
Červenec 2021: Za odvrácení redefinice manželství

Srpen 2021: Za odvrácení legalizace eutanazie

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Na poli mediálním, edukačním i legislativním pokračuje v naší společnosti i v mnoha
dalších zemích boj o uchování něčeho do nedávna tak samozřejmého, jako je pojetí
manželství  a rodiny  a odmítání  zabít  druhého,  i  kdyby to  bylo  s jeho souhlasem.
Někde byl už boj prohrán. Salámová metoda pokračuje. Osvědčila se již před něko-
lika  stoletími  v postupném  vytlačení  náboženství  do  soukromé  sféry,  v minulém
století u potratů a sexuální revoluce, osvědčuje se i nyní. Celý salám si do pusy ne-
dáte, ale po kolečkách ho sníte klidně celý, hezky postupně. Nelze hned přijít s tím,
že zrušíme pojetí manželství jako vztahu jednoho muže a jedné ženy nebo že bude-
me zabíjet lidi, včetně dětí a nepříčetných, kdykoliv to uznáme jako dobré pro ně či
pro společnost. Je třeba nejdříve zmínit nutné výjimky, podpořit je příběhy obětí do-
savadního pojetí,  později  přijít  s  vědeckými  poznatky,  že  ve  skutečnosti  to  kdysi
dávno nebo vlastně vždycky bylo jinak, než si myslíme, nebo že v přírodě to je také
jinak. Potom přicházejí organizace sdružující ty, kteří trpí dosavadním řádem věcí,
renomovaní odborníci i miláčci lidu, kteří spolu volají po nápravě. Začíná navyšování
útoků na odpůrce nového pojetí od chápajícího úsměvu „také jsem byl tmářem, to
pochopíš“, zesměšňování ve veřejném prostoru, podiv, jak si vůbec někdo ještě mů-
že myslet něco jiného, až po naznačené či otevřené výhrůžky „spravedlivě“ rozhně-
vaných. Rodí se právní normy, nejdříve podporující výjimky z dosavadního řádu, po-
sléze je ustanovují jako normu. Ruku v ruce s tím přijde umlčování odpůrců změny,
nejdříve neformálně, posléze i skrze právní kroky.

Co my s tím můžeme dělat? Být bdělí, učit se trpělivě a přitom jasně komunikovat
o těchto věcech a modlit se. To zní samozřejmě a banálně. Ale obávám se, že dělá-
me chybu v jedné věci. Totiž že naše bdění a komunikace jsou odděleny od modlitby,
nejsou jí prostoupeny. A tak se my věřící někdy pouštíme do způsobu boje, který
není Kristův. Je třeba si dát práci s tím, co sděluji a jak, a zda jsem nepropadl do
nenávisti vůči těm, kteří jsou jiného názoru. Nezapomínejme, je to na prvním místě
boj Kristův! Bez něj a bez jeho Ducha bude naše úsilí marné, nebo dokonce škodlivé.
Vytrvejme v modlitbě!

Bratři a sestry, přeji a vyprošuji vám hezké léto,

  Jiří Korda, kněz Kristův
modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz, tel.: 725 797 561
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