Jak to Pán B h vlastn myslel

aneb
Jací m žeme být
které v ci za ínají nenápadn . Bezprost edním podn tem k sepsání tohoto lánku
byl lánek socioložky a editelky Gender Studies Lindy Soka ové Europoslankyn se snad
nem že stát matkou?!, uve ejn ný v Lidových novinách dne 2.
Soka ová reaguje na výtky adresované
Andree

erstv

ervence 2009. Linda

zvolené europoslankyni za ODS JUDr.

eškové, která ve své volební kampani nezmínila, že je v pokro ilém stupni

hotenství.
Samoz ejm nás nep ekvapí názor Lindy Soka ové, že lze skloubit pé i o malé dít
s prací v Evropském parlamentu.
Ano, jist

n jak lze. Linda Soka ová upozor uje, že „kvalitní pé i o d ti je možné

zajistit r znými zp soby“. Ve svém

lánku mimo jiné uvádí, že „existují r zné formy

flexibilní práce, za ízení a služeb pé e o d ti a vzd lávacích aktivit“. I v tom má nepochybn
pravdu. Existují paní na hlídání, ale i internátní školy. Kdysi u nás existovaly i týdenní
jesle. Možná zase budou zavedeny. Je také možné sv it dít do pé e prarodi

. Možností

zných ešení je bezpo et.
Je-li n co možné, neznamená to ale automaticky, že je to také správné. A já si
myslím, že ešení Andrey

eškové správné není. Jsem p esv

en, že nejvíce to odská e její

dosud nenarozené dít .
Nejde mi v bec o to, zavád t n jaká legislativní opat ení, která by maminky nutila,
aby se v novala svým batolat m. Takové v ci se legislativou
esv

ešit nedají. Jsem ovšem

en, že naše spole nost se vydala falešnou cestou, která nakonec nevede k cíli.
Jde o celkový p ístup k životu. Postmoderní lov k zcela ztratil perspektivu v

nosti.

Ví, že pokud vše dob e dopadne, má zde na zemi vym eno n jakých sedmdesát, osmdesát,
devadesát, ba snad i sto let. O stá í rad ji moc nep emýšlí, natož o smrti. Zvlášt v

esku

se lidé smrti d sí natolik, že o ní necht jí ani uvažovat, ba ani slyšet. P izp sobují tomu
sv j život: Své rodi e nechávají vesm s umírat v nemocnici nebo v „eldéenkách“, v lepším
ípad

v hospicích, a v posledních letech se pokud možno vyhýbají i jakémukoli

poh ebnímu ob adu. Je to pom rn rychlý vývoj. V osmdesátých letech jsem byl viká em
evangelické církve a konal jsem zhruba deset až patnáct poh ebních rozlou ení ro

.

Strašnické krematorium „jelo“ na plné obrátky v malé i velké ob adní síni. Kremace bez
ob adu byla naprostou výjimkou.
V devadesátých letech jsem p estal být viká em evangelické církve. Jako pastor
es anských spole enství jsem chodil do krematorií a na poh by mnohem mén ; od roku
2004 již nejsem „duchovním“. Nedávno jsem byl požádán, abych se v krematoriu rozlou il
se starým p ítelem. Byl jsem v šoku, když jsem zjistil, že toho dne se jednalo o jediné
rozlou ení ve velké ob adní síni. V malé n kolik ob ad

bylo; kremace bez ob adu ale

vysoce p evažovaly.
ím to je? Lidé, kte í nemají perspektivu v

nosti, se brání jakémukoli setkání se

smrtí. Snaží se vyhnout všemu, co by smrt n jak p ipomínalo. Jelikož nev dí o v
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nosti,

musí se pokusit všechno sta it b hem svého krátkého života. A tak mnozí zkoušejí vše, a
asto tém

všechno najednou: mimo jiné mate ství i zam stnání. Lidé mají strach, aby jim

co neuniklo. A já se obávám, že jim pak uniká vlastn vše.
Kdosi prohlásil, že má-li vyr st emocionáln

vyrovnaný mladý

pot eba zhruba osmnáctileté trp livé, láskyplné pé e obou rodi
ípadech dít

lov k, je k tomu

. Ve všech ostatních

vyr stá s ur itým deficitem. M žete tento deficit všelijak bagatelizovat,

žete sami sebe p esv

it – nebo se nechat p esv

it n kým jiným – že vašemu dít ti

vlastn nic neschází, ale, jak íká eský klasik, to je asi tak vše, co s tím m žete ud lat.
V naší spole nosti už rozklad rodiny pokro il natolik, že úplná a funk ní rodina je
naprostou výjimkou. N kolik takových rodin znám, ale je jich opravdu málo. To znamená,
že v tšina z nás vyr stala s r znými v tšími i menšími deficity. Dalším d sledkem je, že
tšina mladých lidí, kte í dnes míní vážn založení rodiny (a takových mladých lidí není
nikterak mnoho), vyr stá bez funk ních vzor . I když nakrásn

cht jí založit pevné

manželství a stabilní rodinu, zdaleka ne vždy v dí, jak na to.
Celá

ada lidí – ne-li v tšina – nakonec vzdá jakékoli úsilí o zbudování svého

manželství a smí í se s rozpadem své rodiny. Jsou obklopeni ideologií, která hlásá, že
heterosexuální rodina je vlastn

jen jedním z možných zp sob , jak prožít sv j život, a

možná zdaleka ne ten nejlepší. Nabízí se r zné homosexuální svazky nebo možnost prožít
sv j život jako „svobodná matka“; možná, že ješt p ed zánikem této spole nosti se otev ou
i další kreativní možnosti, jako t eba jakési skupinové manželství n kolika muž

i žen,

bigamie, biandrie a s postupným prosazováním „práv zví at“ snad i soužití

lov ka

s pejskem nebo s kon m…
O

em však nepochybuji, je, že tato spole nost nep ežije další t i generace. Vidím

zhruba t i možnosti jejího zániku: Jednou možností je vít zství islámu nad Západní
spole ností v dnešní podob . Nedomnívám se, že p jde o vít zství vojenské; v Evrop ,
zejména západní, p jde o vít zství demografické. Toto vít zství dnes již ani nem že být
edm tem diskuse, bereme-li vážn

statistická data a d jinnou zkušenost. Nikdy

v d jinách se nepoda ilo obnovit spole nost, jejíž natalita klesla pod 1,9 dít te na jednu
matku. V celé EU je ovšem pr

rná porodnost 1,3. Ve Francii je pr

rná porodnost 1,8;

mezi francouzskými muslimy je ovšem 8,1. Ve velkých m stech se již nyní 40 procent všech
tí rodí muslim m. Nadto tvo í muslimové 90 procent imigrant do Západní Evropy.
Druhým scéná em zániku je vnit ní rozpad spole nosti. Ten sice postupuje velmi
rychle; islamizace Evropy však bude z ejm postupovat ješt rychleji. Rozpad rodiny vede
k takovému nár stu sociálních i psychických problém

a je spjat s takovým nár stem

zlo innosti, že i kdyby se všichni muslimové ze Západní Evropy odst hovali, spole nost by
nebyla schopna p ežít. Bylo by málo d tí, nebyly by peníze na d chody a na zdravotnictví,
st zlo innosti a rostoucí nefunk nost soudnictví a policie by pom rn

rychle vedly

k anarchii. Ta by mohla kulminovat takovou krutostí, že by se zavedení muslimského práva
šaría mohlo jevit jako vysvobození.
Kone

t etí možností je jakýsi katastrofický Boží soud – podobný tomu, jaký kdysi

dolehl na Sodomu a Gomoru. P iznám se, že by m v bec nep ekvapil, ale jelikož v této v ci
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nemám žádné prorocké zjevení, nebudu zvažovat pravd podobnost, že k n mu dojde. Pro
úplnost p ipomínám, že druhé dva scéná e zániku Západní spole nosti v její dnešní podob
jsou rovn ž svého druhu Božím soudem.
Evangelikální k es ané mi možná vytknou, že jsem nezmínil tvrtou možnost, veskrze
pozitivní: Nové k es anské probuzení a obnova života podle Božího slova. To je jist n co,
po em jsem po desetiletí toužil a co i nyní vidím jako navýsost žádoucí, nebo to znamená
spásu mnoha lidí p ed v

ným zahynutím; jsem si ale tém

jist, že i kdyby takové

probuzení za alo hned zítra, Západní spole nost v dnešní podob již nem že zachránit. I
kdyby se obyvatelstvo pok es anštilo a i kdyby k es ané hned za ali plodit p t i šest d tí
na rodinu, už se to jaksi nestihne…
Tento

lánek ale nechci v novat úvahám o tom, jakou podobu bude mít zánik

Západní civilizace. Jde mi o to, aby nezapadlo pov domí o tom, k jakými ideál m se
es anská civilizace b hem svého historického vývoje dopracovala. M j cíl je ale vlastn
ješt vyšší: Rád bych si ujasnil, „jak to Pán B h vlastn myslel“ – a jaký k es anský život
žeme žít i dnes. P estože Západní civilizace sp je ke svému zániku, B h ve své milosti
že ukázat cestu k pravému a napln nému životu každému lov ku, který se roztouží po
Bohu,

iní pokání a nechá se Bohem vést. Jsem pln

p esv

en, že B h m že ukázat

cestu k dokonalému a požehnanému manželství i dv ma mladým lidem, kte í ve svých
rodinách žádné následováníhodné vzory nezažili. M že jim dát svou moudrost i milost pro
výchovu jejich potomk . M že o istit lidi, kte í se poskvrnili nejr zn jšími zvrácenými
sexuálními praktikami. Ano, B h z nás m že u init „nové stvo ení“ (2K 5,17) se vším
všudy.

Manželství
Nejvyšším ideálem v oblasti manželství, k n muž židok es anská tradice dosp la, je
celoživotní láska jednoho muže k jedné žen . Takovou lásku prohlašuje apoštol Pavel za
„veliké tajemství“ a nazna uje, že takové manželství je odrazem vztahu Krista k jeho církvi.
V souvislosti s manželstvím mluvíme naprosto oprávn

o lásce. Problém není

v tom, že si manželství spojujeme s láskou; problém je v tom, že p íliš dob e nerozumíme
tomu, co to skute ná láska je. Z Písma se dovídáme, že rozm rem lásky je ob . Kristus,
dokonalý B h a dokonalý lov k, p inesl jediný dokonalou ob , když se z lásky k lov ku
vydal na smrt.

lov k, který je skute ným k es anským manželem

i manželkou, je

ochoten se za druhého beze zbytku ob tovat. Proto v manželství „vydrží“ za všech okolností,
i kdyby ho to m lo stát zdraví i život.
K takovému postoji nás nem že dostate

motivovat nic než p átelství s Bohem, ba

láska k Bohu. Takové manželství není možné bez Božího života v nás. Ptáme-li se, jaký to
má smysl – jaký je t eba smysl v tom, že milujeme lov ka, který nemiluje nás – pak jediná
odpov

je, že takovou lásku má B h ke každému lov ku. Pokud neznáš Boží srdce, nikdy

tomu neporozumíš.
Je možno si položit otázku, pro B h tak miluje lov ka? Domnívám se, že na tuto
otázku není jiná odpov

, než že B h je láska. B h je prost
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takový.

lov ka k ni emu

nenutí: Každý se m že zcela svobodn rozhodnout, že o Bohu v bec nebude p emýšlet, že
se jím v bec nebude zabývat, že se od n j odvrátí, ba že se mu bude vysmívat. B h nikomu
v takovém rozhodnutí nezabrání. Jeho láska p ináší dokonalou ob , ponechává ovšem
dokonalou svobodu.
Ti, kdo pat í Bohu, tomu porozumí.
Manželství, v n mž se muž a žena sob takto vydávali, když si p i svatb slibovali
rnost ve dnech dobrých i zlých, „dokud nás smrt nerozd lí“, bylo po staletí normou.
Samoz ejm to neznamená, že všichni k es ansky oddaní manželé dostáli závazku, který
i svatb p ed sv dky vyslovili. V tuto chvíli nám nejde o psychologii i dokonce o patologii
manželství. Jde nám o porozum ní ideálu.
kdo by ovšem mohl namítnout, že ideál, který lí ím, je sice ušlechtilý, le
nedosažitelný. Pro se jí tedy zabývat?
Já si ovšem myslím, že je to ideál dosažitelný. Otázkou ovšem je, zda ho chceme
dosáhnout.
Abychom si porozum li, musím jasn

vyslovit, že vycházím z ur ité premisy. Tou

premisou je, že Bohu jde p edevším o naše srdce. Bohu málo záleží na tom, zda vyznáváme
tu správnou teologii i ideologii, a nezáleží mu ani p íliš na vn jší konformit . Pokud jsou si
dva partne i do smrti v rní, má z toho B h patrn v tší radost, než kdyby si byli nev rní,
ale „napln ní ideálu“ ist vn jšn rozhodn není to, o mu jde. Milují se ti dva manželé?
Milují se Boží láskou? Jsou ochotni se jeden za druhého ob tovat, nebo spolu „vydrželi“
v manželství jen proto, že jim takový život p ipadal pohodln jší než jiné alternativy?
Sám jsem

lov k, který v manželství ztroskotal, dokonce opakovan . Když jsem se

poprvé ženil, Boha jsem neznal v bec. Postupn jsem ho poznával. Vím, že jsem zna nou
ást svého života prožil velice daleko od ideálu, který se nyní snažím p edest ít. Pro

to

bec d lám? Protože ideál nep estane být ideálem, i když mu nedostojíme. Svým
zp sobem by pro m

bylo pohodln jší la ku o hodn

snížit. Vždy jsem tak nedokonalý

lov k! Ano, jsem nedokonalý lov k, ale hledám obecenství s dokonalým Bohem. Te

už

jsem starý, ledacos nelze napravit, ale B h kupodivu stále pracuje na mém srdci! Stále o
má zájem, stále o n stojí. A p estože ur ité uskute

ní ideálu zde na zemi již nikdy

nezakusím, mohu mít takové srdce, jaké B h miluje. Díky Božímu odpušt ní, díky tomu,
že jsem nové stvo ení, mi v tom nemohou zabránit ani má minulá selhání. Divíte se, že
Boha o to více miluji?
Chápu, že s tím, co píši, mají velké problémy všichni, kdo nepoznali Boží milost a
Boží odpušt ní. Namítnou: „Ti k es ané to mají jednoduché – jdou si za svým pánbí kem a
on jim všechno odpustí!“ Svým zp sobem mají pravdu. Jak píše A. W. Tozer: „K Bohu lze
ijít odkudkoli, jsme-li ochotni init pokání.“ Mýlí se ovšem v té „jednoduchosti“. Skute né
pokání znamená uv dom ní si, co m j h ích ud lal s Božím Synem. A protože víra je
odpov

lásky na Boží lásku, takové uv dom ní si je velmi bolestné. Nadto život pokání

edpokládá život neustálé pokory. Ne, není to jednoduché. Je to ale možné.
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To,

emu Francis Fukuyama

íká „Velký rozvrat“, se evangelikálnímu k es anství

nevyhnulo. I mezi evangelikálními k es any rapidn

stoupá rozvodovost. To ale nevidím

jako n jaký d vod, pro opoušt t ideál. Práv naopak.
Bývaly doby, kdy manželství bylo soudržn jší díky vn jším tlak m, mimo jiné i
ekonomickým. Tyto tlaky dnes již pominuly a mnohdy je dokonce ekonomicky výhodn jší
žít „na hromádce“ nebo jako „svobodná matka“. Nepovažoval bych za správné snažit se
znovuobnovit úctu k manželství a rodin jakýmkoli vn jším opat ením i dokonce tlakem.
Lidé, kte í si z stanou v rní, budou v menším podez ení, že tak

iní jen z n jakých

utilitárních d vod . M žeme vzpomenout na knihu Job, v níž se B h vlastn

Satanovi

Jobem chlubí. Satan zpochyb uje Jobovu motivaci a bude jist zpochyb ovat i motivaci,
která vede up ímné k es any k zápasu o jejich manželství.
Rozvoln ní rodiny, který je jedním z hlavních fenoménu „Velkého rozvratu“, o n mž
hovo í Fukuyama, je doprovázeno rostoucím tlakem na to, aby za manželství byl uznán i
svazek homosexuálních pár . N kte í k es ané se proti tomu vehementn staví a snaží se
tomu bránit. Rozumím jejich obavám i jejich snahám, ale pokusím se navrhnout pon kud
odlišnou reakci.
Absolventi p edvále ných klasických gymnasií se u ili jak latinsky, tak

ecky. U

kterých základních slov si nemohli nevšimnout zna né podobnosti: Patér je otec jak
v

tin , tak v latin , ecké métér není daleko od latinského mater (matka), zato latinské

slovo frater (bratr) je na hony vzdáleno od eckého adelfos. Kdesi jsem ovšem etl, že i ve
staré

tin existovalo slovo fratér, které znamenalo „bratr“. V eckých m stských státech

ale prý fungovala jakási antická obdoba komunistických „uli ních výbor “, v níž se sousedé
oslovovali frater – „brat e“. Tím se toto ozna ení sourozence natolik zprofanovalo (asi jako
se komunist m poda ilo zprofanovat slovo „soudruh“, b žn používané v krásné literatu e
19. století), že se pro bratra za alo používat slovo adelfos, etymologicky tedy „ten, který
vyšel z téže d lohy“, chcete-li, „soud ložník“ neboli sourozenec. V novozákonní

tin

se

slovo fratér již v bec nevyskytuje.
Cht jí-li propagáto i homosexuálních „manželství“

i jiných experiment

používat

slovo manželství pro své svazky, m žeme jim ho p enechat. M žeme si navyknout mluvit
eba o „k es anském (manželském) svazku“. Vždy ten se p ece liší i od heterosexuálního
sekulárního manželství, v n mž si dva lidé navzájem nic neslibují. Budeme-li mluvit o
„k es anském svazku“ (je to pouze návrh, t eba n kdo p ijde s vhodn jším ozna ením),
bude každému jasné, že jde o svazek, v n mž si dva lidé opa ného pohlaví slíbili doživotní
rnost. Jde nám p ece p edevším o obsah slov, nikoli o jejich zn ní. Jde o to, abychom se
mezi sebou domluvili. Významy slov se p ece tak jako tak neustále posouvají; možná, že za
další dv generace se bude slovo „manželství“ používat i pro intimní vztah lov ka a pejska.
Nechci tím íci, že by nám posuny ve významech slov m ly být lhostejné nebo že
bychom je dokonce m li vítat, podporovat a propagovat. Zbyte né zavád ní nových slov a
matení jejich významu není doménou Boží, nýbrž Satanovou. Není divu, že zvláštní zálibu
v nich m li nacisté a komunisté.1[1] Zcela zbyte
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tedy íkáme u

místo p vodního

edník, obuvník místo švec, po iš ova místo meta (i když po iš ova i už myslím došli;
nep ežili komunismus). Jako konzervativní

lov k se na t chto vcelku zbyte ných

posunech nechci podílet, ale nebudu se jim bránit, pokud je to v zájmu srozumitelnosti.
Forma není lhostejná, ale obsah je p ece jenom o n co d ležit jší. K Božímu ádu pat í
celoživotní s atek jednoho muže s jednou ženou, te ka. B h dal lidem svobodu – nenutí je,
aby jeho ád dodržovali. Dal jim i svobodu nazývat v ci tak, jak cht jí. Na druhé stran
nám dal své Slovo a jeho prost ednictvím nám leccos zjevuje. My, kdo jeho zjevení
vyhledáváme a p ijímáme, se také m žeme n jak domlouvat.

Obrana nebo útok?
Mnozí

k es ané

se

snaží

ve

spole nosti

„Registrovaná partnerství“ už máme; te

zachránit

p vodní

význam

manželství.

se bude jednat o právo homosexuálních pár

adoptovat d ti, v dalším výhledu bych o ekával uzákon ní n kterých soft forem pedofilie,
propagaci soužití se zví aty nebo „manželské“ svazky více než dvou osob. Pouze v této v ci
se humanisticko-liberální agenda asi trochu sejde s nástupem islámu; ten totiž vždycky
umož oval alespo

mnohoženství.2[2] Myslím si, že kladení p ekážek vývoji spole nosti ke

stále v tším zvrácenostem je chvályhodné, ale domnívám se, že by nem lo být st edem
našeho zájmu. Takové obranné boje nebývají dlouhodob úsp šné a nadto jsou – bohužel –
dokladem, že k es ané dávno ztratili iniciativu.
Sta í ur ité srovnání s prvotní církví. Ve spole nosti, do níž vstoupilo evangelium –
mám te

na mysli velkom sta

ímského impéria, jako byl

ím, Efez, Korint, Alexandrie

apod. – se dívala na homosexualitu podobn jako sou asná Západní liberální spole nost.
es ané nenechávali nikoho na pochybách, že oni to vidí jinak, ale nezdá se, že vedli
jaký soust ed ný boj proti homosexualit . Rovn ž nekonali n jaké akce proti tehdejšímu
ekvivalentu dnešních potrat , což bylo odkládání novorozených d tí na ulici. Novorozence
zpravidla sežrali potulní psi, což bylo ješt

nechutn jší než dnešní „um lé p erušení

hotenství“.3[3]
Co chci íci? K es ané, a byli zpo átku mali kou hrstkou, která vstoupila do velmi
nep átelského sv ta, se proti sv tu nebránili, oni sv t dobývali. Tedy, mám-li být p esn jší,
svým zp sobem se také bránili – proto už od druhého století psali apologie; svého druhu
apologii máme ostatn
vždy až

zachycenu již v knize Skutk

apoštolských. Tato obrana byla ale

ímsi sekundárním – klí ové bylo zv stování evangelia, doprovázené zázraky a

znameními.
Kdybych byl poslancem v parlamentu, jist

bych se snažil prosazovat legislativu

slu itelnou s úctou k životu. Nejsem ale p ílišným p ítelem n kterých forem boj

proti

potrat m a proti homosexualit , a pokusím se vysv tlit, kterých a pro .
Philip Yancey ve své úžasné knize Nekon ící milost popisuje krásné p íklady
milostivého jednání. Za nemilostivé jednání považuje hlasité nep átelské protesty p ed
klinikami provád jící potraty a do kontrastu klade situaci, když k es anka, obléhaná v zim
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ve své kancelá i protik es anskými aktivisty jim uva í aj a donese kolá e. Yancey správ
upozor uje, že žena jdoucí na potrat tam tém
ni v tu chvíli n kdo oškliv

k

í, jist

jist nejde v dobrém rozmaru, a pokud na

nemá pocit, že by se jí dotýkal B h. Nechci tím

nazna it, že hlasité protesty nemají v našem život

své místo, ale pro m

jsou

homosexuálové spíše „ob ti“ než „pachatelé“. Jako pastor jsem s nimi pochopiteln p išel
do styku a na základ

ady dlouhých rozhovor

jsem p esv

en, že homosexualita je

nejspíše dána citovou deprivací v nejútlejším d tství. Považuji celkem za dokázané, že není
dána geneticky; nepovažuji se za takového odborníka, abych tvrdil, že je dána citovou
deprivací vždycky, nicmén v t ch n kolika p ípadech, které jsem mohl poznat opravdu do
hloubky, hrála citová deprivace nesporn

rozhodující úlohu. Jednalo se o lidi, kte í

v d tství žádný mužský vzor nem li a mnohdy byl velice problematický i vztah k matce.
Homosexuální tendence (d sledn rozlišuji homosexuální tendenci a homosexuální jednání)
se tedy rozvinula d íve, než se mohl daný

lov k jakkoli rozhodovat. Homosexuální

tendenci – na rozdíl od homosexuálního jednání – nepovažuji za h ích.
V našich médiích se mnohdy hovo í o „ ty procentní menšin “. Toto
pom rn

íslo je ovšem

nahodilé; procento lidí, kte í by se ozna ili za homosexuály, se m ní podle

zp sobu zjiš ování jejich sexuální orientace. Záleží jednak na položených otázkách, jednak
na celkovém klimatu ve spole nosti, a v neposlední ad

i na vyhodnocování položených

otázek. Od lidí, kte í se touto problematikou zabývali, vím, že vhodnými otázkami lze
dosáhnout celkem libovolného ísla od jeden a p l procenta po deset procent.
Tuto skute nost ale nepovažuji za d ležitou. Jsem p esv

en, že ím je spole nost

dekadentn jší, tím více lidí se v ní bude hlásit k homosexuální orientaci. Homosexualita
„kvetla“ v pozdní ecko ímské kultu e. Byla to na jednu stranu doba nejv tšího rozmachu,
na druhou stranu ale doba, v níž již pracovaly síly vedoucí k rozpadu
Vitální národy, které nakonec

ímského impéria.

ímskou íši rozvrátily, homosexualitu v ru nep stovaly.

Jak jsem již psal, aby vyrostl zdravý, citov nasycený lov k, pot ebuje po celé d tství
a dospívání lásku obou rodi
zmatení, nebude v

. Pokud se mu jí nedostane, pokud vyroste v citovém

t, kdo je, a hrozí, že bude prožívat odcizení od sebe sama, nep ijetí

sebe sama. Pokud je ve spole nosti již naprosté minimum funk ních rodin, nelze se divit,
že lidé nedokáží nalézt a p ijmout svou identitu.

Nep ijetí sebe sama
To, co se vydává za „p itakání sexuální rozmanitosti“, není nic jiného než hluboké
nep ijetí sebe sama. Lidem chybí zakotvení v Bohu jakožto milujícím Otci. Jen toto
zakotvení jim umož uje objevit a p ijmout, kdo vlastn

jsou. Pokud do d tských duší

nevlijeme lásku, budou d ti nejisté a nespokojené. Budou v
nemohou spolehnout, a budou tímto sv tem bloudit a marn

t, že na své rodi e se
hledat, kdo vlastn

jsou.

Pokud nedokáží svou identitu p ijmout, pokud se jim nedostalo potvrzení jakožto muž m a
ženám, není celkem divu, že se pokusí „stvo it sebe sama“ a „svobodn si zvolit identitu“.
Odtud všechny ty pokusy stát se ženou, jsem-li muž, nebo mužem, jsem-li žena. Mnozí
takto sami v sob bloudí, a protože nenalézají svého nebeského Otce, který je stvo il jako
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úžasné lidi, jimž chce dát svou lásku, nemají klidu a mnohdy se stanou velice agresivními.
Bývají naštvaní na své rodi e, na okolní sv t, na druhé pohlaví, na lidi, kte í žijí normálním
a š astným rodinným životem.
V sou asné kultu e se nám vztah muže a ženy lí í zpravidla jako boj. V „normální“
lásce mezi mužem a ženou prvek boje nesporn je, a je velice zdravý. Muž má ženu dobývat
a žena touží být dobývána. Základní Boží plán pro manželství ale není neustálý boj, nýbrž
spolupráce, vzájemná ob , dopl ování se, láska. Jist , dobývání má své místo nejen p ed
svatbou, ale i v manželství: I v manželství se muž má dvo it své žen . Tento aspekt boje
ovšem není náplní manželství; je jeho ko ením.
eština je velice bohatý jazyk a m že vyjád it mnohé, co v jiných jazycích vyjád it
nelze. V jedné v ci je ale chudší než angli tina: Má jedno slovo – smlouva – tam, kde má
angli tina slova dv : contract a covenant. Zjednodušen
se jistím, aby m

eno, contract je smlouva, kterou

smluvní partner n jak „nevožulil“. V eské ekonomice, v níž kvetou

podvody všeho druhu a v níž slovo muže neplatí, musí být smlouvy nesmírn

složité a

detailní, protože partne i se vzájemn jistí proti úskok m druhého. Covenant je smlouva,
kterou se zavazuji, že pro smluvního partnera ( i pro druhou smluvní stranu) ud lám n co
dobrého. Už v mládí, ješt než jsem se stal k es anem, jsem si p i etb Písma všiml, že
když Hospodin uzav el n které smlouvy (t eba s Abrahamem), pak jsou tyto smlouvy n kdy
zcela jednostranné. V bec se v nich nemluví o podmínkách, za kterých bude smlouva
platit. Když jsem pochopil rozdíl mezi contract a covenant, pomohlo mi to pochopit i biblické
pojetí smlouvy.
Z tohoto hlediska je manželská smlouva jednozna

covenant, nikoli contract. Mám

ovšem na mysli manželskou smlouvu, jak ji zamýšlel B h, nikoli manželskou smlouvu
v novodobém eském právním ádu. Ta je naopak jednozna

contract a má smluvnímu

partnerovi zajistit, aby neostrouhal, až se s ním druhý rozvede. V klasických církevních
manželských slibech si manželé slibují v rnost do konce života, to, že spolu vydrží
v dobrém i ve zlém, že se budou navzájem podpírat, dokud je smrt nerozd lí. V t chto
slibech neklade muž žen

nebo žena muži žádné podmínky; naopak, svým manželským

slibem druhého obdarovává.
Tento p ístup k manželství nep edpokládá, že mezi mužem a ženou bude zu it n jaký
celoživotní boj. Ovšem lidem, žijícím v naší úpadkové spole nosti, už n co takového p ipadá
zpravidla jako jakási báchorka z íše sn .
Za vlády komunist

jsme se u ili, že p edstavy o Bohu m ly antropomorfní p vod.

Tedy že lidé si p edstavovali Boha podle
v šedesátých letech vycházel v asopise

lov ka. Dodnes si vzpomínám na seriál, který
da a technika mládeži: „B h stvo il lov ka? Ne!

lov k stvo il Boha.“
Já vidím sv t do zna né míry opa

. B h Otec je mi p íkladem, co znamená být

otcem. Ježíšova láska k církvi je mi p íkladem, co je láska muže k žen . V ím, že B h
ustanovil rodinu. Satan se m že snažit rodinu zni it, a m že se mu to do zna né míry
poda it. Nicmén

jelikož nem že zlikvidovat Boha, budou moci pokorní lidé vždy znovu

8

objevovat, co je to skute né otcovství, skute ná láska, skute ná rodina. Ne íkám, že to
bude snadné, ale bude to možné.
Biblický p íb h o lásce Boha k lov ku a biblické principy jsou mi stále velkou
inspirací. B h, který tvo í z ni eho, který je garantem toho, co skute

jsme („Život váš je

spolu s Kristem skryt v Bohu“ – Koloským 3,3), je zárukou, že cesta k plnosti života
stane otev ená. Boží lid, ti, kte í p ijali Bohem nabízenou smlouvu, budou sice vystaveni
obrovským tlak m, ale kdo kdy íkal, že napln ný život bude snadný? Láska Boží je skrze
Ducha svatého rozlita do našich srdcí. Do mého srdce je rozlita i láska k homosexuál m a
lesbi kám, ke všem lidem, kte í zbloudili sami v sob , kte í nev dí, kdo vlastn jsou, a kte í
se myln domnívají, že musí stvo it sami sebe. Až už nep jde nic zachránit, nastane konec.
Zatím B h stále prochází zemí a hledá každého, kdo se zachránit dá.

Jak to vše dopadne?
Ano, dokud bude Evropa postupovat na trajektorii, na níž se vydala, bude to velmi
ošklivé. Dokonce si dokážu p edstavit, že klasická rodina bude výslovn zakázaná. M že
nastoupit jakási „liberální totalita“. Jsou síly, které se v Evrop

na n co takového již

ipravují. Musíme si dát pozor, abychom nebojovali stejnými zbran mi. „Lidským hn vem
spravedlnost Boží neprosadíš“ (Jakub 1,20). Bude to velice t žké, až budou k es anským
rodi

m odebírány d ti na p evýchovu. Mnozí budou trp t, a to utrpení se jim bude zdát

dlouhé. Podobn jako sv dkové ze Zjevení budou volat: „Jak dlouho ješt , Panovníku, svatý
a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi?“ (6,10). Ale nebojte se,
bude to trvat ne více než jednu generaci. Nebudu prorokovat, co p ijde pak. Možná šaría.
Možná probuzení, v jehož ele budou stát ínští k es ané. Možná druhý p íchod Pán . Ve
skute nosti je ale sou asná situace zna

, zna

nestabilní.
Dan Drápal, ervenec-srpen 2009

4[1] O nacistickém Newspeaku napsal pozoruhodnou knihu Victor Klemperer. Jmenuje se LTI, což je zkratka
pro Lingua tertii imperii – jazyk T etí íše. Jak komunisté, tak nacisté m li totiž rovn ž zvláštní zálibu ve
zkratkách. Za dokonalý výkv t posunu jazykových význam za normaliza ního komunismu považuji fakt, že
ojetá auta se prodávala v podniku, jenž nesl název Klenoty.
5[2] Pokud vám má dlouhodobá o ekávání p ipadají p epjatá, pak je nutno si uv domit, že stávající legislativa
ve v ci potrat a rozvod by lidem na po átku dvacátého století p ipadala stejn nemyslitelná jako nám dnes
uzákon ní pedofilie. P i podobných spole enských posunech je vždy dobré uvažovat o trajektorii, na níž se
spole nost ocitla.
6[3] Další p íklad kouzelného Newspeaku. eština sloveso „p erušit“ sice používá i ve smyslu „ukon it“,
zpravidla se ale vyhrazuje pro d je, které mohou znovu navázat, nap . „u itel p erušil sv j výklad“. Jednou
erušené t hotenství ovšem už nikdo nenaváže. Perlou na této trajektorii byla zpráva TASS (Pro mladší:
Tiskové agentury Sov tského svazu) o tom, že sov tské obranné síly „ukon ily let jihokorejského civilního
letadla“. Normální lidé hovo í o „ukon ení letu“, když letadlo p istane, pro sov tské komunisty bylo
„ukon ením letu“ i sest elení letadla s n kolika sty cestujícími na palub . Dovedu si p edstavit i jakousi
potenciální kombinaci nimrodského zápalu s úctou ke zví at m – pak by se mohlo íkat, že myslivci p i honu
„zastavovali zajíce v b hu“; logika by byla dosti podobná.
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