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Listopad 2013: Za osvobození všech svázaných a zotročených Zlým duchem.
Prosinec 2013: Za Boží pomoc a posilu pro bezdětné páry.
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Dostáváte do rukou poslední dopis tohoto roku. Ti z Vás, kteří se s námi modlí Modlitbu za
život, též dostávají kartičku úmyslů pro následující rok. Další organizační záležitosti zmiňuji na
konci dopisu, teď bych se rád věnoval právě úmyslům na listopad a prosinec. První z nich může
někomu připadat jako nesouvisející s náplní našich modliteb. Ale kdo stojí za násilím a
neláskou mezi lidmi, sobectvím, neúctou ke slabším a starším, potraty, eutanazií a dalšími
věcmi? Jistě, na prvním místě člověk. Jsme totiž bytosti myslící, mající jednu z božských
vlastností, a to svobodu. Jak nás ale učí Písmo i tradice církve, existují také duchové bytosti,
které odmítly lásku svého i našeho Stvořitele a řekly mu své definitivní ne. Jak mistrně popisuje
První kniha Mojžíšova v prvopočátcích lidského rodu, Odpůrci se podařilo člověka přesvědčit o
možnosti a kráse života bez Boha, dokonce o možnosti být jako Bůh. Následky neseme
dodnes. Svoboda nám zůstala, ale trpíme pod útoky Zla a často s ním dokonce různým
způsobem spolupracujeme. Jistě znáte úsloví, že by něco „stálo za hřích“. To je přeci děsivé,
jestliže tedy hřích je přitakání Zlému a odvrácení se od tváře milujícího Boha. Na druhou
stranu - hřích nemá absolutní moc. Proč? Protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného
Syna, aby svět spasil. Tedy kdo o to stojí, ten se znovu a znovu může položit do milující
a odpouštějící náruče Boží. Ale právě v tom může být problém. Ono se nám totiž někdy
nechce, i když navenek třeba tvrdíme něco jiného. Setrvávat v hříchu může být pohodlné,
dokonce příjemné. Takový přístup ale vede posléze k zatvrzelému srdci. Srdci, které se stává
necitlivým vůči zlu a nevšímavým vůči dobru. Zlý jakoby se stal naším věrným společníkem
v plácání se naším životem. Záměrně píšu „my“, protože nás věřících se takovéto jednání
rozhodně často týká. Co potom ale ti bez Krista? Když si toto uvědomíme, snad s pokorou
srdce ubereme z pohoršlivého rozčilování se nad jednáním mnohých spoluobčanů a dolehne
na nás naléhavá potřeba, doslova touha se za ně modlit. Ne farizejsky, ale s naléhavostí
milujícího, který sám zakouší nezaslouženou Boží lásku a moc si přeje, aby ji vnímali i jeho
spolubratři. Jsou ale i lidé, které zlé síly nesužují jen v podobě „běžných“ pokušení. Mluvíme
o různých stupních svázaností až po tzv. stavy posedlosti. Toto téma se stalo v poslední době
populárním i mezi věřícími. Nedomnívám se ale, že se vždy jedná jen o jakousi módní vlnu.
Naopak. Je to hlad po něčem, co má být nedílnou součástí naší víry a co mnozí popírají. Jedním
z největších vítězství Satana v Evropě a církvi není ani sexuální uvolněnost, ani rozbíjení rodiny,

ani potraty, ale to, že v něj téměř nikdo nevěří. Protože to další s touto nevírou úzce souvisí.
Často slyším námitku, že nesmíme vidět čerta všude a že máme lidem přeci hlásat radostnou
zvěst a ne je strašit. Přečtěte si, prosím, někdy v kuse Markovo evangelium. Co tam Pán Ježíš
dělá? Zjednodušeně řečeno, pořád dokola učí, uzdravuje, vyhání zlé duchy, učí, uzdravuje,
vyhání zlé duchy. Pán Ježíš nebyl nějaký hlupák, který nerozpoznal epilepsii od posedlosti.
Když tyto příběhy čteme, vnímáme velikou sílu Božího Syna. Podobné pocity zažívají ti, kteří se
stanou svědky modlitby tzv. slavného exorcismu. Je děsivé vidět sílu, zlobu, nemilosrdnost
démonů, je ale k slzám dojímající současně zažívat silnější a přeci klidnou láskyplnou moc Boží.
Často u této modlitby vnímá postižený člověk přítomnost svatých, kteří ho podporují, společně
se s ním modlí. Zvláště velikou moc má Matka Boží. Většinou toho moc nedělá, je jen
přítomná. To samo o sobě démonům stačí, aby zuřili. Víra ve skutečnou existenci démonů není
ani strašením ani popíráním radostné zvěsti. Ale právě naopak, je jejím potvrzením a
utvrzením. Modleme se, až se „z nás bude prášit“. Naše řeči a skutky jsou rozhodně také třeba,
ale co je to ve srovnání se sílou modlitby. Je s námi přeci celé nebe!
Nějak jsem se rozepsal, nebojte se. Teď už budu stručnější. Ne snad proto, že bych o tématu
bezdětných párů, za které se modlíme v prosinci, neměl co říci. Nebo že bych tento úmysl
považoval za méně důležitý. Ale cítím, že právě tady bych měl slovy šetřit. Kříž, který
nepochopíme nikdo z nás, kdo jsme ho nemuseli nést. Na jedné straně touha být matkou,
otcem, na druhé nemožnost tuto touhu naplnit. Někteří z vás jste dostali sílu přijmout za své
děti, které nemají vlastní rodiče. Ježíš v evangeliu o vás mluví jako o těch, kteří přijali jeho
samotného. Ne ale každý pár je toho schopen, protože se jedná o charisma, které není
každému dáno. Jsou mezi vámi i ti, kteří přišli o své dítě nebo děti skrze nemoc nebo nějakou
tragédii. Vás všechny nyní ve svých modlitbách poneseme. V době, kdy dostanete tento dopis,
se budu chystat s farností na pouť do Svaté země. V Betlémě je tzv. Mléčná jeskyně, spojovaná
s mnoha zázraky. Budu tam s farníky intenzivně prosit také za vás.
Milí Boží přátelé. Z celého srdce Vám děkuji za modlitby a nasazení v uplynulém roce. Děkuji
též za slova a dopisy podpory nebo připomínek. Od loňského roku dostáváte všichni dopis na
závěr roku klasickou poštou, účastníci Modlitby za život i s kartičkou úmyslů na celý rok 2014.
Jinak nadále platí, že ostatní dopisy můžete dostávat v elektronické podobě. Přispějete tím ke
snížení nákladů. Stačí poslat e-mail na naši adresu (viz záhlaví dopisu). Též připomínám všem,
že účast na Modlitbě za život nebo Modlitbě svaté Jany Beretta-Molla není třeba písemně
obnovovat. Pokud se neodhlásíte, bude Vám registrace vždy prodloužena automaticky. Pro
Vaši představu, nyní se modlí s námi Modlitbu za život 2320 lidí, Duchovní adopci počatého
dítěte 154 a Modlitbu svaté Jany Beretta-Molla za zdravotníky 136 lidí. V minulém
prosincovém dopise jsem Vás informoval, že hodláme oslovit každého duchovního správce
v diecézích, ve kterých tamní otec biskup povolil šíření Modliteb za nejmenší „skrze naše
spolupracovníky a sympatizující duchovní, skrze farní nebo diecézní média, distribucí
informačních tiskovin apod.“ Skutečně jsme tak udělali, nicméně odezva byla téměř nulová.
Prosím, pomozte nám i v následujícím roce se šířením povědomí o našem modlitebním úsilí.
Materiály rádi pošleme.
Vyprošuji Vám i všem Vašim blízkým pokojný a radostný advent i čas vánoční a hojnost Božího
požehnání v novém roce 2014!
Jiří Korda, kněz Kristův

