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Pochválený buď Pán Ježiš Kristus nad Bratislavou i nad celým Slovenskom! 
 

Ďakujem Vám všetkým za Vašu odvahu prísť medzi nás napriek všeobecnej nepriazni voči aktivitám 
Združenia pre ochranu rodiny, či výhražným mailom,  a postaviť sa v mene Pána Zástupov, nášho 
Trojjediného Boha, v boji za ochranu Božích zákonov, ktoré sa dnes, žiaľ i v kresťanských cirkvách 
porušujú! 

Mottom tohto pochodu nech sú slová sv. Pavla 2 Tim 3,1-4 
“Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.  Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, 
pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní,  bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, 
suroví, bez lásky k dobru,  zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha;  budú mať výzor 
nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!” 
 Napočítal som 19 negatívnych vlastností, ktoré sv. Pavol vymenoval pred 2000 rokmi  a zamýšľam 
sa nad tým, že vtedy nefungoval internet, médiá, pošta, mobily, I-pady, google, televízia...K čomu sme po 
2000 rokoch pri čítaní a počúvaní týchto slov dospeli? Jednoducho k tomu, že cez hlásanie osobnej slobody 
bez mantinelov, bez dodržiavania zákonov, najmä Božích a bez zábran sa natoľko zdevastovala ľudská 
osobnosť a morálka, že tieto slová sa stali tvrdou realitou dnešného sveta na konci časov. Alebo tomu tak 
nie je?! 
 Vyberám zámerne tri z týchto vlastností: pyšní, nezdržanliví, milujúci viac rozkoše ako Boha. Prečo 
som vybral práve tieto? O dva týždne sa bude v Bratislave konať už tretí plánovaný GAY PRIDE 2012.  
Pýtam sa: Čoho svedectvom je pochod takéhoto charakteru, ak nie výzvou k Bohorúhavým rozkošiam a 
nezdržanlivosti? Základným atribútom pre všetky takéto pochody, a nielen na Slovensku, je osobná pýcha 
vedúca k odmietaniu Boha ako darcu života i uzdravenia.  
 Preto znova opakujem slová, ktoré zazneli snáď na každom našom pochode.  

“Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou 
prekážajú pravde. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné 
telá....Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 
A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s 
mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie...Boh ich 
vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí,” (Rim 1, 18,24,26-28) 

Ešte naliehavejšie sa pýtam. Zamýšľa sa vôbec niekto nad bolesťou a utrpením Boha, ktorý vidí 
pochodovať dnes už milióny duší, a žiaľ i kresťanov, kňazov, či dokonca biskupov, podporujúcich  GAY 
PRID-y po celom svete? Vidí niekto Jeho slzy nad vyliatou Krvou Ježiša Krista, Jeho Syna i za tieto duše!? 
Narieka cirkev nad tým, ako je urážaný Boh a Jeho majestát? Robí vôbec niekto úprimné a verejné pokánie 
za do neba volajúce hriechy, ktoré páchajú?  

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým homosexuálom a LGBT osobám, že vaša terajšia hrdosť, 
ktorú verejne a za každú cenu presadzujete ako normu života, skončí v momente, keď budete stáť na 
osobnom súde pred Tvárou Spravodlivého sudcu – Ježiša Krista! 

Vy nás odsudzujete za slová, ktoré vám v Božej Pravde hovoríme. Ale my radšej znesieme vaše 
terajšie ľudské odsúdenie, ako by nás mal  Boh súdiť  za to, že sme mlčali. Božie slovo hovorí:  
“Ak vtedy, keď poviem bezbožnému: »Bezbožník, určite zomrieš!«, nebudeš hovoriť, aby si bezbožníka 
vystríhal pred jeho cestou, ten bezbožník zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem požadovať z tvojej 
ruky.” (Ez 33:8) 
 Nie pre nás, ale pre nevyčísliteľnú cenu Vašich duší v Božích očiach Vám toto stále hovoríme a 
pripomíname. Nie na vašu potupu, ale aby ste sa obrátili k Ježišovi Kristovi – Jedinému lekárovi, aby ste 
vyznali tento svoj stav ako hriech pred Bohom, aby ste činili pokánie a aby ste mohli byť uzdravení.       
Toto chce a ponúka Boh  každému z Vás! 
 

Lebo sám Boh volá: “...ver v Ježiša Krista a budeš spasený.” (Sk 16:1),  
Lebo sám Boh volá: “Ale ak vyznávame svoje hriechy On je tak verný a spravodlivý, že nám 

hriechy odpúšťa a očisťuje nás od každej neprávosti.” (1.Jn.1:9),  
Lebo sám Boh volá: “aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a 

niesol naše choroby.” (Mt 8:17)  
Lebo sám Boh volá: “Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu 

a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.”  (1Pt 2:24).   
Počúva vôbec niekto Boží hlas? Túži vôbec niekto poznať Pravdu s veľkým “P”? 
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 Vzhľadom na nedávne vyjadrenia poslancov  v NR SR a zástupcov skupín homosexuálov a LGBT 
osôb považujeme za zásadné vyjadriť stanovisko Združenia pre ochranu rodiny a združenia Občania za 
Kresťanské Hodnoty a Tradície k otázke homosexuality: 

1. Boh nazval homosexualitu a LGBT správanie ohavnosťou, teda najzvrátenejšou formou hriechu. Len 
Trojjediný Boh mal a má právo stanoviť, čo hriech je a čo nie je. Svätý Boh homosexualitu odsúdil a 
nazval ohavnosťou raz a navždy! Nik na svete nemá moc a právo zmeniť spravodlivé Božie zákony: 

“Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!” (Lv 
18:22) 

“Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť,” (Lv 20:13) 
“Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani 

modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, 
ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.” (1Kor 6:9-10) 

2. Hlavnou príčinou existencie homosexuality, ako uvádza sv. apoštol Pavol, je odpad od Boha a 
modloslužba.  

“Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú 
pravde … Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich 
myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.” (Rim 1:18,21) 

“Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.  
A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s 
mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.” (Rim 
1:26-27) 

3. Hlavným cieľom homosexuálnych a LGBT skupín je dosiahnuť, aby štátne orgány, spoločnosť, 
ako i kresťanské cirkvi zmenili myslenie a prijali zákony v ich prospech. Tieto tendencie vedú              
k  homodiktatúre vyvolanej ich správaním voči väčšinovej populácii.  
  

Na záver vyzývame všetky kresťanské cirkvi: Vyhláste odteraz do konania GAY PRIDE 2012   
14-dňový pôst a pokánie formou kajúcich pobožností na celom Slovensku. Odprosujte Boha za urážky 
Jeho Majestátu, ktoré mu spôsobujú všetci, čo akýmkoľvek spôsobom odsúhlasujú a verejne prezentujú 
homosexualitu a LGBT spôsob života! Proste za ich obrátenie a ich návrat k poriadku života, ktorý i pre 
nich vydobyl Ježiš Kristus na dreve kríža. 

Boh teraz plače, padnime na kolená do jeho sĺz a modlime sa: 
 
Najsvätejší Bože, náš Otec, ktorý si stvoril nebo i zem, i všetko, čo ju napĺňa, ktorý si stvoril 

každého človeka. Božie Slovo hovorí:  „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža 
a ženu ich stvoril.” (Gn 1:27) Ale všetci sme, počnúc Evou a Adamom, zhrešili. (por. Rim 3:23) 

Preto si, Otče, vo svojom nekonečnom milosrdenstve v plnosti času poslal svojho Jednorodeného 
Syna Ježiša Krista, aby svojou Obetou na dreve kríža a vyliatou presvätou Krvou z  Jeho rán očistil a 
uzdravil každého hriešnika, ktorý koná úprimné pokánie a otvorí Ti svoje srdce. V slovách apoštola Petra 
máme všetci Tvoje prisľúbenie: „Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli 
hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.” (1Pt 2:24) Aj kajúci lotor v hodine smrti, 
vyznajúc svoj hriech a Božstvo Ježiša Krista, bol spasený.  
 Otče, padáme po tieto dni do prachu zeme, aby sme konali úprimné pokánie za duše homosexuálov 
a LGBT osôb, ako i tých, ktorí v nich podporujú tento do neba volajúci hriech                                            
(Gn 18:20; 19:13; por. KKC 1867), ktorý skrze nich znesväcuje ulice Bratislavy i Slovenska. 
 Otče daj, aby Obeta Tvojho Syna Ježiša Krista nebola pre tieto duše márna, ale aby dážď Tvojho 
Svätého Ducha, ktorý práve po tieto dni mocne zosielaš, uzdravoval ich ducha, duše i telá, ktoré miluješ a 
ktoré túžiš ako milujúci Otec zachrániť.  
 
 O to Ťa vrúcne prosíme skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. 
 
 Za Združenie pre ochranu rodiny 
 
 Ing. Jozef Dupkala v.r.      Ing. Peter Miko v.r. 
   


