je totalitní vládou. 

Význam slov je rozhodující. 

Peter Allison60 

 

 

Slova mají neuvěřitelnou moc. V Jakubově listu 1,18 nám Bible připomíná, že jsme byli zplozeni 

„slovem pravdy“. A Bible několikrát zaznamenává, jak Ježíš říká: Psáno jest. Slova působí jako 

prostředky k vysílání idejí, ke sdělování pravdy a dokonce k potvrzení identity. Slova ovlivňují lidi. 

Na slovech záleží.   

 

Původní hebrejské slovo, jež používá Bible pro „muže“, je zakar – to má původ a konotaci 

s primitivním semitským kořenem, slovem majícím význam „špičatý“ nebo výčnělek. Původní 

hebrejské slovo, jež používá Bible pro „ženu“, je nekeva – to má konotaci s primitivním semitským 

kořenem, slovem majícím význam „propíchnout“ nebo proniknout. 

 

Ve výběru slov je plán našeho Stvořitele prostý – muž a žena jsou rozdílné, ale vzájemně se 

doplňující role – rovné, ale rozdílné – založené na biologii, anatomii a funkci jako základu pro první 

Boží instituce manželství a rodiny. Ale víme také, že od počátku satan, který je otcem lží, přišel 

proti Božímu plánu stvoření a usiloval zabíjet, krást a ničit lstivou otázkou: Opravdu Bůh řekl...? 

Tak tedy snad není překvapující, že lidé jsou dnes zmateni, neboť slova byla zkreslena, 

překroucena a předefinována. Například podle Homosexuální a lesbické aliance proti pomluvám 

(Gay & Lesbian Alliance Against Defamation -  GLAAD), „transgender“ je: 

 

Souhrnný výraz pro lidi, jejichž genderová identita a/nebo genderový projev se odlišuje od 

toho, co je příznačně spojováno s pohlavím, jež jim bylo připsáno při narození… Mnohým 

transgenderovým lidem předepisují jejich lékaři hormony, aby změnili jejich těla. Někteří 

také podstupují chirurgický zákrok. Ale tyto kroky nemohou podstoupit nebo nepodstoupí 

všichni transgenderoví lidé a transgenderová identita na lékařských procedurách 

nezávisí.61 

 

Tak tedy obhájci transgenderu tvrdí, že jednotlivec by měl být definován na základě jakéhosi 

subjektivního vnímání a následného vyjádření indentity, nikoliv podle objektivních biologických 

faktů ani podle fyzické reality. 

 

Zajímavé ovšem je, že slovo „trans“ používané k modifikaci samotného genderu je matoucí, ne-li 

nelogické, neboť podle jejich vlastní definice „transgenderový“ jedinec nepodstupuje přechod 

z jednoho pohlaví na druhé. Místo toho daný jedinec buď své biologické pohlaví popře, nebo, je-li 

proveden chirurgický zákrok, ve zjevné snaze vytvořit nové pohlaví své přirozené pohlavní orgány 

zmrzačí. Avšak pohlaví osoby ani jedno ani druhé zmíněné úsilí „přeměnit“ nemůže. 

 

                                                           
60

  Peter Allison, Dollar Non¢ents (Aventine Press: 2004). 
61

  http://www.glaad.org/reference/transgender 
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Dr. Paul McHugh, který se zabýval studiem transgenderismu a jeho obětí na Univerzitě Johnse 

Hopkinse po dobu více než 40 let, vysvětluje tento zmatek v užívání slov takto: 

 

V jádru tohoto problému je zmatek ohledně přirozenosti transgenderovaného člověka. 

Změna pohlaví je biologicky nemožná. Lidé, kteří podstoupí chirurgickou změnu pohlaví, se 

nezmění z mužů v ženy ani naopak. Spíše se z nich stanou feminizovaní mužové nebo 

maskulinizované ženy. Tvrdit, že tohle je záležitost občanských práv a povzbuzovat 

k chirurgickému zásahu, znamená ve skutečnosti kolaborovat s duševní poruchou 

a podporovat ji.62 

 

Slovo „gender“ 

Kromě toho, že slovo „trans“ se používá nesprávně, také slovo „gender“ je vytrhováno z kontextu 

ve snaze vytvořit slovník pro příběh „nové normy“. Etymologie slova „gender“ prozrazuje, že toto 

slovo nikdy nebylo určeno k popisu biologického pohlaví ani k tomu, aby se biologickému pohlaví 

rovnalo. Jak komentuje jeden sociolog: „K prosazení této sociální zásady bylo potřebné nové 

slovo, neboť jazyk realitu jen neodráží, vytváří ji. Tím magickým slovem byl gender. Slovo pohlaví 

bylo nutno nahradit; neboť předtím, když se někoho zeptali: Jaké máš pohlaví?, odpovědí mohla 

být pouze jedna ze dvou věcí – muž, nebo žena.“63 

 

Slovo „gender“ je odvozeno z latinského slova genus, které znamená „rasa, kmen, rodina; rod, 

třída, řád; druh“.64 Toto latinské slovo je překladem z řeckého genos. Jediné pojítko s „pohlavím“ tu 

je prostřednictvím gramatické klasifikace jiného slova; vlastně dokud nepřišla sexuální revoluce, 

rozlišovalo toto slovo prostě jen gramatický význam daného mluveného či psaného slova.65 Takže 

jestliže „gender“ je původně formou gramatické klasifikace a sémantickým přiřazením slov 

a zájmen, pročpak má dnes ještě další význam „pohlaví“? 

 

Zatímco gramatický úzus slova „gender“ byl většinou již před lety opuštěn, sémantický úzus slova 

gender se přesunul k označení biologického pohlaví.66 Tento posun znamenal počátek útoku na 

původní smysl slova „gender“, a není překvapující, že to souvisí s Kinseyem. 

 

V roce 1955 Kinseyův učedník Dr. Money vydal článek o hermafroditismu, v němž odkazoval na 

chování svého pacienta a projev maskulinních a femininních rysů jako na „gender“.67 Takto svému 

subjektu přidělil „gender“ na základě chování, nikoli na základě biologického pohlaví. Následky 

takovéhoto přiřazení jsou nyní dalekosáhlé. Money vytvořil umělé, ale trvalé pojítko mezi 

„pohlavím“, „genderem“ a „chováním“. „Gender“ už nebyl klasifikací vázanou výlučně na 

gramatiku.68 

                                                           
62

  www.wsj.com/articles/paul-mchugh-transgender-surgery-isnt-the-solution 
63

  Global Sexual Revolution, p. 44. 
64

  (Online Etymology Dictionary) http://www.etymonline.com/index.php?term=gender 
65

  Viz Gabriele Kuby, Gender Mainstreaming, http://www.michaeljournal.org/gender.htm. Angličtí mluvčí chápou 
gramatický gender (rod) obtížněji než lidé mluvící jazyky vycházejícími z latiny, jako je italština, francouzština, 
španělština. Např. španělština na rozdíl od angličtiny používá v gramatice kategorii přiřazení genderu jako mluvnický 
rod. Slova s mluvnickým genderem (rodem) jsou slovy, která nijak nesouvisí s biologickým pohlavím. Ve španělštině 
slova jako el techo (strop) a el partido (hra) nemají biologické pohlaví, a v důsledku toho dostávají mluvnický gender 
(rod) – zde mužský.       
66

  Oxford English Dictionary (OED1, Volume 4, 1900). 
67

  http://kinseyconfidential.org/distinguishing-sex-gender-step-3/. Na webové stránce Kinseyova institutu Money je 
identifikován jako spoluzakladatel Kliniky genderové Identity při Univerzitě Johnse Hopkinse, který definoval pojmy 
genderové role a identity. 
68

  Feministické hnutí 70. let také propagovalo „gender” jako synonymum „pohlaví” a toto nové synonymum pro 
pohlaví začalo pronikat naší kulturou. Rozhodnutí používat slovo „gender” ve feministických článcích bylo učiněno ve 

http://www.etymonline.com/index.php?term=gender
http://www.michaeljournal.org/gender.htm.gl
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Další nové definice slova „gender“ slouží jako doklad toho, že tato story byla nadále prosazována: 

   

Stav existence muže nebo ženy (příznačně se používá s poukazem na sociální a kulturní 

rozdíly, spíše než na rozdíly biologické).69 

 

Behaviorální, kulturní nebo psychologický charakteristický rys příznačně spojovaný 

s jedním pohlavím.70 

 

Definovaný rozdíl mezi muži a ženami na základě kulturně a sociálně vytvořených mravů, 

zájmů a záležitostí. Čas a místo dávají vznik celé škále místních definic. Stojí v protikladu 

k tomu, co je definováno jako biologické pohlaví živého tvora.71 

 

Spletitý vzájemný vztah mezi pohlavím jednotlivce (genderová biologie), vnitřním vnímáním 

sebe jako muže, ženy, těchto obou nebo ani jednoho z nich (genderová identita), stejně 

jako vnějšími projevy a chováním člověka (genderové vyjádření) vztahujícími se k tomuto 

vnímání, včetně jejich genderové role.72 

 

Každá z těchto definic je dokladem změny, kterou způsobil Money. 

 

Henry Watson Fowler se věnuje mylné rovnici „gender“ = „pohlaví“ ve své knize A Dictionary of 

Modern English Usage: „Gender... je výlučně gramatický pojem. Mluvit o osobách... mužského 

nebo ženského genderu (rodu) a mínit tím mužské nebo ženské pohlaví je buď šprým, anebo 

hrubý omyl.“73 Jen na tomto základě by toalety a jiná zařízení neměly být vymezovány na bázi 

jakéhosi subjektivního vnitřního vnímání genderu, ale měly by být nadále oddělovány na základě 

fyzického pohlaví jednotlivce. 

 

Ačkoliv Fowler má pravdu, když říká, že pojmy „gender“ a „pohlaví“ by se neměly používat 

zaměnitelně, z Moneyova hlediska nebylo omylem, že gender se váže jak k chování, tak k pohlaví. 

Byl to jen další krok směrem k „sexuálnímu osvobození“. Moneyova manipulace se slovem 

„gender“ vedla k úplně novému způsobu uvažování, jež převádělo rozmluvu o genderu z gramatiky 

k chování a pohlaví, což při prosazování sexuální revoluce zase vedlo ke vzniku lži „transgenderu“.   

Nedávno byl zkoumáním slovníku Black’s Law Dictionary, autoritativního vodítka pro právníky, co 

se týče právního významu slov, nalezen příklad manipulace s významem slov. V předmluvě ke 

čtvrtému vydání tohoto slovníku z roku 1968 vydavatelé přiznali, že právo prochází podstatnou 

změnou a vývojem, takže slovník práva doznává odpovídající změnu a růst. Předmluva cituje 

soudce Holmese, který prohlásil, že slovo je „slupkou živé myšlenky“. 

 

Čtvrté vydání Blackova právního slovníku definovalo heslo „pohlaví“ jako „souhrn zvláštních 

charakteristických rysů struktury a funkce, které odlišují mužský organismus od ženského; 

vlastnost bytí mužem nebo ženou“. Totéž vydání definovalo „ženu“ jako „pohlaví, které počíná 

a dává zrod dítěti“. Toto vydání definovalo „muže“ jako „maskulinní pohlaví; pohlaví, které zplozuje 

dítě“. Toto čtvrté vydání nemělo žádné heslo pro „gender“. 

 

                                                                                                                                                                                                 
snaze vyhnout se erotickým konotacím slova „pohlaví”. (Online Etymology Dictionary) 
http://www.etymonline.com/index.php?term=gender 
69

  (Oxford Dictionary Online, 2016) http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/gender 
70

  Merriam-Webster Dictionary Online, 2016) http://www.merriam-webster.com/dictionary/gender 
71

  Black’s Law Dictionary, 2nd Online ed.  http://thelawdictionary.org/gender/ 
72

  (Gender Spectrum, 2016) https://www.genderspectrum.org/quick-links/understanding-gender/ 
73

  Henry Watson Fowler, Modern English Usage, 1926: p. 211. 

http://www.etymonline.com/index.php?term=gender
http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/gender
http://www.merriam-webster.com/dictionary/gender
http://thelawdictionary.org/gender/
https://www.genderspectrum.org/quick-links/understanding-gender/
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Osmé vydání Blackova právního slovníku z roku 2004 má u hesla „pohlaví“ stejné heslo jako 

vydání čtvrté. Proto v době, kdy Titul IX nařídil právní definici pohlaví, Blackův právní slovník zde 

obsahoval přímý vzájemný vztah k biologii a funkci, ale nezahrnoval odkaz na gender. Proto, jak 

některé soudy nedávno uznaly, „při uzákonění Titulu IX v roce 1972 se chápalo, že pojem ‚pohlaví‘ 

běžně odkazuje na biologické rozdíly mezi muži a ženami“.74  

 

Ale v roce 2009 došlo v devátém vydání Blackova právního slovníku k záludné změně, neboť 

definice hesla „pohlaví“ byla mírně upravena tak, aby poprvé obsahovala „gender“. Definice zněla 

takto: „souhrn zvláštních charakteristických rysů struktury a funkce, které odlišují mužský 

organimus od ženského; gender“. Podobně jako dřívější vydání, ani deváté nemá žádné heslo pro 

„gender“, ačkoliv má heslo pro „diskriminaci na základě pohlaví“, jenž zahrnuje „diskriminaci 

založenou na genderu, zejména proti ženám“. 

 

Slogan „genderová identita“ 

V příběhu „nové normy“ sexuální revoluce je nyní jádrem příběhu této revoluce genderová identita. 

Jedna současná definice „genderové identity“ zní následovně: 

 

Nejniternější chápání sebe sama jako muže nebo ženy nebo obojího nebo ani jednoho 

z těch dvou – jak jednotlivci vnímají sebe samé a za jaké se sami označují. Genderová 

identita osoby může být stejná nebo odlišná od pohlaví, jež jí bylo připsáno při narození. 

Jednotlivci si to uvědomují ve věku od 18 měsíců do 3 let. Většina lidí si rozvíjí genderovou 

identitu, jež se shoduje s jejich biologickým pohlavím. Pro některé je však jejich genderová 

identita od jejich biologického nebo připsaného pohlaví odlišná. Někteří z těchto jednotlivců 

se rozhodnou své pohlaví sociálně, hormonálně a/nebo chirurgicky změnit, aby plněji 

odpovídalo jejich genderové identitě.75 

 

Jiná skupina obhájců definuje tyto klíčové termíny následovně: 

 

Transgender je výraz používaný k popisu lidí, jejichž genderová identita se liší od genderu 

stanoveného při narození. Genderová identita je vnitřní, osobní vnímání genderu dané 

osoby. Pro transgenderové lidi se gender stanovený při narození a jejich vlastní vnitřní 

genderová identita neshodují. Genderová identita není pro druhé viditelná.76 

 

Není divu, že některé děti a teenageři, stejně jako dospělí, jsou naprosto zmateni! 

 

A mluvíme-li o slovech, několik mainstreamových slovníků jako například Merriam-Webster nyní 

zahrnují slovo „cisgender“, definované obecně jako někdo, jehož vnitřní vnímání genderu odpovídá 

pohlaví, s nímž se osoba identifikuje od narození. Ať vám neunikne, jak je to významné – nyní 

máme nové slovo pro definici normálního! Tím, že dávají nové jméno něčemu, co bylo historicky 

považováno za přirozené či normální, otevírají nyní tito slovní piráti temnou bránu normalizaci 

představy, že každý má „vnitřní vnímání genderu“, a tak genderovou ideologií tento příběh 

transgenderu účinně normalizují.77   

 

Dr. McHugh otevřeně vysvětluje, že tento genderový zmatek je vlastně srovnatelný s anorexia 

nervosa, poruchou, která se projevuje zkresleným pohledem člověka na vlastní tělo. Upozorňuje, 

                                                           
74

  Franciscan Alliance, Inc. v. Burwell, Civil Action No. 7:16-CV-00108-O (N.D. Tx 2016). 
75

  (Gender Spectrum, 2016) https://www.genderspectrum.org/quick-links/understanding-gender/ 
76

  Freedom For All Americans Education Fund, Trans 101: Information for Trans Public Education Campaign. 
77

  Viz www.slate.com/blogs/outward/2016/07/19/there_is_no_such_thing_as_a_male_body 

https://www.genderspectrum.org/quick-links/understanding-gender/
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že vláda a média neprokazují veřejnosti ani transgenderovaným dětem žádnou laskavost, když 

s jejich zmatkem nakládají jako s právem, které je třeba hájit, a nikoli jako s duševní poruchou, 

která si zasluhuje léčbu.78 

 

Nicméně školní okresy zachraňují nyní tuto lež způsoby, které jsou zarážející. Některé okresy 

poskytují učitelům „trans“ kursy, zatímco jiné poskytují výukové zdroje na obhajobu „trans“, které 

mohou zahrnovat kreslené postavičky pro přiměřenou věkovou skupinu (např. mateřskou školu 

a výše) jako „Genderbread Person“ (slovní hříčka – Gingerbread Person znamená perníková 

figurka, Genderbread Person tedy zhruba genderová figurka) nebo „Gender Unicorn“ (genderový 

jednorožec), které mají dětem pomoci objevovat nové hranice genderového vyjádření a genderové 

pružnosti. 

 

Časem tyto významové posuny přivedly naše instituce, včetně instituce práva ke kompromisu. 

Neboli, jak nedávno přiznal jeden komentátor: „Je jasné, že nejtragičtějšími obětmi tohoto 

nejnovějšího sociálního experimentu jsou zranitelní chlapci, dívky, muži a ženy podstupující 

lékařské ‚úpravy‘ ve snaze srovnat těla, která dostali, se svou utrápenou myslí. Snad druhou 

největší obětí je norma samotného práva. Vždyť právo sestává z jazyka. Ano, právě držení se 

významu jazyka tuto právní normu umožňuje“.79 

 

*   *   * 

 

 

 

  

                                                           
78

  McHugh poukazuje na internetové chatové skupiny, jež doporučují dětem, aby se staly transgenderovými.  
A opravdu, nedávná směrnice v edici Teachers College Multicultural Education z Columbia University obhajuje výhody 
komunity kyberprostoru pro mladé lidi LGBTQ pro vyhledávání kontaktů, vyjadřování identity a poskytování podpory. 
Viz Chris Mayo, LGBTQ Youth & Education: Policies & Practice (NY: Teachers College Press, 2014), 101. 
79

  Erika Bachiochi, Rendering the Sexed Body Legally Invisible: How Transgender Law Hurts Women, 
thepublicdiscourse.com/2016/05/17033. 
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NAŠE PRÁVNÍ INSTITUCE V OHROŽENÍ 
 

Morální revoluce si vyžadují revoluce právní. To rozhodně platí pro sexuální revoluci a její 

různé kauzy sexuálního osvobození. Revoluce je úplná jen tehdy, když se s novým mravním 

chápáním vyrovná i uspořádání právní. 

Albert Mohler80 

 

Nemusíte být ústavním právníkem, abyste věděli, že překroucený názor na realitu vlastního těla 

neopravňuje ke vzniku nového práva, jež dostane přednost před jinými dlouhodobými základními 

právy, jako je svoboda projevu a svoboda vyjadřování náboženského vyznání. Jak tedy vytvořila 

genderová revoluce podle zákona jakousi novou chráněnou třídu pro zvláštní práva? 

Jak v roce 1982 napsal Francis Schaeffer: 

 

Zákon v této zemi se stal zákonem situačním ... skupinka lidí svévolně rozhoduje, co je 

z jejich hlediska v danou chvíli pro společnost dobré, a to učiní zákonem. Svými svévolnými 

rozhodnutími tak svazují celou společnost ... Zákon (zvláště soudy) je prostředkem ke 

vnucení tohoto humanistického způsobu uvažování celé společnosti. Právě k tomu došlo.81 

 

Od přirozeného zákona k autonomii 

Konceptu přirozeného zákona, transcendentního a Bohem zjeveného mravního zákona pro celé 

lidstvo rozuměli naši otcové zakladatelé jako základu našeho právního systému v Americe. 

Deklarace nezávislosti výslovně artikuluje „zákony přírody a Boha přírody“ jako základnu pro naše 

první principy. Tím nechceme naznačit, že Amerika vůbec někdy byla či usilovala být teokracií, ale 

základy přirozeného zákona formovaly také následující zákony, které vytvářeli lidé. Ovšem časem 

ovlivňoval americké soudnictví morální relativismus i posuny v naší kultuře, takže se od 

přirozeného zákona odtrhlo a stále více jej nahrazovalo „pozitivním zákonem“ neboli zákonem 

vytvořeným člověkem. Nedávno ovšem – jako v oslavované kauze sňatku jedinců stejného pohlaví 

před Federálním nejvyšším soudem – se naše soudnictví oddalo „autonomii“ neboli zákonu pro 

sebe (self-law) založenému na osobní volbě a osobních pocitech. 

 

V protikladu k nespoutané autonomii koncept „zákona“ s sebou původně nesl princip „neměnnosti“. 

Tento koncept neměnného a určitého zákona byl prvním principem pro naše otce zakladatele, kteří 

se spoléhali na Blackstonovy Commentaries on the Laws of England jako na dlouhodobou autoritu 

založenou na přirozeném zákonu. Blackstone sám doporučoval základy právního řádu dva – 

přírodu a Písmo – čímž měl na mysli věčné a neměnné zákony, které položil Bůh a které jsou 

nadřazené kterýmkoli jiným.82  Doklady těchto prvních principů nalezneme v názorech nejvyššího 

soudu naší země, který kdysi uznával, že „[toto] je křesťanský národ“ a „my jsme křesťanským 

lidem“, a tím deklaroval, že „křesťanství se nemá zlovolně a otevřeně spílat ani rouhat, 

k rozmrzelosti věřících nebo ke škodě veřejnosti“.83  Takto Federální nejvyšší soud USA kdysi 

uznal, že nevraživost vůči křesťanství je urážkou veřejnosti. Ach, jak se časy změnily! 

 

Změny v právním řádu, jak je propagoval Kinsey a jeho následovníci, byly již v pohybu dlouho 

předtím, než došlo k rozhodnutí o sňatku osob stejného pohlaví v případu Obergefell. Vyšší soud 
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v New Jersey v roce 1976 nařídil, že transsexuálni osoby smějí uzavírat sňatek na základě 

genderové identity bez ohledu na biologické pohlaví, jež jim bylo připsáno při narození.84 

 

Potom v roce 1989 Federální nejvyšší soud USA dospěl k závěru, že diskriminace podle pohlaví 

zahrnuje diferencované zacházení vycházející z jakéhokoli „posouzení na bázi pohlaví“, kam patří 

i přizpůsobování se sociálně vytvořeným očekáváním či stereotypům v oblasti genderu, a tím 

otevřel dveře dalekosáhlým právním útokům ze strany obhájců usilujících o normalizaci 

transsexuální revoluce.85   

 

Poté v roce 1992 Federální nejvyšší soud USA deklaroval: „...v jádru svobody je právo definovat 

své vlastní pojetí existence, smyslu, vesmíru a tajemství lidského života“, čímž rozevřel dokořán 

dveře „zákonu pro sebe“ (self-law) a postupu relativismu, jenž podporuje „novou normu“ této 

sexuální revoluce.86    

 

Proto nebylo překvapující, když v kauze Obergefell Federální nejvyšší soud sňatek osob stejného 

pohlaví legalizoval jako základní právo Ameriky. V této kauze soudce Kennedy rozhodl většinou 

hlasů poroty o oprávněnosti sňatku osob stejného pohlaví jako základní svobody závěrem, že 

k právům svobody nyní patří „jistá osobní rozhodnutí velmi důležitá pro individuální důstojnost 

a autonomii, včetně intimních rozhodnutí, jež určují osobní identitu“. 87  Všimněte si použitého 

jazyka: již nejde o předefinování manželství, nýbrž o právně propracované, ale jasné otevření se 

rozvoji této sexuální revoluce do dalších oblastí „osobní identity“. Někteří naznačují, že takovýto 

jazyk již podporuje legalizaci polygamie a snad i pedofilie. 

 

Ani ne rok po kauze Obergefell Čtvrtý odvolací soud v kauze z Virginie posuzující požadavek 

dívky, aby měla ve škole přístup do toalet pro chlapce, dospěl k závěru, že Federální soud by se 

měl ze zákona podrobit interpretaci Ministerstva školství ohledně genderové identity 

a genderového přizpůsobení podle zákona Titulu IX.88 Nepřekvapuje, že do desíti dnů po tomto 

rozhodnutí Čtvrtého odvolacího soudu Obamova administrativa rychle vydala celonárodní nařízení 

k transgenderovému  přizpůsobení, aby zajistila, že soudy po celých Spojených státech nyní 

budou vědět, jak Titul IX interpretuje státní administrativa. 

 

I když Trumpova administrativa toto celonárodní nařízení stáhla, a v reakci na to Federální nejvyšší 

soud USA svou revizi transgenderové kauzy ve Virginii zrušil, temná brána již byla otevřena 

dokořán. V důsledku toho nyní vidíme plíživé porušování toho, co jsme kdysi považovali za 

nezadatelné držitele záruk Prvního dodatku. Například New York City vydal zákon, jenž má pod 

hrozbou drakonického trestu přinutit zaměstnavatele, majitele hostinců a penzionů, podniky 

a profesionály k tomu, aby používali jméno nebo zájmeno transgenderové osoby, které tato 

upřednostňuje, bez ohledu na její pohlaví či anatomii.89 Porušením si mohou přivodit pokuty až do 

výše 250 000 dolarů, jestliže na pracovišti, na veřejnosti nebo v ubytovacích prostorách nemluví 

způsobem, jakým to nyní nařizují mistři pera ze státní správy. Za tímto účelem zákon New Yorku 
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rozlišuje 31 genderů, včetně „drag king“ (většinou žena, která se odívá do mužského hávu 

a zosobňuje mužské genderové stereotypy), „femme queen“ (transgenderová žena, která bere 

hormony a snad plánuje chirurgický zásah), „genderové fluidum“ (osoba, jejíž genderová identita 

není pevná), „gender blender“ (osoba, která se obléká a chová způsobem, jenž mísí 

charakteristické rysy obou pohlaví), „gender gifted“ (osoba, u níž schopnosti genderového projevu 

překračují binární pojetí) a „gender bender“ (osoba, která očekávané genderové role „ohýbá“).     

 

Prosazování takovéto agendy vedlo jednoho znepokojeného komentátora k tomu, že napsal: 

 

„Bezpohlavní společnost je v zásadě vzato společnost totalitní, neboť vymazává ze 

zákona ty nejzákladnější lidské vztahy... Zrušení [rozdílů mezi pohlavími] ruší 

z právního hlediska v zásadě autonomii rodiny.      A je to akt násilí proti dětem, 

protože v některém bodě poslouží k tomu, aby se oddělily od svého původu, od 

svých rodičů. První transcendentální otázka každého dítěte zní: ‚Odkud jsem 

přišel/přišla?‘ Jestliže tento zákon nedovolí dítěti poznat své vlastní počátky 

a úplnost ve tvářích jedné matky a jednoho otce, destabilizuje to vnímání dítěte jako 

sebe sama. Vyvolává to u dětí osobní dysfunkci a v zásadě to končí šířením ještě 

větší dysfunkce, ba dokonce dystopie ve společnosti.“ 90 

 

V reakci na úsilí změnit zákony za účelem prosazení sexuální revoluce a nové genderové 

ideologie se nedávno sešla skupina duchovních vůdců jako signatářů listiny „Zachovejte svobodu, 

odmítněte nátlak!“ a stvrdila následující text: 

 

Potvrzujeme, že každý jednotlivec je stvořen k obrazu Božímu a s jako takovým se s ním 

má zacházet s láskou, soucitem a úctou. Potvrzujeme také, že lidé jsou stvořeni jako muž 

a žena, že tato komplementarita je základnou pro rodinu soustředěnou na manželskou 

jednotu muže a ženy a že rodina je zřídlem lidského vzkvétání. Věříme, že je nezbytné, aby 

náš národ zachoval svobodu mluvit, učit a žít tyto pravdy veřejně beze strachu ze soudních 

procesů nebo cenzury ze strany vlády.91            

 

Bez ohledu na takováto varování a odpor genderová agenda postupuje dál. V září 2016 vydala 

Americká komise pro občanská práva novou zprávu tvrdící, že používání slovních obratů jako 

„náboženská svoboda“ nebo „náboženské výsady“ jako vírou podložený protest proti postupující 

revoluci je prostě netolerovatelnou výmluvou pro náboženský fanatismus, nesnášenlivost 

a křesťanskou nadřazenost.92   

 

* Dystopie je opakem utopie, je to myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, má 

zásadní nedostatky (totalitní forma vlády, omezování osobní svobody) vzniklé přehnáním jednoho nebo více 

ideologických principů (pozn. překl).   

 

Ale zůstává naděje i pro naše soudy. Federální soud v Texasu vydal 31. prosince 2016 předběžný 

soudní příkaz k zastavení výkonu nařízení Obamacare, které by po poskytovatelích zdravotní péče 

požadovalo, aby prováděli lékařské zásahy spojené se změnou pohlaví bez ohledu na své osobní 

námitky z hlediska svědomí. Cílem tohoto sporného nařízení je zakázat diskriminaci na bázi 

genderu zabudováním zákazu diskriminace pohlaví podle Titulu IX, ale soud objasnil, že význam 

slova „pohlaví“ pod zákazem diskriminace podle Titulu IX „se jednoznačně vztahuje na biologický 
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a anatomický rozdíl mezi mužskými a ženskými studenty, jak byl určen při jejich narození“ 

a transgender není podle Titulu IX chráněným znakem.93 

 

Rozhodnutí tohoto soudu a jiné podobné rozhodnutí zakazující prosazení nařízení o toaletách 

poskytují – alespoň dočasně – jistou ochranu před příkazy k radikálnímu transgenderovému 

přizpůsobení. Avšak soudy jsou při vyrovnávání s tímto překrásným světem dosud neustálené a to, 

zda poskytnou potřebnou ochranu trvale, je sporné, neboť stále více je ohrožena sama vláda.        

  

*   *   * 
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NAŠE VLÁDNÍ INSTITUCE V OHROŽENÍ 
 

Bůh, který nám dal život, nám dal svobodu. A lze považovat svobody národa za bezpečné, 

když jsme odstranili jejich jediný pevný základ – přesvědčení v mysli lidí, že tyto svobody 

jsou darem od Boha? 

Že nemají být porušovány, leda s Božím hněvem? Vskutku, bojím se o svou zemi, když 

uvažuji o tom, že Bůh je spravedlivý, že jeho spravedlnost nemůže spát navěky. 

Thomas Jefferson94 

 

V těsném sledu za podvodnou vědou, lupiči slov a zkompromitovaným právním systémem rychle 

prosazuje tuto sexuální revoluci také naše vláda – často šokovanému obyvatelstvu navzdory.  

    

Před rokem 1990 považovala federální vláda transgenderovou osobu za „úchylnou“ a pro imigrační 

a naturalizační službu představovala diskvalifikaci pro imigraci do Spojených států. Dnes vláda 

status transgenderu za úchylný již nepovažuje, pro imigranty usilující o azyl a pobyt ve Spojených 

státech to naopak může být cestou k trvalému pobytu.95
    

 

28. dubna 2011 Ministerstvo práce (MP) vydalo nové zásady zakazující diskriminaci zaměstnanců 

MP nebo žadatelů o zaměstnání na základě genderové identity, v souladu s již existujícími 

zásadami jiných federálních orgánů. 96  Zásady MP definují „genderovou identitu“ jako „vlastní, 

hluboce prožívané psychologické vnímání genderu u dané osoby, které může nebo nemusí 

odpovídat tělu této osoby nebo pohlaví, jež jí bylo připsáno při narození“.97 

 

V roce 2012 Komise pro rovné příležitosti v zaměstnání (EEOC) stanovila, že diskriminace podle 

genderové identity je diskriminací na základě pohlaví a je porušením Titulu VII.98 Poté prezident 

Obama vydal prováděcí příkaz zakazující diskriminaci podle genderové identity ve federálním 

zaměstnání a při uzavírání vládních smluv.99 

 

V říjnu 2014 Ministerstvo školství USA, Úřad pro občanská práva, uzavřelo se školním okresem 

Downey Unified School District smlouvu s cílem řešit pociťovanou diskriminaci genderové indentity 

podle Titulu IX.100 Tato smlouva od tohoto školního okresu vyžaduje, aby se studentem, o něhož 

šlo, zacházel ve všech ohledech stejně jako se studentkami, počítaje v to zařízení vyhrazená pro 

dané pohlaví, aktivity sponzorované školou a akce vyžadující přenocování – v souladu s jeho nově 

vyjádřenou genderovou identitou jako dívky. Tato smlouva také požaduje, aby daný okres 

uspořádal direktivní školení o genderové nepřizpůsobivosti a do svých osnov začlenil věkově 

přiměřené instrukce a aktivity pro všechny studenty na téma genderové identity a diskriminace na 

základě genderu.    
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15. prosince 2014 ministryně spravedlnosti USA vydala memorandum pro všechny americké 

právníky konstatující, že zákon o občanských právech z roku 1964 nyní zahrnuje diskriminaci na 

základě statutu transgenderu, protože identifikace genderu osoby by měla být posuzována ve 

vztahu k pohlaví osoby nebo ve vztahu k přechodu osoby k jinému pohlaví.101   

 

18. dubna 2016 Americká komise pro občanská práva vydala prohlášení odsuzující státní zákony 

z poslední doby umožňující náboženské námitky proti sňatku osob stejného pohlaví a proti 

transgenderovému přizpůsobení.102 Takovéto zákony komise odsoudila, že se dějí „pod záminkou 

takzvané ‚náboženské svobody‘ “, přičemž tvrdila, že jakýkoli takovýto zákon „zvěčňuje homofobii 

a transfobii, ignoruje transgenderovou a homosexuální komunitu a nemá v naší společnosti místo“.   

 

13. května 2016, ve stejný den, kdy vláda USA vydala celonárodní nařízení ke transgenderovému 

přizpůsobení pro státní školy, tatáž vláda v relativní tichosti potvrdila svůj nový zákon požadující, 

aby coby součást programu Obamacare daňoví poplatníci financovali a lékaři prováděli chirurgické 

zákroky ke změně pohlaví.103 

 

V červnu 2016 Ministerstvo vnitra – ve snaze připojit se k příběhu genderové identity – oznámilo, 

že návštěvníci národních parků nyní smějí používat kterékoli veřejné toalety, o nichž jsou 

přesvědčeni, že odpovídají jejich genderové identitě.104  Zajímavé je, že mluvčí Služeb Národního 

parku upřesnil, že to není nová zásada, ale že návštěvníci si vždy mohli vybrat toaletu, které dávali 

přednost. Není pochyb, že nedávné prohlášení vlády o genderové identitě a státních školách 

povzbudilo „outing“* těchto zásad po celé Americe.   

 

* Outing – výraz používaný pro veřejné odhalení, že někdo, koho lidé pokládají za heterosexuála, je ve 

skutečnosti gay, lesba nebo bisexuál. Zde s narážkou na tento význam označuje veřejné zpřístupnění 

(odhalení) uvedených zásad (pozn. překl.).   

 

30. června 2016 tajemník Ministerstva obrany vyhlásil novou zásadu, jejímž cílem bylo otevřeně 

dovolit transgenderovým lidem službu ve vojenských silách USA.105  Tato zásada stanovuje, že 

jednotlivci, kteří byli „léčeni“ na genderovou dysforii chirurgickým zákrokem ke změně genderu 

a/nebo hormonovou terapií, mohou sloužit, jestliže je vojenský lékař za dobu minimálně 18 měsíců 

prohlásí za „stabilní“. Tato zásada zahrnuje také požadavky na vývoj školicích materiálů a školicího 

personálu pro armádu. 

 

A v lednu 2017 se odsouzený vrah, který si odpykával doživotní trest, stal prvním vězněm, jemuž 

se dostalo státem financovaného chirurgického zákroku ke změně pohlaví. Je to předzvěstí toho, 

jak dolary z našich daní budou snad brzy podporovat volitelné operace ke „změně pohlaví“ vězňů, 

ale také placení těchto operací vojákům v armádě? Takovéto chirurgické operace mohou stát nás, 

daňové poplatníky, více než 100 000 dolarů na osobu.106      

 

Všemi těmito způsoby se naše vláda stala nejen spoluviníkem genderové revoluce, ale také policií 

sledující myšlenky a jazyk, a každý, kdo zastává opačný názor, je označen za „nenávistníka“ nebo 
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„náboženského fanatika“. Jak napsal jeden komentátor: „Nemůžeme podcenit roli jazykové policie 

při vynucování svolení s jakoukoli agendou, která se skrývá pod nárokem ‚občanských svobod‘.“107 

Neboli, jak to vyjádřil jeden expert na problematiku kultů: „[George] Orwell argumentoval, že bude-

li vláda moci kontrolovat veškerá média a veškerou komunikaci mezi lidmi a zároveň občany 

přiměje k tomu, aby mluvili politicky kontrolovaným žargonem, pak dokáže otupit nezávislé 

myšlení“. 108  Vítejte do Orwellova a Huxleyho překrásného nového světa spolu s politickou 

korektností nařízenou vládou!   

 

Tak co ještě může příští generace očekávat? 

 

 

*   *   * 

 

 

 

  

                                                           
107

  http://thefederalist.com/2014/06/23how-the-trans-agenda-seeks-to-redefine-everyone    
108

  https://ajmacdonaldjr.wordpress.com/2015/04/24/transgender-truths 
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NAŠE VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE V OHROŽENÍ 
 

Byl jsem v desáté třídě. Začal jsem se učit o evoluci. Vnímal jsem to jako první okno do 

skutečného světa. Abych byl upřímný, myslím, že poznávání vědy, to bylo to poslední 

stéblo slámy, které zlomilo vaz velbloudovi. Z církve jsem věděl, že nebudu moci věřit 

současně vědě i v Boha, a tak to bylo. 

V Boha jsem pak už nevěřil. 

Interview se studentem109 

   

 

Věděli jste, že fakta prokazují, že většina dětí „již přichází do školy s vírou v nadpřirozeno, která jim 

umožňuje poznání Boha a vhled do toho, jaký má jejich život smysl... Nicméně když tyto děti 

vstoupí do ateistických státních škol, učitelé a knihy je učí, aby poznání a přesvědčení, které již 

mají, odmítli jako nesmyslnou pověru“.110 Říkají dětem, že žádný Bůh není. Říkají jim, že život je 

produktem kosmické náhody. Připraví je o transcendentní smysl života. A výsledky dnes vidíme 

všude kolem sebe. Dospívající, kteří ve srovnání s tolika mladými ve světě mají snad vše, avšak 

přesto u nich pozorujeme ve stále větší míře znepokojující nárůst depresí, zmatku a zoufalého 

hledání identity.    

      

Co se to našim dětem děje? 

 

Věděli jste, že Gay-Straight Alliance Network ve spolupráci s Transgender Law Center a National 

Center for Lesbian Rights hodlá přijít do areálu vaší školy se souborem „Dále než binár“ za účelem 

aktivit propagujících genderovou identitu na školách? 46stránkový „průvodce“ obsahuje definice 

nových slov i rady, jak sepsat stížnosti a jak změnit zásady školy spolu s tipy pro aktivitu studentů 

a pro školení učitelského sboru.   

 

Věděli jste také, že skupina Gender Spectrum obhajující transgender vydala průvodce a body 

mající formou rozhovoru „napomoci pedagogům“ s transgenderovou přeměnou s cílem podpořit 

transgenderové studenty, počínaje mateřskou školou?   

 

A věděli jste také, že Gay, Lesbian, Straight Education Network (GLSEN) a National Center for 

Transgender Equality připravily „Vzorové okresní zásady na téma transgenderových a genderově 

nepřizpůsobivých studentů“ se vzorovým jazykem, komentáři a spoustou pramenů stvrzujících 

koncepci „trans“? 

 

Abrahamu Lincolnovi se připisuje rčení, že filosofie třídy v jedné generaci bude filosofií vlády 

v generaci další. I když tento princip nemá vliv na mnoho lidí v církvi, zcela určitě funguje u těch, 

kteří prosazují genderovou revoluci prostřednictvím našich škol. 

 

Snad proto Alvin Reid ve své knize As You Go doporučuje, aby hlavním měřítkem úspěchu církve 

či sboru bylo to, do jaké míry má vliv na místní státní školu, a ne počet návštěvníků v budově této 

církve.111 Proč to doporučoval? Nuže, jen pohleďte na misijní pole, jímž se naše státní školy staly! 

 

                                                           
109

  David Kinnaman, You Lost Me: Why Young Christians Are Leaving Church (Grand Rapids: Baker Books, 2001). 
110

  Samuel Blumenfeld and Alex Newman, Crimes of the Educators (Washington, D.C.: WND Books, 2014), 149. 
111

  Alvin Reid, As You Go: Creating a Missional Culture of Gospel-centered Students (Colorado Springs: NavPress, 2013), 
34. 
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V roce 1999 kniha s názvem Queering Elementary Education (Přehodnocení základního vzdělání) 

obhajovala otevřenou agendu LGBT se záměrem zasáhnout a změnit Ameriku prostřednictvím 

státních škol, počínaje studenty na základní škole.112 Cílem bylo vytvořit třídy kriticky analyzující 

kategorické myšlení, rozvíjet nový věk dětí zpochybňujících kategorie i pravidla a pomáhat dětem 

formovat si v mysli obraz nového společenského světového řádu zbaveného sexismu, homofobie 

a náboženského fanatismu a tento řád vytvářet tím, že naše děti budou vystaveny novým 

příběhům.    

 

Kevin Jennings, zakladatel a pak výkonný ředitel Gay, Lesbian and Straight Education Network 

(GLSEN – Vzdělávací sítě obhajující homosexuály, lesby a heterosexuály), kterého prezident 

Obama později jmenoval za svého cara „bezpečných škol“, v předmluvě k této knize napsal, že 

poskytne nástroje k prosazování agendy LGBT a pomůže přeformovat stávající příběh, ba 

i používaná slova. V souladu s tímto programem jeden z redaktorů knihy vysvětlil, že „jazyk má 

moc spojovat každodenní různá chápání světů našeho života. Tato kniha je výzvou akceptovaným 

předpokladům v oblasti vyučování, dětství, rasy, genderu a rodin“.113   

 

Toto byl program postupující sexuální revoluce před sedmnácti lety! 

 

Jak sexuální revolucionáři už tehdy postřehli, naše státní školy jsou naneštěstí pro takové 

přesvědčení zralé. Jak před lety poznamenal jeden význačný pedagog: „Systém státních škol 

v zemi, jak na základní, tak na středoškolské úrovni, ať už je svým programem explicitně 

‚progresívní‘ nebo nikoli, byl vůdci katalogizačně zpracován podle Deweyho... je to pragmatický 

liberalismus – liberalismus ‚tak veskrze devalvovaný a zbavený slávy‘, že opouští veškeré 

‚základní principy ideálního liberalismu: spravedlnost, svobodu, pravdu‘, a tudíž se zříká racionálně 

artikulované mravní filosofie; a místo toho předpokládá, že ‚věda‘, která normami zjevně opovrhuje, 

všechny nezbytné směrnice pro lidské chování nakonec dodá.“114 Zní to jako výstižné varování 

před prosazováním toho, co se nyní stalo skutečností. Ale věnoval tomu někdo pozornost? 

 

Ano, toto varování zaznívalo celá desetiletí. Již v roce 1940 vědci upozornili, že „studenti našich 

vysokých škol a čerství absolventi neberou žádné mravní otázky vážně, ať už se to týká jejich 

osobních záležitostí nebo ekonomických či politických problémů národa. Jediným principem pro ně 

je, že žádné mravní principy vůbec neexistují; jejich jediným sloganem je, že veškerá politická 

prohlášení, veškeré apely na normy nejsou ničím než pouhými slogany, a tudíž to jsou podvody 

a lsti. Jsou sofisty v tom nejodpornějším smyslu tohoto výrazu, jenž současně implikuje 

nekvalifikovaný skepticismus vůči všem mravním soudům“.115 Věnoval tomu někdo pozornost? 

 

A je vůbec div, že naše vzdělávací instituce na všech úrovních jsou ohroženy? Profesoři filosofie 

na našich univerzitách dnes otevřeně prohlašují, že „se snaží uspořádat věci tak, aby studenti, 

kteří přicházejí jako bigotní, homofobní, náboženští fundamentalisté, odcházeli z univerzity 

s názory, které se spíše podobají našim vlastním... Hodláme jít dále ve snaze zdiskreditovat vás 

[rodiče] v očích vašich dětí, ve snaze připravit vaši fundamentalistickou náboženskou obec 

o důstojnost, ve snaze působit tak, aby vaše názory vypadaly spíše hloupé než diskutovatelné. 

                                                           
112
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Nejsme tak inkluzivističtí, abychom tolerovali netoleranci, jako je ta vaše“.116 Věnuje tomu někdo 

pozornost? 

 

Na pomoc a podporu této strategie v areálu místní státní školy nyní existuje více než čtyři tisíce 

studentských klubů Gay-Straight Alliances (Společenství homosexuálů a heterosexuálů), které 

registrovala síť GLSEN (Gay, Lesbian and Straight Education Network) s cílem zasáhnout každou 

střední školu a akademii v Americe.117 A při své výroční konferenci National Education Association 

(NEA), největší vzdělávací unie v našem národě, potvrdila své přesvědčení stát za touto agendou 

LGBTQ, povzbuzovat školy k podpoře sítě GLSEN, a dokonce k organizování „transgenderových“ 

školení pro učitele. NEA vlastně vyzývá Ministerstvo školství USA k prosazování rozšířené aplikace 

Titulu IX tak, aby byla zahrnuta genderová identita, a to všeobecným šířením a vydáváním směrnic 

k podpoře transgenderových studentů na základních a středních školách (K-12) tím, že bude 

vyžadovat, aby veškeré prodejní smlouvy respektovaly ochranu genderové identity, 

a spolupracovat s místními pobočkami LGBTQ a jinou partnerskou organizací na „podpoře rychlé 

odpovědi“ na to, co ony označí za diskriminační podněty a výzvy. Věnuje tomu někdo pozornost? 

 

Další tlak na podřízení se tomuto novému normálu pochází z Právního centra pro transgender 

(Transgender Law Center), jehož lidé spolupracovali se sítí Gay-Straight Alliance Network 

a National Center for Lesbian Rights na tvorbě rozsáhlého návodu k postupu s názvem Dále než 

binár: Soubor na podporu aktivismu pro genderovou identitu na školách (Beyond the Binary: A Tool 

Kit for Gender Identity Activism in Schools). Tato příručka pomáhá studentům rozlišit, kdo jsou 

jejich „spojenci a protivníci“, nastiňuje cíle a taktiky a tipy „genderové spravedlnosti“ a poskytuje 

prostředky ke změně zásad školy a k organizování studentského aktivismu na škole. A nadto ještě 

vydaly ACLU, GLSEN a Národní centrum pro transgenderovou rovnost (National Center for 

Transgender Equality) směrnice pro „školy, kde přeměna probíhá“, k obhajobě expanzivních 

zásad, včetně jazyka navrhovaných zásad a aktivit na podporu transgenderového přizpůsobení 

v našich školách.   

 

V reakci na to Národní asociace školních rad (National School Boards Association – NSBA) ve 

snaze poskytnout členům školní rady a učitelskému sboru vhled do této problematiky vydala 

dokument často kladených otázek.118  S vděčností nutno říci, že tento dokument odpovídá na 

několik věcí správně, jako například – „Na tyto otázky neexistují rychlé a snadné odpovědi“. A dále 

– „Na tyto obtížné otázky budou muset školní rady a učitelský sbor odpovídat opatrným 

a každodenním rozhodováním na místě, přičemž bude vždy třeba zachovávat rovnováhu mezi 

upřímně zastávanými přesvědčeními a normami komunity“. 

 

Příručka ovšem také přiznává, že v nejlepším případě je užitečná jen „ke zjišťování problémů, 

k poznání existujících právních rámců, a kde je to vhodné, nabízí školám doporučení, aby jim 

pomohla zajistit, aby bez ohledu na genderovou identitu byli všichni studenti ve škole bezpeční 

a učili se“. Když jsme toto řekli, musíme také upozornit, že tato „příručka“ se míjí cíle, pokud jde 

o její poslední záměr – zajistit, aby všichni studenti byli bezpeční. 

 

Postoj příručky například naznačuje, že gender jako kontinuum mezi mužskostí a ženskostí je 

akceptovaným názorem, a transgenderové přizpůsobení zde má tudíž zůstat. NSBA také uvádí, že 

„transgenderovému studentovi by všeobecně mělo být umožněno podílet se na těch aktivitách pro 
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dané pohlaví, které je v souladu s genderovou identitou studenta ve škole“ a škola, v níž se 

transgenderový student nachází, nemusí informovat týmy soupeřů, že kupříkladu v dívčím týmu 

může vstoupit do hry nebo přijít na hřiště biologický chlapec převlečený za dívku. NSBA ignoruje 

skutečnost, že hráči soupeře mohou poměrně brzy zjistit pravdu o biologii chlapce ve chvíli 

fyzického kontaktu chlapce s dívkou. NSBA se také míjí cíle, pokud jde o bezpečí studenta, když 

tvrdí, že jestliže je chlapec, jenž se identifikuje jako dívka, určen, aby na školním výletu sdílel přes 

noc pokoj s dívkou, pak škola nemusí o jeho přidělení na tento pokoj uvědomit dívku ani její rodiče.   

Ve všech těchto situacích se NSBA spoléhá na federální zákon pro práva a soukromí ve 

vzdělávacím systému (Federal Educational Rights and Privacy Act – FERPA), jehož účelem je hájit 

soukromí transgenderového studenta, místo toho, aby zajistila soukromí a bezpečí všech ostatních 

studentů. Rozhodně logičtější a bezpečnější reakcí těch, kdo stojí v autoritě a mají zodpovědnost 

za bezpečí našich dětí, by bylo nepřipustit směšování obou pohlaví na toaletách, ve sprchách 

a v nocležních ubytovacích prostorách. Jestliže tedy zákon FERPA zakazuje škole upozorňovat na 

takovéto okolnosti jiné osoby, a spíše vystavuje ohrožení druhé studenty a riskuje právní 

zodpovědnost vůči škole a daňovým poplatníkům, pak by vhodnějším závěrem vyplývajícím 

z restrikcí FERPA bylo takovéto kompromitující situace nevytvářet ani je usnadňovat. 

 

Příručka NBSA kromě toho vyvíjí nepřijatelný nátlak na věřící učitele tvrzením, že učitelský sbor by 

měl respektovat jméno studenta a jeho zájmeno s ohledem na genderovou identitu, kterou student 

preferuje. Mnozí věřící pedagogové budou z důvodu svědomí proti tomu, aby takovou lež 

potvrzovali (např. tím, že by chlapce nazvali dívkou, a tak schvalovali chaos), ale průvodce NSBA 

dokonce tvrdí, že školní okres by mohl proti učiteli, jenž nekoná v souladu s požadavkem studenta, 

zahájit disciplinární řízení.     

 

A abychom nezapomněli, vysoké školy se ke genderové revoluci připojují revizemi běžné přihlášky 

(Common Application) a univerzální přihlášky na akademii (Universal College Application). 

Přihlášky používané stovkami akademií a univerzit poskytnou studentům více alternativ pro 

identifikaci jejich genderu než jen muž nebo žena, včetně volného textového pole pro „vlastní 

identitu“.   

 

Další příklad – pracovní skupina pro genderovou inkluzivitu při fakultním senátu na Vanderbiltově 

univerzitě předvedla extrém „v chodu“ – vytvořením plakátu na propagaci proaktivních cest 

k potvrzení genderové inkluze a k používání zájmen jako „ze“, „ir“, „hirs“ majících nahradit tradiční 

bigotní binární smýšlení. A kancelář pro Titul IX při West Virginia University nyní upozorňuje, že 

oslovit někoho „nesprávným“ genderovým zájmenem představuje porušení federálních 

antidiskriminačních zákonů. 

 

A nyní dochází k odhalení, že Vanderbiltova teologická škola spolu s dalšími jako Dukeova 

zpochybňují realitu a vytvářejí „inkluzívnější jazyk o Bohu“, aby se genderově specifickým 

zájmenům vyhnuly. Vanderbiltův katalog pro tuto teologickou školu vlastně tvrdí, že „maskulinní 

tituly, zájmena a metafory Boha sloužily jako úhelný kámen pro patriarchální řád“, a „pro 

označování Boha“ doporučují „zkoumání svěžího jazyka“.119    

    

 A tak se musíme ptát – jakou roli sehrává tato propaganda pronikající do našich vzdělávacích 

institucí v tom, co Bible rozpoznává jako bitvu o naše mysli? A jaké poselství vysílá celá tato 

propaganda našim studentům, když vstupují do areálu školy čerstvě volní, daleko od prostředí 

domova? Snad to tušíme z důsledků toho, co již vidíme – na mnoha školách je dnes mezi studenty 
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stále populárnější genderová kategorie „genderové fluidum“, neboť mnoho studentů pyšně odmítá 

jakoukoli představu pravidel či kategorií, a místo toho vítají neomezenou autonomii.   

 

V našem vzdělávacím systému se zabydlilo a nadále zabydluje tolik lží, že naše školy se staly 

epicentrem pro indoktrinaci genderové revoluce v další generaci. A až tato nová generace opustí 

školní budovy a po sedmnácti letech „přehodnocování“ amerického vzdělávání vstoupí do budov 

vládních, na místa trhu, ba dokonce do našich modliteben, co můžeme čekat dál? 

 

*   *   * 
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KAM TO VLASTNĚ SPĚJE? 
 

Církev může ignorovat kulturu jen do té doby – jak to činila rozvodová kultura v minulosti – 

než kultura přeformuje církev tak, že zatemní samo evangelium. 

A církev může ignorovat stát jen tak dlouho, dokud stát respektuje územní hranice 

Jeffersonovy ‚rozdělující hradby‘. 

Stát, který spatřuje některé aspekty křesťanského svědectví jako bigotní a nebezpečné, 

nezůstane na druhé straně této hradby dlouho. 

Russell Moore120 

 

 

Máme-li všechny tyto trendy na zřeteli, musíme se nyní probudit z letargie a položit si otázku – 

kam jen tahle genderová revoluce míří a proč by se o to církev měla starat? 

 

Do měsíce po stanovisku Nejvyššího soudu v kauze Obergefell aktivistická právní organizace 

„Američané sjednocení pro oddělení církve od státu“ spustila svůj ironicky pojmenovaný projekt 

Chraň svého bližního (Protect Thy Neighbor) s cílem agresivně monitorovat státy a obce 

a poskytnout transgenderovému hnutí právní prostředky, jak zastrašováním přimět druhé 

k přizpůsobení a postavit se proti náboženské svobodě. Jejich slogan: NÁBOŽENSTVÍ NENÍ 

VÝMLUVOU PRO POŠKOZOVÁNÍ DRUHÝCH. 

 

Brzy poté skupiny obhájců LGBT jako beyondmarriage.org  začaly vyjevovat, že při pochodu za 

legalizaci manželství osob stejného pohlaví vlastně vůbec nešlo o povolení k sňatku a že sexuální 

revoluce nikdy neměla skončit sňatkem osob stejného pohlaví. Tyto cíle spíše představovaly 

spodní příčky výsuvného žebříku, jenž se měl prodloužit dál k osvobození společnosti od 

tradičních těsných definic sexuálního života, k volbě genderu a k sebevyjádření. Mnohé z těchto 

advokátních skupin jsou opravdu nestydaté, když hlásají, že tu jde o demontáž tradiční rodiny 

a rekonstrukci nového druhu rodiny pro naši kulturu, přičemž konečným cílem je překročení všech 

uznávaných kategorií, jak je známe. 

 

Například s posledním úspěchem žen, které porodily po transplantaci dělohy, transsexuální osoby, 

muži přeměnění v ženy začínají požadovat transplantaci dělohy, takže po chirurgické kastraci 

a vysokých dávkách hormonů mohou tito mužové usilovat o otěhotnění a porod. Jak vysvětlil jeden 

muž: „Jestliže jsi trans žena, je to způsob, jak si tento sen naplnit“. 

 

A jestliže tohle nezachází příliš daleko, pak na začátku tohoto roku byl Jamie Shupe soudem 

oficiálně označen za „ne-binárního“, což znamená, že z právního hlediska již není ani mužem, ani 

ženou. Shupe se narodil jako muž, ale po službě v armádě se snažil přeměnit na ženu tím, že bral 

hormony a nechával si narůst prsa. Ale pořád se necítil dost ženou, a tak se rozhodl, že se 

nestane ani mužem, ani ženou. Když se šel na oddělení motorových vozidel v Oregonu 

zaregistrovat se jako ne-binární, tento úřad to odmítl, a tak Shupe o to požádal okresního soudce 

a ten mu stanovil nový gender se zájmenem – „oni“, který preferoval Shupe. 

 

Jak říká Peter Sprigg, vedoucí studií zásad politiky při Radě pro studium rodiny: „Dlouhodobým 

cílem mnoha aktivistů LGBT je nejen přístup na toalety odpovídající jejich preferované genderové 

identitě, ale vlastně likvidace konceptu genderu (rodu) neboli úplná eliminace rodů“. „Chtějí zcela 

zlikvidovat koncept muže a koncept ženy,“ říká Rob Dreher při American Conservative a varuje: 

„Právě o toto usilují a nezastaví se, dokud toho nedosáhnou“.    
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  Russell Moore, Onward: Engaging the Culture without Losing the Gospel (Nashville: B&H Publishing, 2015), 23. 
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V reakci na to začali někteří rodiče veřejně projevovat mučivou úzkost nad touto genderovou 

revolucí, která zachvacuje jejich děti „tragickou transgenderovou nákazou“.121 Jak to vyjádřil jeden 

rodič: 

Jako rodič žijící s noční můrou, že máme dospívající dceru, která najednou oznámí, 

že je transgenderová, vám můžu říct, že žádný   lékař s tím nic neudělá, bude jen 

souhlasit... Její terapeutka ví, že transgenderová není, ale obává se, že ji nijak 

nedokážeme zastavit. Tři její nejbližší přítelkyně už prodělaly úplnou přeměnu, 

zaplatili jim to rodiče, takže je pro ni těžké pochopit, proč neuděláme totéž. Je to 

úplně stejné, jako když se vašeho dítěte zmocní nějaký kult, jenže tentokrát tím 

kultem je společenská móda, která chce jejímu dokonale zdravému ženskému tělu 

způsobit trvalé fyzické poškození, to vše ve jménu ‚lásky‘.122 

 

Jak reagují na volání tohoto rodiče po toleranci a přijetí média nebo Hollywood nebo Národní 

atletická asociace? Nebo jak budou reagovat na volání této matky: 

 

Moje vlastní dcera o sobě prohlašuje, že je chlapec. Je to noční můra.  Přišlo to 

z ničeho nic, když jí bylo patnáct – tohle není případ dívky, která by vždycky chtěla 

být klukem nebo vždycky jednala jako kluk. To je dívka, která byla hrdá na to, že je 

dívka, dokud se tělesně nerozvinula. Chlapci a muži s ní pak začali zacházet jako 

s kusem masa a druhořadým občanem. Noční můra je, že lékaři a terapeuti se 

nesmějí ptát, proč chce být chlapcem. ‚Kult přeměny‘ diktuje, že její slovo musí brát 

vážně, jinak mohou přijít o svou práci a postavení. A TAK jsou ochotni předepsat 

dávky testosteronu a dvojitou mastektomii navzdory skutečnosti, že je nezletilá. Tyto 

fyzické ‚lékařské zásahy‘ jsou pro její psychiku trvalé a barbarské... To je pro matku 

noční můra.123 

 

Pokrytectví lidí v médiích a Hollywoodu, a nyní dokonce v branži profesionálních a univerzitních 

sportů je zarážející. Ačkoliv se pro odůvodněné postoje vůči antidiskriminaci dožadují bojkotu států 

jako Severní Karolína, tytéž hlasy ve skutečnosti ženy a děti, o nichž prohlašovaly, že za ně bojují, 

odsuzují k likvidaci tím, že je vystavují prostředí, kde již není bezpečí, soukromí a ochrana 

svobodného sdružování, které doposud byly pevnou páteří naší republiky. Protestují tak hlučně, že 

přehlušují slabé hlasy dívek, které se kdysi mohly na škole uchýlit na toaletu jako do své svatyně, 

ale nyní tam již ochranu najít nemohou. 

 

Ale zpět k naší otázce – tak kam to všechno vlastně spěje; co je zde koncovkou?   

 

Konečným cílem je zrušení rodiny, jak ji nyní známe. „Jakmile jednou základním způsobem 

předefinujete lidstvo jako bezpohlavní, skončíte jako odlidštěná společnost, v níž bez povolení 

Státu nemůže být žádná legální ‚matka‘ ani ‚otec‘ ani ‚syn‘ ani ‚dcera‘ ani ‚manžel‘ ani ‚manželka‘. 

Vládní dokumenty tyto pojmy již vymazávají. V takovéto společnosti dostávají ty nejintimnější 

lidské vztahy pořádný nářez. Rodina skončí jako zrušená.“124 

 

A jako by to nestačilo, nyní vidíme jednotlivce různých „druhů trans“ či „furries“, jak dávají (svou 

svéráznost) veřejně najevo, a média je oslavují. Takovéto nové projevy sebereprezentace se 
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  Viz David French, The Tragic Transgender Contagion (National Review Online, August 18, 2016). 
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  Ibid. Viz též 4
th

WaveNow, https://4thwavenow.com, a community of parents skeptical of the „transgender 
child/teen” trend. 
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  http://cor-mariae.com/index.php?thread/end-goal-of-transgender-movement, quoting Stella Morabito 
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manifestují ve „furry fandom“* a prostřednictvím lidí, kteří nyní žijí jako psi, což je hnutí, jež 

v posledních 15 letech „explodovalo, neboť internet umožnil, aby se snáze dostalo k podobně 

smýšlejícím lidem“.125 
 

* Furry fandom je fanouškovský svět, který se zabývá antropomorfními zvířecími postavami (majícími 

kožešinu – angl. furry). Tyto postavy mají lidskou osobnost a další vlastnosti podobné lidem jako lidskou 

inteligenci a výrazy tváře, schopnost mluvit, chodit po dvou a nosit oblečení. Furry fandom tvoří komunita lidí, 

kteří se schází na internetu nebo na Furry srazech (pozn. překl.). 

 

Tyto příklady jsou důkazem převládajícího světonázoru expresivního individualismu Ameriky, který 

již není omezován vlivem církve. Expresivní individualismus je vírou, že nejvyšším cílem člověka je 

on sám či ona sama s nespoutanou svobodou vyjadřovat svou vlastní osobní identitu.126 Tento 

názor – jenž je tak diametrálně v protikladu s pravdou – se snaží uchvátit podstatu mravního 

relativismu tak, že převládající filosofii, vyučovanou na našich školách, posilovanou médii a nyní 

nařizovanou našimi zákony, vysvětluje tím, že k určení seberealizace je nejlépe vybaven sám 

jednotlivec, ať už jde o cokoliv, bez ohledu na to, zda se to naprosto liší od toho, co by mohlo být 

správné nebo dobré pro druhé.   

 

Když sledujeme, jak si tento světonázor razí cestu, genderová ideologie se právě nyní řídí tím, co 

bývá označováno za „transhumanismus“ neboli posthumanismus, tedy hnutí, jež má 

prostřednictvím technologických vynálezů transformovat lidi za hranice obvyklých omezení. 

Ideologie transhumanismu již dala vznik představě, že naši teenageři budou v blízké budoucnosti 

odevzdávat své panenství či panictví robotům. Ano, někteří transhumanisté předpovídají, že do 

30. let 21. století budeme schopni vytvořit avatary, jenž budou silně připomínat lidi, kteří opravdu 

žili, a že budeme schopni napojit svůj mozek na internetový cloud* k posílání a přijímání e-mailů 

a fotografií a k zálohování myšlenek a vzpomínek. 

 

* Cloud – způsob využití počítačových technologií založený na využití internetu (pozn. překl.). 

 

Takovéto quasi zbožštění podle jednoho transhumanisty „směřuje ke kvalitám, kterých má Bůh, jak 

se mu připisuje, neomezeně“, což znamená, že transhumanismus nám prý umožní „stát se 

božštějšími“.127  To samozřejmě vyvolává hluboké filosofické a morální otázky týkající se světa 

a svatosti života, jakož i obavy z technologického pokroku usilujícího o „přebudování mysli“ 

a bojujícího za osvobození ode všech omezení tradiční lidskosti. 128  Ale snad je to jen nová 

manifestace odvěkého příběhu o snaze odvrhnout veškerá mravní a etická omezení, abychom byli 

svým vlastním bohem, počínaje pokušením satana v zahradě Eden a pokračuje bizarními příběhy 

jako „Frankenstein“. 

 

A tak v budoucnu, kdy biologické pohlaví a identita nebudou uznávány za relevantní, proč by 

člověk neměl uzavřít sňatek se svým laptopem? V budoucnu, kdy biologické pohlaví a identita 

nebudou považovány za důležité, co se stane s ženami a dívkami, které se drží tradičních 

představ lidské důstojnosti? V budoucnosti, kdy biologické pohlaví a identita nebudou považovány 

za smysluplné, co bude v dítěti formovat rozvoj základního porozumění, kým je? A v budoucnosti, 
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kdy biologické pohlaví a identita budou zrušeny, co se stane s důstojností lidské rodiny 

a s rodičovstvím? 

Což není nyní čas postavit se této záležitosti čelem a přiznat si, že konečným cílem není jen 

„trans“ sexuál ani „trans“ gender ani „trans“ druh, ani dokonce „trans“ člověk, ale že ve skutečnosti 

konečným cílem reálného nepřítele za tím vším je jeho záměr, který má už od počátku – otevřený 

zjevný útok proti poznání Boha a obrazu Božímu v další generaci a destrukce a definitivní zrušení 

našich základních institucí manželství a rodiny.   

 

*   *   * 
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OTÁZKY K UVAŽOVÁNÍ 
 

 

1. Co z toho, cos až doposud četl, tě překvapilo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Co z toho, cos až doposud četl, tě znepokojuje a je pro tebe výzvou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Znáš někoho, kdo by se chtěl (či potřeboval) dozvědět o tom, cos doposud četl? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jak bude vypadat naše kultura, jestliže tato genderová revoluce dosáhne svých konečných cílů? 
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III. POSTUP VPŘED 

 

 

 

 
Lichocením svede ty, kdo porušují smlouvu, ale lid, který zná svého Boha, bude stát pevně 

a bude jednat. 

Daniel 11,32 

 

Jako přítel nám připomíná: Modlitba připravuje cestu; 

jednání přebírá vládu nad zemí. 
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CÍRKEV JAKO VLIV PŘEDSTAVUJÍCÍ ZÁBRANU A ZÁCHRANU 
 

Byli jsme němými svědky zlých skutků; promáčely nás mnohé bouře; osvojili jsme si umění 

dvojznačnosti a přetvářky; zkušenost nás naučila podezírat druhé a zabránila nám, 

abychom byli pravdiví a otevření; nesnesitelné konflikty nás utahaly, ba dokonce nás 

učinily cynickými. Jsme ještě vůbec k něčemu? Nepotřebujeme génie ani cyniky, ani 

misantropy, ani chytré taktiky, ale rovné, poctivé, přímočaré lidi. 

Dietrich Bonhoeffer129 

 

 

Před několika lety klíčový řečník na akademii pro výuku křesťanských právníků vyzval přítomnou 

skupinu k tomu, aby se angažovali v naší kultuře. Tento mluvčí naříkal nad mnoha evidentně 

závažnými morálními selháními v oblasti kultury v 70., 80. a 90. letech, a dospěl k závěru, že ve 

veřejném sektoru a na státních školách církev ztratila svůj vliv, protože prostě nebyla vidět, 

nevystoupila ani nepromluvila nahlas. Pak se rozhlédl po posluchačích a své poslední poznámky 

podtrhl tím, že dodal: Dámy a pánové, ta církev, to jsme my. 

 

Před lety, v roce 1998, Bill Bright upozornil na vliv bezbožnosti a revizionistické programy, jež 

zasahují naše státní školy: 

 

Tyto programy si již vybraly tragickou daň v amerických školách a na našich 

studentech. Můžeme si jen představovat, co se stane, až tito mladí lidé zaujmou 

v našem národě postavení vůdců.130   

 

Smutné je, že si to už představovat nemusíme. Ačkoliv jsme byli varováni, bezbožné ideologie již 

naše instituce prostoupily a pronikly dál do života našich dětí.   

 

Jak napsal Francis Schaeffer v roce 1984: 

 

Nemylte se. My jako evangelikální křesťané, kteří věří v Bibli, jsme sevřeni v bitvě. 

Tohle není přátelská diskuse s gentlemanem. Je to konflikt na život a na smrt mezi 

duchovními vojsky bezbožnosti a těmi, kteří se hlásí ke jménu Krista. Je to střet na 

úrovni idejí, střet mezi dvěma zásadně protichůdnými názory na pravdu 

a skutečnost. Je to konflikt na rovině činů, konflikt mezi naprostou mravní perverzí 

a chaosem a Božími absolutními pravdami. Věříme však opravdu, že jsme v bitvě 

na život a na smrt? 131 

 

Jak k tomu po letech varování došlo? Transgenderová populace v Americe činila donedávna méně 

než jedno procento, a přesto církev dnes v reakci na stále nepřátelštější hlas většiny mluví jako 

hlas menšiny. Nedávný průzkum LifeWay Research například zjistil, že „většina Američanů odmítá 

představu stvořitele, který jim dává gender (rod), jenž by se neměl měnit“, a tudíž na přeměně 

genderu nespatřuje z mravního hlediska nic špatného.132    

 

Současná manifestace sexuální revoluce skrze genderovou ideologii představuje téměř přímý útok 

proti autoritě Písma a obrazu Božímu v další generaci. Tváří v tvář zdánlivě neomezenému 
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postupu tohoto útoku je třeba, aby církev v zájmu další generace a kvůli Pánovu dědictví v Americe 

povstala a promluvila nahlas. Církev se dnes musí zapojit do biblické konfrontace, a to tím spíše, 

když takovýto hřích infikuje společenství Božího lidu.     

 

V Nehemjášovi 13. kapitole máme záznam o zbožném muži, který se ujal vůdcovství poté, co lidu 

připomenul, co vlastně říká Boží slovo. Směle konfrontoval hřích, jenž toto společenství stále 

znovu infiltroval. V sázce byla právě identita Božího lidu a duchovní dědictví další generace, která 

by pak už ani neuměla mluvit jazykem Božího lidu. Jaké pokárání pro nás dnes! 

 

V Markovi 11. kapitole máme záznam, jak Ježíš vyčistil chrám od vlivů světa a jak ty, kdo přihlíželi, 

vyučoval slovy: „Což není napsáno…?“ Snad je tam v sázce podobná obava jako v Nehemjášovi 

13 – obava o identitu Božího lidu a o duchovní dědictví lidu, který bloudil od Božího slova. Skrze 

proroky a službu Ježíše a jeho apoštolů vidíme znovu a znovu biblickou konfrontaci – proti zmatku 

a lžím nepřítele používali Boží slovo. 

 

Ale v takovéto konfrontaci musíme být podobní Kristu a pro to, co to znamená, snad není 

hodnotnější východisko než slova Ježíše zachycená třemi V:  Velké přikázání, Velké slitování 

a Velké poslání.        

 

V Matouši 22 nám Ježíš v Největším přikázání objasňuje, jak máme správně srovnat city svého 

srdce vůči němu: Miluj Boha a miluj své bližní. V poslušnosti slovům našeho Pána potřebujeme 

milovat Boha tak, abychom milovali správně všechny své bližní. 

 

V Matouši 25 nám Ježíš ve Velkém slitování objasňuje, jak máme správně zaměřit svou službu 

jemu: službou lásky těm nejmenším. V poslušnosti slovům našeho Pána je třeba, abychom šli 

a byli po boku těm, kteří trpí zmatkem, pokud jde o jejich identitu, a abychom jim v době nouze 

sloužili a milovali je.     

 

V Matouši 28 nám Ježíš ve Velkém poslání objasňuje, jak máme správně zaměřit své následování 

jeho: tím, že učíme druhé poznávat a poslechnout jeho pravdu. V poslušnosti slovům našeho Pána 

tedy musíme poznávat a milovat Ježíše a poznávat a žít jeho slovo tak, abychom chodili jako ti, 

kdo v kultuře „post-pravdy“ mluví pravdu. 

 

Když cestou milujeme druhé, musíme očekávat, že svět nás přece jen bude nenávidět. Vzhledem 

k této skutečnosti se musíme plnit Písmem a stát pevně, oblečeni do Boží výzbroje a nesmí nás 

překvapit zuřivost nepřítele, ale musíme si připomínat slova našeho Pána Ježíše: 

 

Jestliže vás svět nenávidí, víte, že mne nenáviděl dříve, než nenáviděl vás… 

Tyto věci jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Na světě budete mít soužení, ale 

vzmužte se, já jsem přemohl svět. 

 

Vyzbrojeni touto pravdou, musíme povstat a jednat jako církev, ať už nás Bůh postavil kamkoli. 

 

 

*   *   * 
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VEŘEJNÉ ARÉNY, KDE SE ODEHRÁVÁ BOJ 
 

Není důležitý kritik ani člověk, který poukazuje na to, jak silák vrávorá, nebo jak by ten, kdo 

koná činy, je mohl vykonat lépe. Uznání náleží člověku, který se vskutku nachází v aréně, 

jehož tvář je zbrocena prachem a potem a krví, jenž udatně zápasí… 

Theodore Roosevelt133 

 

 

Příliš mnoho lidí dnes podporuje pohodlné rozdělení na život „církve“ v neděli dopoledne od života 

na veřejnosti a na státních školách. Ovšem těm, kteří se při zmínce, že je třeba, aby se církev 

angažovala mimo svou budovu, naježí, připomeňme slova Martina Luthera Kinga mladšího, jenž 

na krvavých ulicích Ameriky viděl evangelium jako naději pro všechny generace ve všech 

oblastech života: 

 

Byla doba, kdy církev byla velmi mocná. V tomto období se první křesťané radovali, 

když byli uznáni za hodné trpět pro to, čemu věřili.      V těch dnech Církev nebyla 

pouhým teploměrem, který zaznamenával myšlenky a principy všeobecně 

rozšířeného mínění; byla termostatem, jenž přetvářel mravy společnosti.134 

 

Jestliže se církev bude nadále separovat od arén boje, pak budeme dál napomáhat k rozevírání 

trhliny mezi tím, co je svaté, a co je sekulární. A budeme-li v tom pokračovat dál, pak náš boj za 

celé evangelium platné pro celý život bude stále neúspěšnější. Nebo řečeno jinak: jak milujeme 

svého bližního, když máme příležitost ovlivnit a přetvářet arény veřejného života ke společnému 

dobru, a přesto tuto příležitost zanedbáváme?   

 

Není sobecké aplikovat křesťanský světový názor na otázky zásad veřejného života. 

Znamená to prostě sloužit bližnímu tím, že mu dosvědčujeme, jak Bůh učinil svět. 

Koneckonců sloužíme Bohu, jenž definuje, co je obecné dobro. Prvním kulturním 

úkolem, který Bůh dal lidským bytostem, bylo uspořádat společnost a pečovat 

o stvoření způsobem, jenž zrcadlí Boží plán sledující lidský prospěch.135 

 

Zejména v arénách, kde se lze veřejně vyjadřovat, a v našich státních školách musíme přemáhat 

lež, že křesťanské názory jen živí diskriminaci a slepý fanatismus. Musíme přemáhat lež, že svou 

víru musí člověk udržovat v komůrce soukromého života. Nebo jak to vyjádřil jeden bývalý učitel ze 

státní školy: 

 

V zemi, kde Bůh nám dal možnost ovlivňovat, jak svobodně může být sdíleno 

evangelium, bychom byli ubohými správci těchto práv, která nám Bůh dal, 

kdybychom jen tak dopustili, aby nám byla odňata.136 

 

Jako křesťané musíme využít veřejných institucí zákona, vlády a vzdělávání k tomu, abychom 

chránili druhé a starali se o ně. Takto milujeme své bližní – když za ně bojujeme tím, že zavádíme 

zásady a zákony, které je budou chránit. V pojednání zvaném Politika podle Bible (Politics 

According to the Bible) Wayne Grudem píše bez obalu: 
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  Theodore Roosevelt, Excerpt from the speech "Citizenship In A Republic" delivered at the Sorbonne (Paris, France, 
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  Stephen and Sarah Williams, Navigating Public Schools (Bend, OR: Prepare the Way Publishing, 2016), 110. 
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Křesťané by se měli snažit ovlivňovat občanskou správu podle Božích mravních 

měřítek a Božích záměrů pro správu, jak jsou zjeveny v Bibli (jsou-li pochopeny 

správně).137 

 

Jak Grudem poukazuje, vzorem úsilí ovlivňovat občanskou správu je apoštol Pavel na soudu před 

římským místodržitelem Felixem. Pavel polemizoval s Felixem o mravních normách toho, co je 

správné a zlé, způsobem, jenž svědomí místodržitele patrně usvědčoval. Na tomto základě 

Grudem dospívá k závěru, že „zřejmě je správné, aby křesťané usilovali přesvědčit druhé o tom, 

že mravní měřítka Bible jsou správná, a mají být v lidské správě uplatňována“.138   

 

Jako na další příklad se podívejme na svědka Daniela z Bible. Daniel byl Božím mužem ve světské 

vládě, který chápal reálnost významného ovlivňování vlády k většímu dobru před Bohem. 

Následoval Boží pokyny v Jeremjáši 29,7:   

 

Usilujte o zdar města, kam jsem vás odvedl do vyhnanství, a modlete se za ně 

k Hospodinu, protože v jeho pokoji naleznete pokoj. 

 

Dnes potřebujeme armádu současných Danielů v arénách práva, správy a vzdělávání, kteří by byli 

odvážnou církví právě tam, kam je Bůh staví. A třebaže se zdá, že mnoho právních a politických 

bitev proběhlo proti názoru církve, nesmíme se nechat odradit a musíme setrvat v arénách, kde 

stále ještě máme hlas i příležitost mluvit pravdu, ve vědomí, že stále ještě můžeme něco změnit. 

 

Naproti tomu zůstaneme-li stát stranou, jsme blízko tomu, co Bůh kárá v 11. kapitole Abdijáše – 

kde lidé nezúčastněně přihlíželi tomu, jak nepřítel napadl a přemohl jejich bližní. Neboli, jak píše 

Russell Moore: Volání k angažmá zaměřenému na evangelium je voláním k důraznější přítomnosti 

ve veřejném životě, neboť usiluje položit základ svědectví tam, kde má být – v širší misii církve.139 

 

  

*   *   * 
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CÍRKEV JAKO NÁSTROJ ZÁCHRANY POTŘEBUJE K POSTUPU VPŘED 

ROZHODNOST KŘESŤANSKÝCH PEDAGOGŮ 
 

Může přijít den, kdy ti, kdo jsou následovníky Ježíše, nebudou ve veřejném sektoru vítáni, 

ale dnes vítáni jsou. Jestliže poznáme svou roli zmocněnců od Pána, můžeme mít dnes 

transformující vliv na kulturu. 

Finn Laursen140 

 

 

Křesťanští pedagogové postavení do státních škol, je možné, že teď se snad ptáte – Co hodlá 

udělat církev? Nebo se snad ptáte: Dobrá, Bože, co teď hodláš udělat TY? 

 

Dovolte, abychom vám napověděli – tou odpovědí jste z velké části vy. Jahve Jireh, Bůh který vidí 

a zná a opatřuje, již odpověděl tím, že vyslal do přední linie vás jako činitele změny a misionáře. 

Naše státní školy mající více než padesát milionů dětí jsou tím nejrozsáhlejším misijním polem 

v Americe – významnost této skutečnosti uznávají i nekřesťané. Humanista Charles F. Potter 

napsal: 

 

Vzdělávání je tedy nejmocnějším spojencem humanismu a každá americká škola je 

školou humanismu. Co zmůže jedna hodina teistické nedělní školy jednou týdně, 

výuka pouhého zlomku dětí, proti přílivu pětidenního programu humanistického 

vyučování?141    

  

Avšak naše školy nemusí zůstat půdou pro výuku sekulárního humanismu. Z toho důvodu 

Federální nejvyšší soud USA prohlásil, že sekulární humanismus je náboženstvím.142 Je-li tomu 

opravdu tak, pak indoktrinace studentů náboženstvím humanismu představuje porušení klauzule 

Establishment Clause* Prvního dodatku Ústavy Spojených států amerických. Z jiného důvodu, jak 

naše soudy uznaly, náboženství nemá být z našich škol odstraněno a vzdělání bez studia 

a integrace náboženství není úplné.143      

 

* Establishment Clause je součástí Prvního dodatku Ústavy USA. Zabraňuje, aby vláda USA vytvořila 

jakýkoli zákon prosazující zavedení (establishment) náboženství. Vláda nesmí ustanovit žádné náboženství 

jako oficiální a stejně tak nesmí zákonem favorizovat jedno ani více konkrétních náboženství na úkor 

ostatních. V zásadě tu jde o odluku církve od státu (pozn. překl.). 

 

Poněvadž většina dětí tráví významně více času v budově školy než v budově církve, je váš 

potenciál k pozitivnímu ovlivnění dětí pro Krista rozhodující. I když se snad nebudete moci modlit 

s nimi v době, kdy máte ve škole smluvní úvazek, můžete se při vhledu do jejich situace modlit za 

ně. A když snad nebudete moci s nimi mluvit o Janovi 3,16, můžete být pro ně živým svědectvím 

o Boží zachraňující lásce a pravdě.   

 

Ale může to být tak jednoduché, že bude stačit vaše přítomnost v areálu školy nebo ve třídě? 

Vzpomeňte si na Danielovo svědectví. Poté, co byl několik roků v Babyloně, Bůh mu 

prostřednictvím povzbuzujícího listu zaznamenaného v Jeremjáši 29,4–13 řekl, že ho na toto 
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nepřátelské místo posílá s určitým záměrem pro království – aby v té komunitě vštípil jeho život, 

a tak ji změnil. 

 

Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem odvedl 

z Jeruzaléma do Babylonu: Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady 

a jezte jejich plody. Berte si ženy a ploďte syny i dcery. Berte pro své syny ženy 

a své dcery vydávejte za muže, aby rodily syny i dcery; množte se tam a ať vás 

neubývá. Usilujte o zdar města, kam jsem vás odvedl do vyhnanství a modlete se 

za ně k Hospodinu, protože v jeho pokoji naleznete svůj pokoj ... Neboť já znám 

úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji, a ne o zlu, 

abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke 

mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete 

hledat celým svým srdcem. 

 

Podobně jako u Daniela, strategie Boží církve v areálu státní školy počítá s křesťany. A podobně 

jako u Daniela, Bůh tam má své lidi, aby vypůsobil změnu pro království.   

 

Donovan Graham v knize Making A Difference (Jak dosáhnout změny), povzbuzuje křesťanské 

učitele: „Žijte z pravdy evangelia tam, kde jste, a zjevujte druhým Ježíšovo království i jeho 

srdce“. 144  Jako pedagog působící po dobu téměř čtyřiceti let Graham naléhavě vyzývá 

křesťanského učitele ke službě přítomnosti. Připomíná křesťanským učitelům, že každý den ve 

třídě nejen stojí před nositeli Božího obrazu, ale také oni sami jsou stvořeni k obrazu Božímu 

a jsou povoláni, aby ve škole zrcadlili a reprezentovali Boha. Bůh vysílá křesťanské pedagogy do 

škol a do životů zmatených dětí, aby službou své přítomnosti rozvinul vztahy plné milosrdenství 

a soucitu, a tak v těchto dětech vypůsobil změnu.     

 

Jednou organizací, která pomáhá této službě přítomnosti na půdě státní školy, je Christian 

Educators Association International (CEAI), jejímž posláním je povzbuzovat, vystrojovat a posilovat 

pedagogy k proměně jejich škol Boží láskou a pravdou.145 Prostřednictvím Projektu Daniel nabízí 

CEAI v celém národě třídenní Danielovy víkendy, jejichž cílem je vést pedagogy k tomu, aby 

zkoumali různé výzvy, porozuměli základním lidským právům a svobodám a písemně vypracovali 

plány činnosti pro svou misijní přítomnost v areálu školy. Cílem Projektu Daniel je prostě vybudovat 

armádu „současných Danielů“, kteří budou stát pevně ve školském prostředí, jež se v mnoha 

ohledech stále výrazněji stává současným Babylonem. A podobně jako Daniel Bible, tito současní 

vůdcové mění situaci tím, že přitažlivým způsobem svou přítomností a modlitbami budují vztahy 

a ovlivňují své prostředí k Boží slávě a k postupu Božího království.   

 

Jak ovšem Graham také zdůrazňuje, křesťanští pedagogové to nemohou dokázat sami, ale musí 

jít ve společenství s dalšími křesťany ve škole. Proto také účastníci Danielova víkendu 

vypracovávají plány k budování křesťanského společenství v areálu školy prostřednictvím 

modliteb, skupin studujících Bibli a vytvářením „Danielových okrsků“, kde se křesťanští učitelé 

scházejí k uctívání, modlitbě a k hledání cest, jak zasáhnout rodiče. 

 

Někteří vůdcové Projektu Daniel pak ještě absolvovali čtyřicetidenní Institut Danielových vůdců pro 

intenzívnější a soustředěnější výcvik v letních měsících. Mnozí z těchto vůdců již napsali knihy 

a studijní průvodce pro kolegy pedagogy, rozvinuli národní modlitební iniciativy a zahájili setkávání 
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společenství pedagogů v rámci obcí. Kromě toho v roce 2016 několik absolventů tohoto 

čtyřicetidenního Institutu bojovalo za problém jednoho pedagoga v právní kauze, kterou dostali až 

k Federálnímu nejvyššímu soudu. Reportérka z deníku Washington Post, která tento případ 

sledovala a potom část Danielova víkendu navštívila, rozpoznala rostoucí dosah a vliv této armády 

současných Danielů. Napsala o tom článek, který opatřila titulkem: Tito křesťanští učitelé chtějí 

přinést Ježíše do státních škol.146 Chvála Pánu! 

 

Ředitel CEAI Finn Laursen nedávno vydal knihu pro křesťanské pedagogy s názvem Postavit se 

na Slovo: Křesťanští pedagogové ve státních školách. Finn, sám bývalý učitel na státní škole, 

ředitel a okresní inspektor, povzbuzuje pedagogy státních škol, aby četným výzvám, před nimiž 

dnes stojí jejich víra, čelili v areálu státní školy v partnerství s Bohem – laskavostí, moudrostí, 

pokorou a přesvědčením. Jak Finn vysvětluje, pedagogové státních škol musí být v právních 

záležitostech opatrní, ale získají-li správné informace o základních lidských právech a svobodách, 

může se jejich strach a bázlivost změnit v smělost a odvahu. Pak tito učitelé mohou prožít povolání 

k Velkému poslání podobně jako misionáři na kterémkoli jiném zahraničním misijním poli, jež 

přijímá misionáře soustředící se na evangelium. Ti tam slouží v rámci určitých kulturních 

a právních omezení, a přesto tam mění situaci ve prospěch Božího království.     

 

Ale v zásadě vzato, osvobození zajatců bude probíhat v duchovním řídicím centru válečných 

operací a skrze svědectví evangelia ve vzájemných vztazích. Proto by pedagogové měli vstoupit 

do této bitvy tím, že rozjedou modlitební skupiny a skupiny studia Bible v areálu školy, přímo tam, 

kde nepřítel proti příští generaci vystoupil. Dalším praktickým krokem by mohlo být, aby učitelé, 

kteří chtějí na tuto sexuální revoluci reagovat z hlediska biblického názoru, použili Finnovu nebo 

Donovanovu knihu a iniciovali ve své škole knižní klub pro pedagogy. 

 

Ale co zákony? 

 

Náboženství na státních školách 

Před několika lety Barbara Wigg, učitelka na státní škole, která pracovala ve vůdcovském týmu 

CEAI, dojednala na své základní škole založení Klubu dobré zprávy. Respektovala všechny 

zásady školy a dostala povolení od ředitele školy. Krátce po zahájení klubu ji však ředitel 

informoval, že klub nebude moci vést. Barbara se domnívala, že jde o nesprávný výklad zákonů 

a spojila se s organizací pro obranu práv křesťanů, která předložila její kauzu Osmému obvodnímu 

odvolacímu soudu. Tam Barbara pro tisíce křesťanských učitelů na státních školách po celém 

národě vybojovala právo vyučovat studentům Bibli v areálu školy, pokud se tak bude dít po výuce 

a mimo sjednanou pracovní dobu.147 Změnilo danou situaci to, že se Barbara postavila za pravdu? 

Znamenalo to a nadále to znamená obrovskou změnu pro Království a věčnost, protože nyní se na 

státních školách po celé Americe setkávají tisíce Klubů dobré zprávy (z nichž mnohé vedou 

učitelé) a tisíce dětí přicházejí k zachraňujícímu poznání Ježíše Krista a Boží pravdy díky tomu, že 

jeden učitel byl ochoten zaujmout pevný postoj. 

 

Takováto vítězství nám připomínají, že státní školy v Americe nikdy nebyly ani nejsou zónami bez 

náboženství. Soudy vlastně prohlásily, že vládní školy musí být vůči náboženství neutrální, musí 

náboženství vycházet vstříc a neprojevovat vůči němu nepřátelství. Mnohé skupiny obhajující 

LGBT by chtěly křesťanské pedagogy ohledně tohoto zákona dezinformovat, ale naštěstí pro tyto 

pedagogy existuje hodně pramenů a směrnic objasňujících, co je náboženská svoboda a zákon ve 
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vztahu k náboženství na státních školách. CEAI je vhodným místem, kde takovéto prameny hledat. 

A ve světle všech kontroverzních a vyloženě špatných „směrnic“, jež jsou k dispozici, je krásné 

vědět, že několik dobrých směrnic pro tuto oblast vydala dokonce federální vláda.   

 

Ministerstvo školství USA již léta vydává směrnici k projevu náboženského přesvědčení na státních 

školách, jež kodifikuje a zachycuje základní právní principy Prvního dodatku Ústavy, které 

představují primární platformu pro pochopení náboženské svobody.148 V této směrnici federální 

vláda upozorňuje, že pedagogové, jednajíce jako činitelé vlády, jsou podle klauzule Establishment 

Clause ve svém náboženském projevu omezeni, neměli by podporovat ani prosazovat nějaké 

náboženství, ani vůči nějakému náboženství projevovat nepřátelství. Nicméně, jak tato směrnice 

uvádí, „učitelé se smějí setkávat s dalšími učiteli k modlitbě nebo studiu Bible ve stejném rozsahu, 

v jakém se smějí zapojit do jiné rozmluvy nebo nenáboženských aktivit“. To je potvrzením, že 

křesťanský pedagog vskutku smí vytvářet a zakoušet křesťanské společenství v areálu školy jako 

extenzi církve! Takto tento zákon dovoluje učitelům naplňovat obraz misijní církve prvního století, 

jak je vylíčena ve Skutcích 2,42–47, přímo v areálu státní školy. 

 

A co více, tato federální směrnice a soudcovské právo potvrzují, že učitelé smějí převzít „aktivní 

roli, pokud jde o vyučování občanským hodnotám, ctnosti a mravním zásadám, které nás drží 

pospolu jako komunitu“. V prostředí akademicky svobodného poznávání to zajisté naznačuje, že 

učitelé se při zdravé soudnosti a citlivosti nemusejí rozhovorům o transgenderovém přizpůsobení 

coby součásti poznávání prostředí vyhýbat. Nadto tato federální směrnice a soudcovské právo 

také potvrzují, že o náboženství učitelé smějí vyučovat v kontextu své učební látky a čerpat 

z mnoha primárních zdrojových dokumentů, které se věnují náboženským svobodám 

a historickému významu náboženství v kultuře a komunitě. Tato směrnice kromě toho objasňuje, 

že studenti mají svobodu vyjadřovat své náboženské přesvědčení při práci ve třídě, v domácích 

úkolech, umělecké tvorbě a v dalších písemných nebo ústních zadáních. Takže jestliže se 

konverzace o sociálních otázkách ve třídě stočí ke transgenderovému přizpůsobení, pak student, 

který chce vyjádřit své stanovisko, by měl mít v kontextu diskuse ve třídě možnost číst z Bible. 

Proto učitel, který je informován a znalý zákona, může ve třídě rozmluvu o evangeliu umožnit, 

místo toho, aby ji ukončil. Práva studentů jsou ve skutečnosti tak široká a ve školách je tolik 

oddaných křesťanských studentů, že učitelé vhodně napomohou k vytvoření misijního prostředí 

tím, že se prostě naučí respektovat práva studentů jako například svobodu šířit náboženskou 

literaturu spolužákům a jejich svobodu přesvědčovat druhé, aby poznali pravdu. Takto učitelé 

nebudou zasahovat do duchovní služby studentů a nebudou se protivit napomenutí Ježíše: Nechte 

děti přicházet ke mně, nebraňte jim... (Marek 10,14). 

 

Kromě směrnice pro učitele a studenty vydala federální vláda také směrnici pro partnerství školy 

s dobrovolníky a rodiči. Křesťanští pedagogové by tedy měli tyto otevřené dveře ve škole využít 

k partnerství se svou církví a rodiči. Mohou zvát další, podobně jako misionáři na misijním poli 

v zahraničí zvou k podpoře své domovské sbory.149 

 

V tomto právním prostředí Aliance pro obranu svobody (Alliance Defending Freedom - ADF) a další 

křesťanské firmy na obranu práva jsou ochotné přijít, informovat a hájit učitele, kteří čelí útoku 

transgenderové agendy. ADF také vydala zásady pro náležité užívání toalet a zařízení na státních 

                                                           
148

  United States Department of Education, Religious Expression in Public Schools (May 1988), and as reissued 
(February 7, 2003), both available at the U.S. Department of Education website. 
149

  Viz např. United States Department of Education, Guidelines for School Officials, Volunteers and Mentors 
Participating in Public School Community Partnerships. 
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školách, které pedagogové mohou k ochraně studentů navrhnout a školy je mohou přijmout za 

vlastní.150 

 

Ovšem křesťanští pedagogové se musí v tomto úsilí chopit vesla a zabrat. Z tohoto hlediska, ve 

světle agresívní obhajoby transgenderové revoluce ze strany jejích zastánců je pro pedagogy 

rozhodující, aby získali, prostudovali a pochopili zásady místního okresu či budovy, co se týče 

hostů, užívání zařízení, opatření proti šikaně a diskriminaci.   

 

To nás přivádí k těžké otázce, které musí přesvědčení křesťanští pedagogové čelit. Jestliže je 

lidský zákon v rozporu se zjevenou Boží vůlí, co teď? 

 

Pokládejte za velikou radost 

Směrnice Národní asociace školních rad (National School Board Association – NSBA) týkající se 

transgenderových studentů vyvíjí na křesťanské pedagogy nepřípustný tlak, aby činili ústupky, ba 

dokonce jim doporučují, aby dali svou víru stranou a vyhověli studentovi, pokud jde o jméno 

a zájmeno, jemuž dává z hlediska genderové identity přednost. 151  Pedagogové mnoha 

věrovyznání nebudou pro svědomí souhlasit s tím, aby potvrzovali lež (tj. aby chlapci říkali dívka 

a tím takový zmatek potvrzovali), avšak odmítnutí může mít za následek kázeňské opatření, nebo 

dokonce ukončení pracovního poměru.   

 

Jak směrnice NSBA sama uznává: „Na tyto otázky neexistují žádné rychlé a snadné odpovědi“ 

a pedagogové „na tyto obtížné otázky budou muset odpovídat opatrným a každodenním 

rozhodováním na místě, přičemž bude vždy třeba zachovávat v rovnováze upřímně zastávaná 

přesvědčení a normy komunity“. Ale když se po učiteli požaduje, aby lež ve formě nového jména či 

zájmena studenta potvrdil, tu musíme mít na paměti – když si spočítáme náklady – že pro ty, kdo 

následují Ježíše, je konfrontace a mluvení pravdy tváří v tvář lži nezbytným rozhodnutím. Jsme 

ochotni ustoupit z pravdy, abychom si udrželi práci? Chceme sabotovat pravdu Božího slova 

a Boží plán stvoření, abychom se udrželi na misijním poli? Jak může být křesťanský pedagog 

v tomto prostředí soudobým Danielem? Co udělal Daniel, když změnili zákon?   

 

V 6. kapitole knihy Daniel Bible zaznamenává dobu, kdy žárliví spolupracovníci Daniela usilovali 

o jeho odstranění tím, že upravili zákon tak, aby modlitbu k jedinému pravému Bohu zakázal. 

Daniel však zůstal pevný, dokonce tváří v tvář bezprostřední smrti ve lví jámě – v rozporu s tímto 

novým zákonem se modlil, děj se co děj. Důsledkem bylo, že byl uvržen do lví jámy, ale Bible říká, 

že se mu nestala žádná újma, neboť věřil Bohu.   

 

A vzpomeňte si také na prekérní situaci, do níž se dostala skupinka Danielových kamarádů – 

Šadraka, Méšaka a Abed-néga. Když byl změněn zákon a přikázali jim, aby se klaněli modle, 

kterou postavil král, jinak že budou muset čelit ohnivé peci a jisté smrti, odpověděli, že falešnému 

bohu sloužit ani uctívat ho nebudou. A jasně vyjádřili, že jejich občanská neposlušnost nezávisí na 

tom, zda je Bůh vysvobodí nebo ne. Veřejně vyznali, že Bůh je může vysvobodit, ale i kdyby je 

nevysvobodil, před bezbožným požadavkem krále se neskloní. Prostě se rozhodli, že ve světě, 

který se zmýlil a chybil, je správné konat to, co je správné – tečka. Nebo jak to jednou řekl Martin 

Luther King mladší: Vždy je správný čas konat, co je správné. 
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  Viz http://www.adflegal.org/safe-bathrooms. 
151

  Viz 2016 Transgender Students in Schools: Frequently Asked Questions and Answers for Public Schools Boards and 
Staff (April 2016).   
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Podobným výzvám jako Daniel čelili a s podobným přesvědčením reagovali učedníci 1. století. 

Bible ve Skutcích 4. a 5. kapitole zachycuje, jak učedníci čelili hrozbám, ale modlili se za větší 

smělost k tomu, aby dál mluvili pravdu, a když jim přikázali, aby s tím přestali, mluvili pravdu, děj 

se co děj. A když v důsledku toho museli strpět bití, odcházeli „radujíce se, že byli uznáni za hodné 

trpět potupu pro to jméno. A každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Ježíše 

jako Krista“ (Skutky 5,41–42). Ó, kéž bychom byli tak smělí a odvážní a dokázali se z toho všeho 

radovat!   

 

Dnes pedagogové mají před sebou stále větší výzvy, neboť zákony a zásady, které ovlivňují jejich 

pracovní prostředí, se stávají se vůči životu křesťanské víry stále nepřátelštějšími. Ale podobně 

jako bohabojní učedníci před námi, musíme se všichni předem rozhodnout, že se neznečistíme, 

abychom – až na rozcestí mezi zákonem lidským a zákonem Božím přijdou momenty „lví jámy“ 

nebo „ohnivé pece“ – se rozhodli moudře. Například: 

 

Když nové školní zásady vyžadují, aby učitel oslovoval transgenderového studenta novým 

zájmenem, které si zvolil – zir –, a s chlapcem jednal jako s dívkou, potvrdí učitel lež nebo se bude 

snažit takticky vytvořit mezi těmito dvěma názory jakousi rovnováhu a bude s touto novou 

„identitou“ souhlasit v naději, že mu pomůže rozvinout vztah, v němž bude mít příležitost říci 

pravdu, snad podobně jako misionář na misijním poli v zahraničí? Nebo se učitel od počátku pevně 

postaví na Boží pravdu a bude riskovat kázeň nebo dokonce ukončení pracovního poměru pro 

neposlušnost? 

 

A když kolegyně, která schvaluje LBGT, konfrontuje křesťanskou pedagožku se svými názory na 

zásady nového transgenderového přizpůsobení ve škole, vyhne se tato pedagožka konfrontaci 

nebo se prostě přizpůsobí, anebo místo toho povstane a v lásce řekne pravdu, riskujíc tak kázeň či 

dokonce ukončení pracovního poměru podle zásad boje proti diskriminaci a šikaně, které její 

biblickou odpověď označují jako „projev nenávisti“ (angl. hate speech)? 

 

A když nějaký student ve třídě zaměřené na sociologické studium položí otázku na téma zmatku 

ohledně genderu a genderové pružnosti, ovlivní zde něco křesťanský pedagog, anebo uvede děti 

do ještě většího zmatku? Jestliže tento pedagog odpoví na základě biblického pohledu pravdivě, 

bude kvůli tomu, že se prostě postavil a s rozhodností Daniela otevřeně promluvil, riskovat kázeň 

či dokonce ukončení pracovního poměru? 

 

Stáhne se v takových situacích křesťanský pedagog, protože má větší starost o to, aby vydržel do 

důchodu, než o to, aby se v lásce postavil za pravdu? V kterém bodě snaha vyhovět a přizpůsobit 

se představuje podle Bible kompromis? 

 

Jistě, obvyklá „moudrost“ naší doby a naší kultury předpokládá, že prostě zůstaneme sedět 

a budeme držet hubu. Ale snad pro nás má doposud jistý motivační význam staré františkánské 

požehnání respektující paradox Boží moudrosti, ačkoli tomuto světu připadá „bláznivá“: 

 

Bůh nás požehnej dostatkem bláznovství, abychom věřili, že můžeme na tomto světě 

něco změnit tak, abychom měli odvahu dělat věci, o kterých ostatní tvrdí, že je udělat 

nelze. 
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Občanská neposlušnost, je-li to nezbytné 

Jak poukazuje Grudem: Bůh po svých lidech požaduje, aby občanskou vládu neuposlechli, kdyby 

poslušnost znamenala přímé neuposlechnutí Boha.152    

 

Před americkou válkou za nezávislost napsal Jonathan Mayhew brožuru o roli vlády a církve, v níž 

kladl důraz na to, že Boží lidé se musí stavět za Boží pravdu, i když je tato pravda staví proti jejich 

vládnoucím občanským autoritám.153 Mayhew uznával, že Římanům 13,1–7 volá k poslušnosti vůči 

autoritám, ale hlubší význam jistě musí zahrnovat to, že poslušnost je na místě tam, kde tyto 

autority jednají v rámci své pravomoci, tj. občanské a politické správy, s cílem podporovat to, co je 

pro společnost dobré, a trestat to, co je zlé. Takováto autorita ovšem nemá být uplatňována bez 

výjimky, jako když například občanská autorita zasahuje do náboženských záležitostí nebo 

zasahuje proti svědomí člověka či ukládá trest za náboženské jednání. Za tímto účelem předložil 

Mayhew přirovnání odhalující podstatu věci: Bůh z absolutního hlediska požaduje, aby děti 

poslouchaly své rodiče a neodporovaly jim, a to k jejich společnému dobru, neboť ví, že péče 

a autorita spravedlivého a laskavého rodiče bude ku prospěchu celé rodiny. Nikdo by však neměl 

tvrdit, že děti se musí rodičům podrobovat a nikdy jim neodporovat tam, kde rodiče po dětech 

požadují, aby porušovaly Boží příkazy. Nebo dejme tomu, že otec se rozhněvá a chce dětem 

ublížit. Tak podobně v případu občanských autorit Bůh požaduje absolutní podrobení se, ale 

podobně jako je tomu u poslušnosti vůči rodičům, nepochybně tentýž důvod k uposlechnutí – tj. 

jejich společný prospěch – nyní opravňuje k neuposlechnutí a odporu, když se autorita snaží lidem 

ublížit. Mayhew dále vysvětluje: 

 

Podstata vlády (myslím tím dobrou vládu; to je jediná vláda, kterou se apoštol 

v tomto oddíle zabývá) spočívá v tvorbě a vykonávání dobrých zákonů – zákonů 

upravených ke společnému štěstí spravovaných.154   

 

V jiném období našeho národa, kdy církev čelila „naléhavosti současné chvíle“, Martin Luther King 

mladší se v dopise ze žaláře, kam se dostal v důsledku občanské neposlušnosti, vrátil 

k Augustinovi a připomněl církvi, že „člověk má morální zodpovědnost nespravedlivé zákony 

neuposlechnout“. 155   Ale jak Dr. King také upozornil a sám na sobě prožil, člověk, který se 

v občanské neposlušnosti proti nějakému nespravedlivému zákonu postaví, musí tak činit upřímně 

a v lásce „a s ochotou přijmout trest“.156 Tváří v tvář současným sžíravým nenávistným projevům 

a zlým skutkům nám Dr. King zanechává strhující výzvu – v této generaci budeme muset činit 

pokání nikoli z toho, co děláme, „ale z děsivého mlčení dobrých lidí“.157  Nebo jak píše jeden 

současný pedagog působící na státní škole: Mlčení se rovná souhlasu. Bylo by moudré pamatovat 

si, že když mlčíme, tehdy vlastně konáme, ale špatně.158   

 

Ale církev tak nejednala vždy, jak psal Dr. King z birminghamského žaláře: 

 

Kdykoli první křesťané vstoupili do nějakého města, skupina lidí majících vládu nad 

městem byla zneklidněna. Ihned se snažili křesťany usvědčit jako ‚narušitele pokoje‘ 
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a ‚buřiče odjinud‘. Ti šli ovšem dál v přesvědčení, že jsou ‚buňkou nebe‘ a musí 

poslouchat Boha více než člověka. Co do počtu jich bylo málo, ale vynikali 

oddaností a věrností. Byli příliš opojeni Bohem, než aby se nechali ‚enormně 

zastrašit‘. Přivodili konec takovým zlům starověku, jako je zabíjení novorozeňat 

a gladiátorské zápasy.159 

 

Kingova slova nyní ozvěnou přinášejí tuto výzvu současné církvi, aby nejen ukazovala stav 

prostředí jako teploměr, ale místo toho aby sama prostředí znovu ovlivňovala jako termostat! Ty, 

kteří Ježíše takto vpravdě následují, to vždy něco stálo. 

 

Ve víře musíme být zkrátka připraveni dát v sázku své pohodlí, své živobytí, svou 

čest i samotný život proti všem jiným nárokům a autoritám a spolehnout se na Boha 

a jeho Slovo. Proto musíme v této době žít tak, jak jsme byli povoláni: abychom brali 

svůj kříž a spočetli náklad za život, který odpovídá evangeliu a vládě Ježíše, bez 

ohledu na náklady a následky…160 

 

Jak nedávno napsal jiný komentátor: 

 

Konflikty, před nimiž stojíme, budou zkušebním kamenem věrných. Je mnoho těch, 

kteří si nyní říkají křesťané, ale když přijdou konflikty, odpadnou. Když respektování 

toho, co říká Ježíš o sexuální nemravnosti, začne něco stát, někteří lidé, aby se 

vyhnuli konfliktu, Ježíšovo slovo odmítnou. A toto odmítnutí je nepovede k Ježíši, 

ale od něj.161 

 

Tak či onak křesťanští pedagogové nyní musí povstat a společně nahlas promluvit proti této 

destruktivní lži, která děti našeho národa podvádí, a říci jasné „Ne“! Kdo má v naší kultuře 

promluvit lépe než ti, kteří stojí před našimi dětmi více než kdokoli jiný?   

 

Skutečností musí být, že jestliže jsi následovník Ježíše a jestliže tě Bůh povolal na největší misijní 

pole v Americe, pak tam jsi pro záměry velikého království. Pro své postavení máš snad lepší 

možnosti konfrontovat lži nepřítele s Boží pravdou než sami rodiče nebo pastoři. 

 

Křesťanští pedagogové – Bůh vás postavil do předních linií současné bitvy jako Kristovy 

velvyslance a volá vás, abyste kráčeli v JEHO stopách.   

 

Ale neměli byste jít sami. 

 

 

*   *   * 
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CÍRKEV POSTOUPÍ VPŘED TÍM, ŽE PŘESVĚDČÍ RODIČE 
 

Můžeme mít starost, ba úzkost o to, zda naše děti vytrvají ve víře, ale častokrát se 

každodenně zaměřujeme na jejich známky, sporty, přátele, rozvrh a na všeobecnou 

zaneprázdněnost, která je v naší kultuře tak přebujelá. 

Stephen Williams 162 

 

 

V druhém školním týdnu na podzim 2016 přijela jedna maminka do areálu střední školy v Kentucky 

vyzvednout dceru ze sportovního tréninku a našla ji v slzách. Dozvěděla se, že dcera se ocitla 

uprostřed diskuse o „trans“ muži, který žije jako žena a večer předtím byl oslavován v televizní 

show America’s Got Talent. V reakci na tuhle rozmluvu tato dívka ze střední školy otevřeně 

promluvila o své křesťanské víře a o Božím plánu pro chlapce a dívky, jen aby shledala, že jeden 

ze spolužáků ji ponižuje a uráží – označil ji za příliš posuzovačnou a kritickou. Ještě v slzách si 

umínila, že snad právě kvůli tomu ji Bůh drží na státní škole, aby tam stála a říkala svým 

vrstevníkům pravdu. 

 

Ve školním okrese v Pensylvánii si jedna dívka z deváté třídy rovněž svým vlastním způsobem 

řekla, že dost je dost, a z náboženských důvodů se odmítla svlékat ve stejné šatně jako chlapec, 

který se identifikuje jako transgenderová dívka. Tato slečna měla obavu, aby pro své náboženské 

přesvědčení nepropadla z tělocviku, ale rozhodla se zaujmout pevný postoj. 

 

Rodiče, znáte prostředí, ve kterém naše děti a vnoučata tráví v týdnu většinu času? Poznala to 

jedna maminka, když její pětiletá dcerka přišla domů ze školy u sv. Pavla a řekla jí: Mami, myslím, 

že si můžeš vybrat, jestli chceš být kluk nebo holka. 

 

Ve světle takovýchto rychlých ideologických posunů namířených proti našim dětem a povzbuzen 

národní učitelskou unií reagoval jeden sociální reportér následovně: 

 

Sotva si lze představit něco satanštějšího než toto. Dobro a blaho našich dětí je aktivně podrýváno 

největším společenstvím našeho národa... Kdy se rodiče začnou bít za to, aby to zastavili?163 

 

Rodiče, věděli jste, že na školení pro učitele, jež upravuje nové zásady transgenderu, bylo veřejně 

oznámeno: Školský okres instruuje učitele a vedení škol, aby při exkurzi spojené s noclehem 

nesdělovali rodičům, když jejich dcery nocují se studenty, kteří se identifikují jako dívky? 

 

Rodiče, věděli jste, že kampaň Svoboda pro všechny Američany (Freedom For All Americans) nyní 

rozjela Univerzitu LGBT, jejímž výslovným úkolem je přetvářet mysl vašich dětí? Jejich iniciativa 

zahrnuje Projekt transgenderové svobody, což je národní veřejná vzdělávací kampaň na podporu 

inkluze transgenderu do mysli vašich dětí. 

 

Rodiče, věděli jste, že autorka knihy Moje princezna chlapec (My Princess Boy) zaměřené na 

transgederismus u dětí nyní prostřednictvím „Osnov přijetí“ bojuje za indoktrinaci dětí v období 

před mateřskou školou až do 5. třídy?164 Rodiče, opravdu víte, co vyučuje učitel vašeho dítěte 

a jaké knihy děti letos studují? 
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  Navigating Public Schools, p. 23. 
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  Linda Harvey, www.wnd.com/2016/07/schools-declare-independence. 
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  Viz http:/accetancecurriculum.com. 
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Z biblického hlediska mravní a duchovní vývoj dětí je primárně zodpovědností rodičů, nikoli 

státních škol. Jak píše jeden pár, oba pedagogové a rodiče: „Jsme povoláni k tomu, abychom své 

děti ‚cvičili‘. Takovýto výcvik se prostě nepřihodí sám – ani když své děti posíláme do nedělní školy, 

ani když je přinutíme jít do církve, když tam nechtějí. Jde o výcvik, který je promyšlený 

a cílevědomý. Je to naše nejvyšší povolání jako rodičů.“165 

 

Přinucování ke transgenderovému přizpůsobení ve státních školách nejen ohrožuje děti, ale také 

připravuje rodiče o jejich práva vychovávat své vlastní děti. Pamatujte, rodiče mají zákonné právo 

zajistit svým dětem náležitě bezpečné studijní prostředí. Státní školy jsou velmi důležitou součástí 

našeho společenství, patří nám všem a my všichni bychom měli mít právo mluvit do rozhodování 

o zásadách, které budou mít dopad na příští generaci voličů a vůdců v našem národě. Státní školy 

však mohou být pomocí pro křesťanské rodiče jen tehdy, když ti se chopí iniciativy a budou stát 

školám a pedagogům po boku. 

 

Snad dalším krokem pro rodiče je, abyste si rozšířili svou informovanost tím, že na svůj školní 

okres podáte žádost o poskytování veřejných záznamů. Takto si v souladu se zákony vašeho státu 

můžete vyžádat kopie dokumentů, zápisů schůzí, školicích materiálů a jiných zdrojů, které používá 

nebo na nichž staví váš školní okres v souvislosti se zásadami a pokyny k transgenderovému 

přizpůsobení. Informovanost je prvním krokem k procitnutí, jež je dalším krokem k postupu vpřed. 

   

Naštěstí pro rodiče několik národních duchovních služeb nedávno vydalo pro rodiče 

průvodcovskou pomůcku pro tuto oblast. Například Rada pro výzkum rodiny (Family Research 

Council) vydala pro rodiče transgenderového průvodce s tipy, jak hovořit s dětmi a jejich učiteli 

a jak do toho zapojit církev a stát se občanským aktivistou.166  Focus on the Family také vydal 

„příručku jak vést“ s cílem poskytnout rodičům nástroje, aby zapojili své děti a reagovali na 

transgenderovou agendu ve školách.167  Některé užitečné zdroje v této příručce obsahují tipy pro 

rodiče, jak rozmlouvat o pravdě a milosti, utvrzovat hranice a klást otázky, které vedou k hlubšímu 

poznání Boží pravdy. Příručka také poskytuje odkazy na dostupné prameny, jako na standardní 

dopisy a zásady pro ochranu osobních údajů, stejně jako další užitečný přehled „Listinou 

rodičovských práv“ (Parents’ Bill of Rights) a tipy pro rozhovory s představiteli školy 

o transgenderových otázkách. 

 

Aby se rodiče mohli náležitě angažovat, je třeba, aby byli informováni – nejen biblicky, ale také 

z hlediska kultury. Například jedním z přitažlivých argumentů genderové revoluce, která nyní 

strhává mysli příští generace, je vyhlášení, že nemůžeme tolerovat diskriminaci jakéhokoli druhu. 

V reakci na tento argument by rodiče měli vystoupit a směle promluvit, třeba položit zástupcům 

vedení školy a tvůrcům její koncepce otázku: Znamená to tedy, že školy už nebudou studenty 

diskriminovat, pokud jde o klasifikaci, ani z hlediska chování a kázně? 

 

Dalším přitažlivým argumentem genderové revoluce je tvrzení, že transgenderové přizpůsobení 

nikomu neubližuje. V reakci na to by rodiče měli vystoupit a bez obalu promluvit, třeba položit 

zástupcům vedení školy a tvůrcům její koncepce otázku: Jak lze takovéto přizpůsobení smířit 

s úkolem školy chránit bezpečnost a soukromí všech studentů a chránit před trestnými činy, jako 

jsou například projevy exhibicionismu? 
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  Navigating Public Schools, p. 23. 
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  Focus on the Family, Equipping Parents to Respond to Gender-Confusing Messages in Schools, truetolerance.org. 
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Ještě dalším přitažlivým argumentem genderové revoluce je tvrzení, že toto transgenderové 

přizpůsobení předchází diskriminaci. V reakci na to by rodiče měli vystoupit a směle promluvit, 

třeba položit zástupcům vedení školy a tvůrcům její koncepce otázku: Nebude toto přizpůsobení, 

které prosazuje několik málo lidí prostřednictvím dramatické změny prostředí toalet v areálu státní 

školy a vytěsněním dívek ze sportovních týmů, vlastně diskriminací daleko většího počtu 

jednotlivců, kteří se proti této nové normě staví z různých legitimních důvodů, včetně 

náboženského přesvědčení? 

 

Nezůstaňme stát stranou, dostavme se na schůze školní rady, najděme si židli při rozhodování 

místních rad, navštivme ředitele a učitele a připojme se k modlitební skupině zaměřené na naše 

školy! Tím vším bojujme proti zmatku a lžím, které dotírají na naše děti! 

 

Za tím účelem by se rodiče měli seznámit také s novou souhrnnou studií Univerzity Johnse 

Hopkinse, která tyto lži genderové revoluce přesvědčivě demaskuje.168 Je třeba, aby rodiče byli 

důležitými závěry této zprávy vyzbrojeni a rozpoznali, co tyto závěry znamenají pro děti lapené do 

temných lží nepřítele. Například většina dětí, u nichž se projevuje zmatek ohledně genderu, již 

nebude s tímto zmatkem zápasit v dospívání ani v dospělosti. Nicméně ty děti, které jsou 

přinuceny nebo zlákány k tomu, aby v této temné doméně setrvaly, vykazují vyšší procento 

závislosti na návykových látkách, úzkostných stavů, depresí a sebevražd než běžná populace, 

přičemž tento rozdíl nelze vysvětlit jen společenským stigmatem ani samotnou diskriminací. Kromě 

toho chirurgická operace ke změně pohlaví takovéto psychické zdravotní problémy nezmírňuje 

a jedna studie zjistila, že u jedinců se změněným pohlavím je pravděpodobnost, že se pokusí 

o sebevraždu, pětkrát vyšší a pravděpodobnost, že sebevraždu dokonají, devatenáctkrát vyšší. 

 

Tyto závěry poskytují rodičům významná témata k rozhovoru, aby angažovali představitele vedení 

a metodiky koncepce k jednání ve prospěch příští generace.  Takovéto „vůdce“ by rodiče měli 

vyzvat k odpovědi na následující otázku: Jestliže – jak tvrdí tato zpráva – na tendence ke změně 

pohlaví mají vliv faktory prostředí a zkušeností, cožpak to není tak, že nápor propagandy a zásad, 

které přizpůsobení nařizují, ke zmatení další generace nejen přímo přispívá, ale má také negativní 

dopad na jejich psychické a sociální zdraví?   

 

A rodiče, odvážíme se pak těmto představitelům vedení školy a tvůrcům její koncepce položit tuto 

otázku: Nepřispívají vlastně zastánci genderové revoluce k předčasné smrti našich dětí?   

 

Christian Medical and Dental Association (CMDA), s členskou základnou přes 16 000 osob, vydala 

nedávno prohlášení potvrzující „historické a trvalé křesťanské poznání člověka stvořeného jako 

muž a žena“ a potvrzující, že pohlaví je objektivní biologickou skutečností určenou geneticky při 

početí, a nikoli sociálním konstruktem, který lze libovolně měnit.169 CMDA konstatuje, že „medicína 

se opírá o vědu a neměla by být držena v zajetí tužeb a požadavků, jež jsou v rozporu 

s biologickou realitou. Lékařský status poruchy genderové identity jako poruchy duševní nebo 

psychosociální by neměl být odepsán na základě sociálního aktivismu… Smyslem lékařství je 

uzdravovat nemocné, nikoli kolaborovat s psychosociálními poruchami“. 

 

I když těchto význačných hlasů je jen několik uprostřed množství jiných, významnost 

a hodnověrnost tohoto vědeckého bádání a věcných poznatků velí zastavit se a umožnit národu, 
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aby naslouchal hlasu rozumu, jenž mu řekne pravdu a odhalí lži. A tímto hlasem musí být také 

rodiče. 

 

Rodiče, snad je vhodný čas sdílet zde jeden starý příběh o vůdcích společnosti, který mnozí 

mohou shledat jako poučný. V příběhu Hanse Christiana Andersena Císařovy nové šaty se nikdo 

neodvážil poukázat, že císař je nahý, protože jim všem lhali podvodníci. Jak se lež těchto 

podvodníků šíří, kdyby někdo ty císařovy nové šaty neviděl, znamenalo by to, že takový člověk 

není způsobilý k zastávání své funkce.  Samozřejmě, nikdo nechtěl být považován za 

nezpůsobilého pro svou funkci, a tak všichni předstírali, že ty nádherné „nové šaty“ vidí, i když ve 

skutečnosti tam žádné nebyly, nikdo žádné neviděl. Ale nikdo se to neodvážil přiznat. Dokonce 

sám císař, neschopen nějaké šaty vidět, se okázale promenoval nahý. Tuto lež přijal, neboť sám 

pochyboval, zda je pro svou funkci způsobilý. Teprve až nahlas promluvilo malé dítě, pravda byla 

uznána a lež odhalena. ‚Ale vždyť na sobě nic nemá!‘ vykřiklo dítě. ‚Slyšeli jste kdy tak nevinné 

žvatlání?‘ pravil jeho otec. A jeden člověk šeptal druhému, co řeklo dítě: ‚Vždyť na sobě nic nemá! 

Dítě říká, že na sobě nic nemá.‘  A nakonec celé město volalo: ‚Vždyť na sobě nic nemá!‘ Císař se 

rozechvěl, neboť tušil, že mají pravdu. Ale pomyslel si: ‚Tenhle průvod musí jít dál.‘ A tak kráčel dál 

hrději než kdy předtím a jeho šlechticové mu vysoko drželi vlečku, která tam vůbec nebyla.170 

 

Konečně by rodiče mohli mít pravdu, kdyby se rozhodli své děti do státní školy neposílat, neboť 

v daném prostředí prostě nejsou vybaveny k tomu, aby tam byly solí a světlem. Ovšem jestliže si 

myslíte, že státní škola je tou jedinou zónou nebezpečí, nenechte se zaskočit nepřipravení. Všem 

rodičům, kteří posílají své děti někam na vzdělání, ať už na střední školu nebo na univerzitu, platí 

výzva: Nehledejte pro děti nějaké útočiště, kam by se skryly, ale připravujte je, aby tam šly jako ti, 

kdo mluví pravdu, jako velvyslanci Krista. 

 

Uznáme-li skutečnost, že tak mnoho mladých lidí při odchodu z domova opouští společenství víry, 

pak si musíme položit otázku, co uděláme, abychom zajistili, že je uvedeme nejen k víře, ale 

hlavně do víry, která vydrží a připraví je k tomu, aby vedli druhé. Pro rodiče, kteří hledají pomoc 

pro další krok, kniha Williamsových Navigating Public Schools (Navigování státních škol) 

představuje efektivní praktický pramen pro vytvoření skupiny „budovatelů mostů“ při vaší církvi – 

jejím cílem je budovat mosty evangelia z církve do životů další generace a do komunit, kde bydlí 

studenti. Jak říkají Williamsovi ve své knize, je zde naléhavá potřeba, abychom své děti připravili 

a vystrojili, a ve světle doby je snad nyní ten pravý čas, „abyste si se svým pastorem a pastorem 

mladých sedli a požádali je o pomoc při tvorbě rodinné vize, jak předávat lásku ke Kristu a věrnost 

jemu dál“.171 

 

A tak snad právě nyní je vhodná chvíle, abyste svého pastora navštívili. 

 

 

*   *   * 
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  Dr. McHugh přirovnává současnou manifestaci transgenderismu v Americe k šarádě podvodníků z příběhu Hanse 
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  Navigating Public Schools, p. 53. 
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CÍRKEV VYSTROJENÁ VŮDCI – PASTORY 

 
Výzva, před níž stojí západní církev, je ožehavá, ale svým rozsahem nemá precedens, 

a musíme na ni odpovědět odvážným ne vůči všemu, co protiřečí volání našeho Pána – ať 

už to bude stát cokoli a výsledek bude jakýkoli. Je Pánem Ježíš, nebo jsou pánem síly 

progresívní modernosti? Církev, která nedokáže říci ne všemu, co protiřečí jejímu Pánu,  

je církví, která jde cestou ke kulturní porážce a do zajetí. 

Os Guinness172 

 

 

Zpráva Komise pro děti v ohrožení určená národu vyvozuje závěr, že naše děti se nacházejí 

v psychické a citové krizi, neboť postrádají úzké spojení s jinými, spojení s hlubokým mravním 

a duchovním významem.173 Je zajímavé, že tuto zprávu nepřináší žádná křesťanská služba, ale 

vznikla spoluprací několika sekulárních skupin a 33 dětských lékařů. Řešení uvedené krize, které 

předkládá, je přesto veskrze biblické a volá po odezvě ze strany církve. Zpráva dospívá k závěru, 

že mladí jsou „přirozeně predisponovaní k navazování“ vztahů, a proto potřebují vícegenerační 

„autoritativní komunity“, které jim poskytují hranice a umožňují naplňovat jejich očekávání – sem 

patří přiřazení významu genderu od samého počátku, s duchovním a náboženským vývojem 

orientovaným na princip lásky k bližnímu.174      

 

Je opravdu udivující a pozitivní, že zpráva sekulárního výzkumu nám říká to, co bychom již z celé 

rady Boží měli znát. V reakci na to jedna křesťanská služba prohlašuje: „Je potřeba, aby tuto 

cennou informaci sdíleli vůdcové církve se svými spolupracovníky, rodiči a učiteli“.175        

 

Pastoři, kdo ve vašem sboru si tuto krizi uvědomuje a zná biblickou odpověď? 

 

V Jóelovi 2,15–17 Boží slovo upozorňuje na hrozivé důsledky toho, když pastýři Božího lidu 

„nezatroubí na polnici“, aby Boží lid probudili a shromáždili ho k návratu na Boží cesty. Takováto 

hříšná dřímota má za následek, že Boží vlastní lid se stává „hanbou“, což znamená pohanu, 

potupu či pohrdání od nepřátelského národa, jenž se posměšně ptá: „Kde je jejich Bůh?“ Ale místo 

toho, aby uprostřed této sexuální revoluce, která přetváří náš národ, spustili alarm, „křesťanští 

právníci, teologové, pedagogové, ano mnozí z evangelikálních vůdců rozhodně nebyli na svém 

místě a netroubili na polnici zvučně a jasně,“ napsal Schaeffer v roce 1982. 176 Takže tady jsme... 

 

V srpnu 2016 televizní program Good Morning America sdílel příběh o mamince s pětiletým 

„transgenderovým děvčátkem“, která bojuje se školním okresem, aby jejímu dítěti dovolil používat 

dívčí toalety na škole. Problém pro školu – tím dítětem je chlapec. Maminka, která sama sebe 

označuje za „zbožnou a konzervativní křesťanku a ordinovanou duchovní“, řekla, že ve věku dvou 

let si u svého syna povšimla, že je velmi ženský, extravagantní a teatrální. Zjevně se obávajíc 

sebevražedných tendencí, se tato maminka nakonec podvolila přeměně genderu s následujícím 

vysvětlením: „Rozhodla jsem se držet slov Bible napsaných červenou barvou, slov, která mluvil 

Ježíš“. Smutné, že tohle není atypické v současné Americe, kde mnozí vykládají Bibli spíše na 
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173

  Hardwired to Connect: The New Scientific Case for Authoritative Communities (Institute for American Values, 2003). 
174

  Viz Created for Relationship: A Summary of Hardwired to Connect (CCFH Ministries, 2010). 
175

  Ibid., p. 17. 
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základě zkušenosti, než aby zkušenost vykládali na základě Bible. Tato maminka očividně 

přehlédla následující slova psaná červenými písmeny zaznamenaná ze rtů Ježíše: 

 

Což jste nečetli, že ten, který je stvořil, od počátku je učinil jako muže a ženu... (Matouš 19,4) 

 

Os Guinness ve své knize Impossible People zdůrazňuje, že je čas, aby církev řekla „ne“ všemu, 

co protiřečí volání našeho Pána. Avšak aby církev řekla „ne“ všemu, co odporuje pravdě, musí tuto 

pravdu nejprve poznat, a abychom poznali pravdu, kterou Ježíš řekl, musíme zůstávat v jeho 

Slovu. Tak tedy jedním krokem k tomu, aby církev šla dopředu, je nutnost, aby se pastoři 

intenzívněji zabývali realitou negramotnosti, pokud jde o znalost Bible v našich řadách napříč celou 

západní frontou. Před takovými věcmi varoval církev už před desetiletími Francis Schaeffer: 

 

Jsou zde ti, kteří sami sebe označují za evangelikály a patří k evangelikálním vůdcům, kteří 

však zcela odmítají biblický model vztahů mužů a žen doma i v církvi. Jsou zde mnozí, kteří 

bez rozlišování přijímají ideu rovnosti, a co k tomuto bodu učí Písma, záměrně odsouvají. 177 

 

Lidé, kteří schválili první zákon o veřejném vzdělávání v naší zemi, věděli, jak důležitá je biblická 

gramotnost. Tento první zákon, schválený v roce 1647 a nazvaný Zákon starého svůdce Satana 

(the Old Deluder Satan Law), vysvětlili následovně:  Jelikož jediným hlavním programem toho 

starého svůdce, Satana, je zabránit lidem, aby poznávali Písma, podobně jako je v minulosti držel 

v neznámém jazyku… Proto tento zákon požadoval, aby každá správní oblast zajistila učitele, jenž 

by naučil děti číst tak, aby si mohly otevřít Písma a samy poznávat Boží pravdu a postavit se proti 

lžím tohoto světa a nepřítele. 

 

Je ovšem smutné, že v dnešní Americe není neobvyklé vidět davy středoškolských nebo 

univerzitních studentů, jak na veřejných shromážděních prohlašují, že patří k „radikálně inkluzívní“ 

církvi nebo studentskému „Křesťanskému“ klubu, ačkoliv zastávají genderovou revoluci tak, že se 

ohánějí biblickými verši jako obuškem. Většinu míst z Písma, která v tomto prostředí používají, 

zcela vytrhli z kontextu, což je dokladem rostoucí biblické negramotnosti naší kultury, jež je 

kuriózně smíšena s mravním relativismem a příznačně uplatňována ke schvalování zkušeností 

přátel, které „milují“. Neboli jak napsal Francis Schaeffer: „Dostali jsme se tedy k tomu 

hrůzostrašnému bodu, kde se slovo Ježíš stalo nepřítelem osoby Ježíše i nepřítelem toho, čemu 

Ježíš učil. Tohoto bezobsažného praporu slova Ježíš se musíme obávat – nikoli proto, že Ježíše 

nemilujeme, nýbrž právě proto, že ho milujeme“.178 

 

Jak správně přiznává jeden evangelikální učenec etiky: „… konečným odvolacím soudem etiky 

jsou nauky Písma“. 179  Upozorňuje však, že v dnešní kultuře jednotlivci používají k řešení 

konfliktních mravních dilemat příliš často „situační etiku“, a to tak, že určitý způsob života 

racionalizují a jako standardní postoj v zásadě přejímají nebiblický koncept „lásky“, aby se vyhnuli 

nesnadným mravním závazkům, přičemž absolutní normy odhazují.180 Z tohoto hlediska zatímco 

CBDJ (co by dělal Ježíš) snad mohlo být pro vyhrocenější použití Písma účinným nástrojem 

v 90. letech, ale v dnešní době, která je nakažena mravním relativismem a obhroublým 

individualismem, otázka „co by dělal Ježíš“ slouží příliš často vlastním zájmům. Snad vhodnější 

otázkou pro pastory připravující dnes rodiče a mladé je CDJ – co dělal Ježíš? Anebo ještě lépe 

CŘJ – co řekl Ježíš? 
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Zakladatelé Ameriky chápali ono nebezpečí, kdybychom jen nepatrně zbloudili od skutečné pravdy 

jako základu, a oni se reality bezuzdných lidí nepochybně obávali, kdybychom se vzdali Božího 

zjevení, jak varuje kniha Přísloví 29,18. Když jsme už otevřeli oči a lži nepřítele a postupující 

revoluci vidíme, je na čase, aby církev vystoupila a promluvila pravdu v lásce, a začala od 

vlastního domu vyzbrojením rodiny Boží.   

 

Pastoři, musíme se neustále vypořádávat sami – i mezi sebou navzájem – s těžkými otázkami: 

Kážeme a vyučujeme biblickou pravdu tak, abychom tuto ideologii, která doslova napadá životy 

našich rodin, přímo konfrontovali? Krmíme Boží stádo zjevenou Boží pravdou o genderové revoluci 

a odpovídáme na lži kultury a našich institucí protiútokem? Pomáháme svým lidem porozumět, jak 

vypadá mluvení pravdy v lásce podle Bible? 

 

CBDJ - CŘJ 

V 10. kapitole Markova evangelia Bible zaznamenává chvíli, kdy se Ježíš vypravil na cestu 

a setkává se s bohatým mladým mužem, který se ho ptá, jak se stane dědicem věčného života. 

V rozhovoru, který následoval, se mladý muž představil jako dobrý student nedělní školy, který zná 

a prý zachovává Boží zákon. Ježíš ovšem viděl, že tomuto mladému muži se přece jen něco 

nedostává. Bible pak říká, že Ježíš na něj pohleděl a zamiloval si ho – nechť vám, prosím, 

neunikne, že Bible říká, že Ježíš si ho zamiloval – protože to, co následuje, by mnozí z dnešní 

kultury za příliš velký projev lásky nepovažovali. Jak tedy Ježíš tohoto mladého muže miloval? 

Miloval ho tím, že do jeho života promluvil pravdu, tím, že dosavadnímu způsobu jeho života řekl 

v zásadě „ne“. Tak ho volal k lepší cestě, k lepší naději. Řekl mladému muži, že jde špatnou cestou 

a že by se měl obrátit a následovat jej – Cestu, Pravdu a Život. Co by mohlo být větším projevem 

lásky pro mladého muže ztraceného ve lžích tohoto světa? 

 

Je ovšem smutné, že v kultuře, která absolutní pravdu, a tudíž pravdu Božího slova, stále více 

odmítá, se někteří ptají, zda už není příliš pozdě. Říkají si, jestliže mysl tolika mladých byla natolik 

vystavena otci lží, pak nyní jsou zpracováni tak dalece, že absolutní pravdu odmítnou a připojí se 

ke sboru démonů deklamujících – Opravdu Bůh řekl…? 

 

V reakci na to ujistěme se společně, že příliš pozdě není – nikdy není příliš pozdě a pamatujme, že 

v dobách, jako je tato, nadále platí výzva pastorům k tomu, aby vyzbrojovali svaté!   

 

Jako křesťanští rodiče, pastoři, učitelé a vedoucí skupin mladých stále vidíme, jak mladé 

strhává spodní proud silných kulturních trendů... Cvičit u mladých lidí rozvoj křesťanského 

uvažování, to již není možná alternativa, je to pro ně součást nezbytného vybavení k tomu, 

aby přežili.181 

 

Pastoři, když mladé maminky čekají se svými dětmi na autobusové zastávce, aby je naložily do 

autobusu, který jede do školy, mají vůbec představu o reálném nebezpečí, do něhož své děti 

posílají? Jsou vyzbrojeny k tomu, aby své děti připravily na názorový střet s touto novou normou 

genderové ideologie? 

 

Skutečností je, že mnozí rodičové prostě nevědí, co se ve školním prostředí, v němž se jejich děti 

nacházejí, děje a jak to odporuje biblickému pohledu. Pastoři, my však můžeme rodičům 

a studentům pomoci rozpoznat, kde v kultuře a osnovách dochází k názorovým střetům s tím, 

čemu věříme. Chce-li pastor vést třídu rodičů a studentů a vyzbrojit je ke střetu se světovým 

názorem, pak vedle biblického vyučování ve sboru stojí za úvahu skvělá kniha Stephena a Sáry 
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Williamsových Navigating Public Schools.182 Touto knihou poskytují Williamsovi úžasnou službu 

církvi, neboť zdůrazňují význam toho, že vyzbrojování učedníků začíná doma a potom je nutno 

chránit je před „piráty světonázoru“ mimo domov.   

 

Pastoři, a co učitel ve vašem sboru, který učí na státní škole a zápasí s tím, zda by měl oslovovat 

chlapce jeho novým ženským zájmenem a novým ženským jménem poté, co se tento chlapec 

začal identifikovat jako dívka? Je váš učitel vyzbrojen ke svému úkolu interkulturně a tak, aby 

rozpoznal, kdy podpora zmateného dítěte může být potvrzením lži popírající identitu, kterou má 

v Kristu? Je váš sbor připraven stát tomuto učiteli po boku, když přijde o práci pro to, že se postavil 

za pravdu? 

 

V nedávné sérii Gospel for Life jeden autor píše: „Církve či sbory by se měly připravit na to, aby 

jednotlivým křesťanům pomáhaly s různými rozhodnutími, která budou muset ve svém 

každodenním povolání činit. Sbory mají pastorační povinnost vyzbrojit své členy tak, aby 

v každodenním životě stáli na pravdě. To zahrnuje přípravu jednotlivců k tomu, aby na svém 

pracovišti mluvili a jednali důsledně v souladu s biblickým chápáním manželství a sexuality“.183 

 

Pastoři, těmto věcem se nesmíme vyhýbat ani je ignorovat, neboť to jsou věci Bible a evangelia. 

Těmto věcem musí církev vyučovat jasně, majíc na paměti napomenutí z 1. Korintským 14,8: 

Kdyby polnice vydala nejasný zvuk, kdo by se chystal k boji? 

 

Pastor by také mohl zvážit, zda by ve svém sboru nevedl skupinu s využitím studia knihy Glenna 

Stantona Loving My (LGBT) Neighbor /Jak milovat svého (LGBT) bližního/ se zaměřením na 

rodinu, přičemž by neměl přeskočit „věci pro evangelikály neoddiskutovatelné“, aby zajistil, že naše 

láska je oděna pravdou. 184  Jak Stanton ve své knize poukazuje, pastoři by měli být hlasem 

potvrzujícím, že „nesouhlas není diskriminací“, a měli by ve svých sborech pomáhat lidem využít 

příležitosti k zapojení se do konfrontačních rozhovorů. 

 

Dalším podnětem pro pastory je citát z knihy Alvina Reida „As You Go“: 

 

Vraťte do církve znovu službu studentům. Pastoři mladých by se měli snažit, aby ve své 

práci byli postradatelní... když pomáhají mladým začlenit se do života církve. 185 

 

To upozorňuje na potřebu obnovit v církvi mezigenerační učednictví a rádcovství místo separace 

věkově izolovaných skupin. Kara Powell, výkonná ředitelka Fuller Youth Institute, doporučuje za 

tímto účelem ve své knize The Sticky Faith Guide For Your Family (Průvodce víry pro tvou rodinu 

se samolepkami) upravit poměr dospělých k mladým ve službě k učednictví ve sboru na 5 : 1 – pět 

dospělých v životě každého studenta.186 Pastoři, přemýšlejme, jak můžeme ve našich komunitách 

zpřístupnit a předávat moudrost věkem starších těm mladším v generačních mezerách, a tak 

společně budovat mosty pro rádcovství a službu napříč generacemi. 

 

To znamená, že pastoři musí pilně pracovat na tom, aby v budově sboru strhli bariéry, které 

překážejí vystrojení rodičů a učitelů k mezigeneračnímu učednictví studentů. To také znamená, že 
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tomuto vystrojování se musí podrobit také rodiče a učitelé, aby pomohli vychovávat další generaci 

s přesvědčením a soucitem. 

 

To znamená, že pastoři – aby se pak nemuseli hanbit – musí odvádět pilnou práci, aby zajistili, že 

další generace pozná, že náš svět je infiltrován systémy proti Bohu, v nichž se zabydlily lži 

nepřítele. To také znamená, že musíme zajistit, aby další generace znala Boží slovo a toto slovo 

žila.   

 

To znamená, že pastoři musí odvádět pilnou práci, aby další generaci dokázali, že opravdu jsou ve 

válce a že cílem této války je dostat jejich mysl do zajetí. Proto musíme pilně pracovat na tom, 

abychom zajistili, že další generace bude vědět, jak se vyzbrojit a stát na bojištích naší kultury 

připraveni. 

 

To znamená, že se angažujeme, nikoli že se angažovat přestaneme. A to znamená, že své děti 

připravíme na život ve světě, ve kterém vskutku budou solí a světlem, spíše než aby se skrývaly ve 

svatém chumlu, kde propásnou své poslání a promeškají dobrodružství spolupráce s Bohem. 

 

V 1. knize Samuelově 17 Bible zaznamenává úžasnou scénu dobrodružné zkušenosti s Bohem, 

která by nám všem měla připomenout, jakou roli a příležitost máme my dnes. V této scéně David 

přichází na místo, kde Boží nepřátelé shromáždili svá vojska k bitvě. Zajímavé je, že Bible nám 

říká, že místo, kde se shromáždili, patřilo Božímu lidu. Přestože čelili nepříteli na své vlastní půdě, 

David zjistil, že vojska Izraele se ustrašeně a zbaběle krčila, zatímco Filištíni se vojskům živého 

Boha – svou hlásnou troubou Goliášem – posmívali a provokativně je vyzývali. David však 

zmocněn jsa tím, kterého znal jako Boha, i tím, jaká Boží osvobození ve svém životě sám zakusil, 

prohlásil, že proti tomuto nepříteli půjde „ve jménu HOSPODINA zástupů“. Jak Bible 

zaznamenává, rychle běžel na bojiště, aby se s nepřítelem střetl. Ó kéž bychom byli my sami takto 

ochotní a vychovali další generaci křesťanských vojáků, kteří by pro Boží slávu rychle běželi do 

bitevní linie!   

 

Aliance pro obranu svobody (Alliance Defending Freedom – ADF) vydala nedávno směrnici pro 

pastory k politickému angažmá, kterou stojí za to si prohlédnout jako zdroj idejí a povzbuzení. Jak 

směrnice ADF přiznává, každý pastor se musí rozhodnout, jak se zapojit. Ovšem jak tato směrnice 

také poznamenává: 

 

„Věřím, že Kristova církev je hlasem pro celou společnost, nejen pro ty, kdo jsou uvnitř 

našich sborů. Proto jako pastora mne Bůh povolal nejen k pastýřské práci v mém sboru, ale 

také v mém městě. Jako Kristovi pastýři – naše mlčení v nesprávný čas může ponechat 

naše město bez Božího hlasu a obyvatelům města vyšle zprávu, že pokud jde o to, čeho by 

si společnost měla cenit a čemu dávat přednost, tu Bůh nemá co říci... Otázkou není, zda 

má pastor vůbec někdy jít na náměstí a veřejně mluvit o aktuálních problémech, ale kdy 

a jak?“ 187 

 

Jako varování prezident ADF dodává – prognózy už nemůžeme ignorovat. 

 

„Křesťané nemohou dát věrné svědectví ani uplatnit větší vliv tím, že budou mlčet a chvět 

se. Krčit se v rohu, zatímco nevinní jsou šikanováni, to nám respekt nezjedná. Nedělat 

problémy – to nám hladkou plavbu nezajistí.“188 
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Boží lid potřebuje pochopit, že zde neexistuje žádná střední cesta, žádná nerozhodnost, váhavost 

ani lhostejné přihlížení. Ano, tato revoluce vyžaduje odpověď, a pro křesťana touto odpovědí je 

buď stáhnout se, tj. kompromis, anebo pevně stát a jednat. 

 

A konečně, pastoři, i když tato nová norma volá po reakci z kazatelny, netroufáme si napsat vám 

nějaké kázání – to je mezi vámi a Bohem. Ale snad bychom vám mohli navrhnout, abyste 

prostřednictvím této publikace získali dostatečné prameny, které vám spolu s modlitbou pomohou 

získat správnou perspektivu, uvědomit si nezbytnou potřebu kázání či série kázání, která budou 

čerpat ze stránek Písma a budou s ním v souladu. V tomto ohledu byste snad mohli použít 

Rezoluci Jižního baptistického konventu ke transgenderové identitě (Resolution of Southern 

Baptist Convention on Transgender Identity) nebo Prohlášení Asociace křesťanských lékařů 

a dentistů k etice transgenderové identifikace (Christian Medical & Dental Association’s 

Transgender Identification Ethics Statement), které vám poskytnou informace a pomohou sestavit 

kázání nebo sérii kázání o tomto kritickém problému, jemuž čelí naše církev, naše rodiny a naši 

misionáři. Tato a další nedávná organizační vyjádření potvrzují Boží plán stvoření a jeho záměr ve 

stvoření muže a ženy. Tato vyjádření dále uznávají, že žijeme v padlém světě a že my všichni jsme 

zhřešili – to nám má připomenout, abychom k těmto lidem lapeným do lží nepřítele přistupovali se 

soucitem. Tato vyjádření však otevřeně a bez rozpaků hlásají, že způsoby života, které jsou 

v rozporu s Boží vůlí a jeho cestami, nemáme schvalovat ani je umožňovat. Spíše v lásce ke všem 

svým bližním musíme tyto lži konfrontovat s Boží pravdou.   

 

Majíce tyto věci na paměti, zastavme se a přečtěme si následující řádky. Uvažujme, jak bychom 

dnes odpověděli další generaci na to, že jsme konfrontaci lží naší kultury s Boží pravdou podle 

nich v mnohém zanedbali:   

 

„Přizpůsobení, přizpůsobení. Jak tato mentalita přizpůsobení narůstá a expanduje! Posledních 60 

let vedlo ke zrodu mravní pohromy, a co jsme udělali? Je to smutné, ale musíme říci, že 

evangelikální svět se na této pohromě podílel. A co více, pohromou byla sama odezva 

evangelikálů. Kde je jasný tip promlouvající ke kritickým problémům dneška výrazně biblickými, 

křesťanskými odpověďmi? Se slzami musíme říci, že tu z velké části není a že značná část 

evangelikálního světa byla svedena duchem světa, duchem tohoto věku. A co více – můžeme 

očekávat, že další pohromou bude budoucnost, jestliže se evangelikální svět nepostaví za 

biblickou pravdu a morálku v celém životním spektru. Neboť evangelikální přizpůsobení se světu 

našeho věku představuje odstranění poslední překážky stojící v cestě rozkladu naší kultury. 

A s posledním odstraněním této překážky přijde společenský chaos a vzestup autoritářství v té či 

oné formě s cílem obnovit sociální pořádek.“189 

 

Toto varování napsal Francis Schaeffer v roce 1984. 

 

Bude církev omezujícím vlivem a přehradou bránící naprostému společenskému chaosu 

v Americe? Bude církev v zájmu evangelia a příští generace spíše termostatem než jen 

teploměrem? Jestliže ano, jakým způsobem se nyní za biblickou pravdu a morálku v celém 

životním spektru postavíme? 

 

 

*   *   * 
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PROSAZUJME EVANGELIUM VŠICHNI TÍM, ŽE UPLATNÍME UMĚNÍ 

KŘESŤANSKÉHO PŘESVĚDČOVÁNÍ 
 

V souladu s biblickým chápáním stvoření křesťanské přesvědčování musí vždy brát 

v úvahu lidskou způsobilost úsudku a prvenství lidského srdce. V souladu s chápáním 

pádu člověka křesťanské přesvědčování musí vždy brát v úvahu anatomii nevěřící mysli 

v jejím odmítání Boha. V souladu s vtělením, křesťanské přesvědčování se musí dít vždy 

primárně od člověka k člověku a tváří v tvář, nikoli argumentem na argument, frázi na frázi, 

médii na média ani metodologií na metodologii. 

Os Guinness190 

 

 

Ve všech oblastech, kde se dnes církev angažuje s cílem účinně proniknout temnotu naší kultury 

pravdou evangelia, musí znovuobjevit umění křesťanského přesvědčování. I když výhra významné 

právní kauzy nebo uskutečnění politické změny může zajištěním nezbytné ochrany přispět 

k milování bližního, tytéž úspěšné snahy mohou rovněž přispět k hlubšímu rozdělení a zahořklému 

opevňování v zákopech napříč rozevírajícími se světonázory a ideologickými propastmi.    

Jen sledujte večerní (nebo celodenní) zprávy a zvukové záznamy „debat“ naší kultury a uvidíte ten 

nejméně efektivní způsob jednostranné komunikace v dnešní Americe. Zatímco naše kultura hlásá, 

že žádná absolutní pravda neexistuje, zdá se, že my všichni hlásáme, že jen my sami jsme těmi 

správnými nástroji toho jediného poselství, které stojí za to předat, a že tato nová forma tolerance 

moje poselství vlastně přijímá, ale tvoje zavrhuje – to jest netolerance. I jako křesťané můžeme být 

krajně dogmatičtí a prezentovat sami sebe, jako bychom byli samotným Duchem svatým.   

Musíme být pamětlivi svého úkolu a svého cíle. Jsme velvyslanci Krista, což znamená, že jsme 

služebníci smíření, nikoli služebníci nedůstojných pompézních a vychloubačných řečí. A musíme 

mít na paměti, že náš Pán Ježíš je svým vykoupením nakloněn každému zlomenému člověku, 

před nímž budeme stát, včetně našich transgenderových bližních. My všichni jsme zlomeni 

a potřebujeme uzdravující dotek Spasitele. 

Ve své knize Fool’s Talk (Rozmluva blázna) Os Guinness naznačuje, že větší část dnešní 

křesťanské „apologetiky“ není ničím jiným než „rozmluvou bláznů“. „Potíž je v tom, že podobně 

jako v boxerském zápase debatu lidé berou tak, že někdo musí vyhrát a někdo musí prohrát, a je 

příliš mnoho křesťanů, o nichž bylo řečeno, že hádku vyhráli, ale posluchače ztratili. Logika u nich 

předběhla lásku. Občas ve svých argumentech projevili důvtip, častěji pádnost, ale nikdy to 

nepodložili přitažlivostí.“191 

Podobně Wayne Grudem v knize Politics According to the Bible (Politika podle Bible) píše, že 

působit významným způsobem na vládu „neznamená vliv zlostný, hašteřivý, nesnášenlivý, 

odsuzovačný, s brunátnou tváří a plný hněvu, ale spíše vliv získávající, vlídný, ohleduplný, milující, 

přesvědčivý, který se hodí do každé situace a který vždy chrání právo druhé osoby nesouhlasit, ale 

rovněž je nekompromisní, pokud jde o pravdivost a mravní znamenitost nauk Božího slova“.192 

Grudemovo líčení působí dojmem Daniela současnosti, ovšem soudobá neefektivní rozmluva 

blázna je v rozporu s příkladem Ježíše. 
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V tomto ohledu dává Písmo všem následovníkům Ježíše konkrétní instrukce, jak s nepřátelstvím 

současné kultury a lžemi nepřítele jednat: 

A kdo vám ublíží, budete-li horlivě usilovat o dobro? Ale i kdybyste měli trpět pro 

spravedlnost, jste blahoslavení. Nebojte se jejich strachu a nerozrušujte se, ale 

Pána, Krista, posvěťte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě před 

každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte, avšak 

s tichostí a bázní, majíce dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob 

života v Kristu, byli zahanbeni, v čem vás pomlouvají jako zločince. 

(1. Petrův 3,13–16) 

Službou nás křesťanů není co nejvíce polemik vyhrát, jako by cílem bylo ty druhé odcizit. Ani není 

naší službou být lepšími rváči než ti, kteří se našemu názoru protiví, jakoby byla ohrožena naše 

pýcha. Naší službou je spíše smíření, jasné a prosté. Jako Kristovi velvyslanci na světě máme 

dělat, co můžeme, abychom stavěli mosty tak, aby – podobně jako ještě nedávno my sami – také 

další našli smíření s Bohem. Proto naše poselství a způsob, jak jednáme s lidmi oklamanými touto 

démonickou ideologií, musí vždy nabízet pokorné pozvání, nikoli arogantní zatracení. Naším 

úkolem je mluvit pravdu v lásce a dovolit Bohu, aby udělal, co může udělat jen Bůh – „ono hlavní 

dílo přesvědčení a usvědčení“.193   

Proto tedy bez ohledu na to, jakou taktiku používá svět, nesmíme se snížit k posměchu, nadávkám 

a neurvalostem. Jak řekl Ježíš, máme se stát rybáři lidí; nepovolal nás k tomu, abychom je 

odpuzovali. 

Samozřejmě, pravda konfrontuje. Ovšem jak naznačil Thomas Jefferson při podpisu Virginského 

statutu náboženské svobody, Boží pravda je znamenitá, zvítězí a obhájí se sama a nemá vůbec 

proč bát se konfliktu. Proto tedy, jak Jefferson potvrdil, musíme zůstat svobodní k mluvení pravdy, 

a potom pravdu skutečně mluvit.194      

Nebo jak píše Os Guinness: „Existuje lepší cesta… upozorňovat na problémy, to je způsob, který 

vyzývá lidi k zodpovědnosti vůči pravdě a vůči svému vlastnímu svědomí, a tedy je nechává bez 

výmluvy“. 195  A to je tvrdá práce církve: rozmlouvat s nevěřícími o poselství, které je zpočátku 

urážlivé, ale přesto je formováno pravdou Boží a nadějí Krista. „Nakonec, až budou uznány 

všechny dluhy vůči Řecku, Římu, lidem moderní i postmoderní doby a jiným, křesťanské 

přesvědčení musí zůstat rozhodně křesťanské a věrné samo sobě.“196 

Takový příklad hodný napodobení nám dává apoštol Pavel. Ve Skutcích 14,1 Bible říká, že Pavel 

„mluvil takovým způsobem“, že velké množství lidí, kteří ho slyšeli, jeho poselství uvěřili. A ve 

Skutcích 17,2–4 vidíme, že Pavel s nimi diskutoval a argumentoval z Písem, tj. otvíral a vysvětloval 

je. Jazyk zde použitý naznačuje proces vzájemného poskytování a přijímání informací s cílem 

získat hlubší porozumění, tj. oboustranné předávání myšlenek tak, aby druzí poznali pravdu. Tato 

pasáž také vyjadřuje, že Pavel vysvětloval a dokazoval Písma takovým způsobem, že některé 

z posluchačů o pravdě svého poselství přesvědčil, což znamená, že v důsledku jeho 

přesvědčování dospěli k víře a jistotě. 

                                                           
193

  Fools Talk, 28. 
194

  Virginia Statute for Religious Freedom (January 16, 1786).   
195

  Ibid., pp. 26–27. 
196

  Ibid., p. 41. 



78 

 

Jako křesťané musíme dnes pochopit, že takovéto přesvědčování od nás vyžaduje, abychom lidi 

získávali přitažlivým způsobem a byli v tom vytrvalí. Ve Skutcích 19,8–9 sledujeme období, kdy 

Pavel strávil tři měsíce v místní synagoze a „směle mluvil, argumentoval a přesvědčoval je 

o Božím království“. Také tehdy, jak nám říká Písmo, se někteří zatvrdili a setrvali v nevěře, 

mluvíce zle o té Cestě před oním shromážděním, až od nich Pavel nakonec odstoupil. Přesto 

v následující pasáži vidíme, že i tváří v tvář démonickému vlivu „Pánovo slovo mocně rostlo 

a sílilo“ (Skutky 19,20). 

Jako křesťané se máme směle postavit na pravdu a vyhlašovat pravdu, abychom jako lidé 

připravení hájit pravdu odhalovali lži. Máme tak ovšem činit jako ti, kteří ve svém srdci nejprve 

posvětili Krista jako Pána, a tak to činíme s pokorou, v mírnosti a úctě a s dobrým svědomím 

takovým způsobem, aby naše chování a rozmluva byly poctou Pánu, dokonce i tehdy, když stojíme 

před těmi, kdo s námi nesouhlasí, ba pomlouvají a nenávidí nás. 

Pastor Caleb Kaltenbach ve své knize Messy Grace (Nepříjemná milost) vypráví, co prožil, když 

varoval svůj sbor před rétorikou, jež podněcuje k rozdělení, spíše než aby rozsévala semínka 

smíření. Caleba vychovávali rodiče, kteří byli gayi, a jako dítě byl na vlastní kůži svědkem jízlivosti 

a zraňování, které jim způsobovali křesťané protestující, bojkotující a hlásající cosi, co rodičům 

a jemu samému jako dítěti připadalo jako projev nenávisti. Když Caleb píše o onom napětí mezi 

pravdou a laskavostí, které vnímal, a v některých případech o potřebě větší slušnosti, říká: „Věřím, 

že toto napětí dokazuje, že nemůžeme být skutečně laskaví bez pravdy, ani nemůžeme mít 

skutečnou pravdu bez laskavosti. V tom případě se [však] silně spoléháme na stránku pravdy“.197 

Ačkoli Caleb nikterak nedoporučuje, aby křesťané ustupovali z pravdy, připomíná čtenáři, že LBGT 

lidé nejsou nepřítelem a že je potřeba, abychom si vážili všech lidí tak, aby všichni lidé poznali, jak 

velice je Bůh miluje. Přitom upozorňuje, že „někteří křesťané potřebují porozumět, že sice můžeme 

mít správné přesvědčení, ale můžeme je sdělovat špatným způsobem“.198 Caleb nám připomíná, 

jakým způsobem rozmlouval Ježíš se Samaritánkou u Jákobovy studny. Připomíná nám, jak 

apoštol Pavel „byl ochoten vyjít ze zóny pohodlí a sdílet evangelium se všemi. Stal se studentem 

jejich kultury a jejich způsobů, aby jim mohl říci o tom, který za ně zemřel a vstal z mrtvých... My 

máme dělat totéž“.199    

Podobně píšou David Kinnaman a Gabe Lyons ve své knize Good Faith (Pravá víra):         

Samozřejmě, že stále více křesťanů vnímá onen tlak, že je třeba, aby promluvili a postavili 

se za to, čemu věříme. Ovšem jestliže si při tom svůj postoj neověříme, můžeme Boží misi 

v tomto světě způsobit více škody než užitku. Láska je božská ctnost, která vysoko vyniká 

nad jiné, a ta musí motivovat to, jakým způsobem uvádíme své přesvědčení do života.200       

Autoři rozhodně nehlásají, že kontroverzním tématům naší doby se máme vyhýbat, a rozhodně 

nedoporučují, abychom z pravdy Bible ustupovali, ale povzbuzují nás, abychom uvážlivě upoutali 

druhé tím, že „se budeme cvičit v umění vidět lidi“, kteří jsou stvořeni k Božímu obrazu. Autoři 

vysvětlují, že „Ježíš toto svaté umění praktikoval. Když máme mírné způsoby navenek a pevné 

jádro v nitru, můžeme lidi, které Ježíš velice miluje, vidět. A když je s pomocí Ducha svatého 

vidíme, dokážeme přehlédnout jejich sklony a uvidět jejich skutečná zranění, naděje a potřeby“.201         
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Nebo jak nám připomíná kniha Hebrejům, jsme lidem lepší naděje, lepší cesty, lepší smlouvy, lepší 

budoucnosti a lepšího domova, jenž nás čeká. A tak, jak to zastávají Kinnaman a Lyons, musíme 

být lidem, který je více známý tím, pro co jsme, než proti čemu jsme. Tak tedy zatímco 

praktikujeme umění křesťanského přesvědčování, musíme také praktikovat „umění vidět lidi“, jak to 

činí Ježíš.       

Neboli jak to vyjadřují úžasná, s modlitbou vysílající slova apoštola Pavla, inspirovaná Duchem 

svatým a zachovaná k našemu poučení a vzdělání dnes: 

V modlitbě buďte vytrvalí; buďte v ní bdělí a vděční. Modlete se současně i za nás, 

aby nám Bůh otevřel dveře slova, abychom mohli mluvit o tajemství Kristovu, pro 

něž jsem také spoután, abych je učinil zjevným tak, jak jsem povinen o něm mluvit. 

Choďte v moudrosti před těmi, kteří jsou vně, vykupujíce čas. Vaše řeč ať je vždy 

laskavá, okořeněná solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět.  (Koloským 

4,2–6) 

Amen a amen. 

 

*   *   * 
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BUDEME NAKONEC STÁT PEVNĚ A SVÉHO BLIŽNÍHO MILOVAT? 

 
Jen člověk, jehož konečnou normou není jeho rozum, jeho principy, jeho svědomí, jeho 

svoboda ani jeho ctnost, ale který je připraven to vše obětovat, když je volán k poslušné 

a odpovědné akci ve víře a v naprosté oddanosti Bohu – zodpovědný muž, který se snaží, 

aby celý jeho život byl odpovědí na tuto otázku a Boží povolání. 

Dietrich Bonhoeffer202 

 

 

Vzpomeňme si, jak Bůh káral ve Starém zákoně ty, kteří stáli „stranou“ a nepřišli svým bližním na 

pomoc. Nenašel zalíbení v těch, kteří vše sledovali z ústraní a neposkytli pomoc bližním, když je 

nepřítel, který vtrhl do země, drancoval.   

 

Pro násilí, které se děje tvému bratru Jákobovi, přikryje tě hanba, budeš vyhlazen 

na věky. V den, kdy jsi stál stranou, v den, kdy cizinci odvedli do zajetí jeho majetek, 

cizozemci vešli do jeho bran a vrhali los o Jeruzalém, i tys byl jako jeden z nich.203 

 

Majíce toto napomenutí Bible na mysli, snad se potřebujeme vrátit k biblickému chápání toho, co to 

znamená milovat svého bližního, jak to naznačil Francis Schaeffer: „praktickým způsobem, 

uprostřed tohoto padlého světa, právě v tom bodu dějin, v němž se nacházím“.   

 

Dovolte mi ilustraci. Kráčím po ulici a narazím na velkého statného muže, jak mlátí 

drobné děcko k smrti – mlátí tohle děvčátko – mlátí a mlátí je. Úpěnlivě ho prosím, 

aby s tím přestal. Co když odmítne? Co teď znamená láska? Láska znamená, že ho 

zastavím jakýmkoli způsobem, i tak, že ho udeřím. Musím to udělat nejen 

z humanitárních důvodů: jde o věrnost Kristovým příkazům, pokud jde 

o křesťanskou lásku v padlém světě. A co to děvčátko? Jestli je tomu surovci 

nechám a uteču, opustil jsem pravý význam křesťanské lásky, zodpovědnost 

k bližnímu.204 

  

Prosím, nevykládejte si to špatně: tu nejde o obhajobu násilí ani o schvalování fyzického střetu. 

Spíše jde o mezní ilustraci praktické biblické výzvy – milovat svého bližního a přijít mu na pomoc. 

Z tohoto hlediska je férové se minimálně zeptat, zda a v jakém rozsahu by měla církev dělat něco 

víc. Je férové se zeptat, zda vnucování nové genderové ideologie do života našich dětí je 

spravedlivé či nespravedlivé. A jestliže je nespravedlivé, pak je také férové se zeptat, zda my jako 

církev budeme milovat své bližní natolik, že pro Pánův odkaz začneme jednat. 

 

Genderoví revolucionáři ohánějící se lží „transgenderismu“ dnes jsou těmi velkými tyrany, kteří 

olupují naše děti o hojnost, kterou jim chce dát Bůh, když naleznou svou identitu v Kristu. 

Genderovou revoluci tedy nelze chápat jako projev lásky ke svému bližnímu. Milování bližního 

nevyjadřujeme ani tím, že budeme nečinně sedět a přihlížet, jak je další generace oklamávána 

lžemi nepřítele. Milovat bližního znamená, že se těmto podvodným a nebezpečným úkladům ďábla 

postavíme a budeme jim čelit. Milovat bližního znamená říkat pravdu a tyto lži odhalovat. Milovat 

bližního znamená udělat vše, co je v našich silách, aby zajatci byli vysvobozeni, a pomoci našim 

dětem, aby znovu poznaly svou pravou identitu v Kristu. 

 

                                                           
202

  Bonhoeffer, Letters, 5.   
203

  Abdijáš 11. 
204

  Francis Schaeffer, The Great Evangelical Disaster (Wheaton: Crossway, 1984), 128.    



81 

 

Když zkoumáme časy a přemýšlíme o další generaci, osvícené chápání naší kultury v nás musí 

vyvolat pocit naléhavosti. Jako církev snad nemáme všechny odpovědi na další kroky nebo na 

plnost našeho povolání k činům, ale musíme začít vyznáním Martina Luthera Kinga mladšího 

v oněch naléhavých dnech šedesátých let, kdy prohlásil, že není čas pro umírněné, kteří volají po 

trpělivosti, a vůbec není prostor pro „uklidňující drogu pozvolného postupu“.205   

 

Místo toho je čas vyhlásit „Kupředu, křesťanští vojáci!“ (Onward Christian Soldiers), jak to činily 

generace před námi, a vykročit vpřed v důvěře ve zjevený Boží charakter a mluvit pravdu v lásce. 

Musíme tak činit směle s důvěrou, že tato bitva není naše, ale Boží, a v přesvědčení, že on sám 

povede svou při skrze nás, když se při vyhlašování pravdy postavíme zmatku a lžím nepřítele – 

k záchraně těch, kteří se nacházejí v zajetí domény temnosti. Jak upozorňuje jeden komentátor: 

Bůh Písma je Pánem kultury, nikoli její pasivní obětí; jestliže si Bůh přeje učinit své slovo a svou 

vůli jasnými, hříšná lidská kultura v zásadě nemůže tento božský záměr překazit. 206 

 

Ovšem máme-li tuto kulturu napadnout a dovolit Bohu, aby nás použil, musíme být ochotní 

překročit hranice předpojatosti společnosti právě tak, jak to dělal Ježíš. V Janovi 4,1–42 máme 

jasný záznam toho, co dělal Ježíš a co řekl Ježíš – CDJ a CŘJ. Ježíš překračoval fyzické, politické 

a kulturní hranice. Ježíš šel k Samaritánům, jichž se Židé stranili. „Takovouto“ ženou se zabýval. 

Šel k duchovnímu jádru věci, přičemž potvrdil fakta a nabídl řešení. Ježíš mluvil pravdu a zjevoval 

lidem cestu k Bohu. Ježíš zavedl rozmluvu s nejméně pravděpodobnou osobou a skrze ni přinesl 

probuzení do celé obce. A během toho, co učedníci přihlíželi, Ježíš připomínal „církvi“, aby 

pozvedli oči a uviděli, že pole se bělají ke žni.    

   

Proč bychom neměli dbát na toto poselství, jít a konat podobně? 

 

*   *   * 
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  Martin Luther King Jr., I Have A Dream (Proslov 28. srpna 1963 ve Washingtonu, D.C.). 
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  John Jefferson Davis, Evangelical Ethics (New Jersey: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 2004), 131. 
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OTÁZKY K UVAŽOVÁNÍ 
  

1. Jak bys na základě učení Písma formuloval pro svůj sbor vhodnou odpověď na agendu nové 

genderové ideologie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Co je ještě třeba udělat, aby církev vystoupila, otevřeně promluvila a konfrontovala genderovou 

revoluci způsobem, který demonstruje lásku k bližnímu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jaké další kroky budeš iniciovat ve svém sboru k vyzbrojení druhých k tomu, aby zmatek a lži 

současné kultury konfrontovali s Boží pravdou a činili tak v lásce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. K jakým osobním cílům tě Bůh vede, aby sis určil směr, jak se budeš ve své obci v oblasti 

genderové ideologie sám angažovat, a koho přizveš, aby do toho šel s tebou? 
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