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Duben 2012.
Aby se křesťanští politici jasně stavěli proti zlu potratů a eutanazie.

Chvála Kristu, bratři a sestry!
V březnu jsme pamatovali na uměle potracené děti a jejich rodiče. Teď se
soustředíme na ty, kteří jsou zodpovědní za správu společnosti, za tvorbu jejího
právního rámce. Jak ale mohou formovat zákony ti, kteří jej porušují? A to tak
vehementně a masivně, že ačkoliv mají velkou moc, jsou přesto mnohdy odhaleni.
Nemám rád paušalizaci, proto se k ní nechci uchylovat ani nyní. Je mnoho politiků,
zvláště na regionální úrovni, kteří se zodpovědně a obětavě věnují práci pro lidi.
Ale díky stále novým a novým skandálům se člověk jen těžko brání skepsi a pocitu,
že je jen jakousi loutkou v rukách těch, kteří se na jeho úkor obohacují. To není
dobré klima, a z dějin víme, že z tohoto dusna občas přišla i nějaká ta bouřka. Není
tedy těžké pochopit, jak potřebná je každá modlitba. Kdyby si někteří z nás vzali
jako předsevzetí, že věnují modlitbě za politiky tolik času, co stráví nadáváním a
rozčilováním u televize, to by k nebi stoupalo modliteb! Za pozornost stojí jedna
věc. My často hovoříme o politicích jako o nějaké prazvláštní skupině, s kterou
nemáme nic společného. Oni ale nespadli z Marsu, jsou jedni z nás. Jsou, a s tím se
možná těžko smiřuje, vzorkem a obrazem naší populace. Nevadí mi si něco vzít
v práci nebo v obchodě? Vždyť jsou to jen maličkosti! A tak se v Čechách rekordně
krade v prodejnách i na pracovištích. Kdybychom se denně pohybovali v prostředí
velkých státních zakázek a podobných transakcí, tak takovou maličkostí, která
nikomu nebude chybět, by byl pro nás nějaký ten milión.
Náš dubnový úmysl je ale konkrétnější. Týká se těch politiků, kteří se hlásí ke
křesťanství. To v české kotlině vyžaduje určitou dávku odvahy. A ještě víc odvahy
je potřeba, aby takový člověk řekl jasné ne potratům, úvahám o eutanazii a jinému
narušování důstojnosti lidského života. Na prvním místě je ale třeba Pána prosit,
aby vůbec takoví politici byli. Nebo se to dá říct i naopak. Aby se křesťané nebáli
více angažovat ve veřejných záležitostech. K tomu se přidává prosba o pevné
postoje v oblasti ochrany lidského života. Protože prohlášení, že jsem věřící nebo
dokonce katolík, ještě nemusí nic znamenat. Pán jasně říká, po jejich ovoci je
poznáte (Mt 7,16).

V minulém dopise jsem děkoval redakci časopisu Světlo. Nyní velký dík posílám do
Katolického týdeníku, a to jak redaktorům, tak těm, kteří ochotně přispěli článkem,
odborným textem nebo osobním svědectvím do dvanáctého čísla. To totiž vyšlo
s přílohou věnovanou Modlitbám za nejmenší.

Vyprošuji Vám i Vašim blízkým hojnost Božího požehnání. Ať Vás radost ze
slavného vzkříšení provází na každém kroku!

Jiří Korda, kněz Kristův

