Drazí,
tento večer a tato noc, stejně jako všechny předchozí - a dá-li Pán i budoucí - setkání
v modlitbě mají jeden cíl: v naději a s velkou pevností zůstávat v zástupu věrných.
Jasně vidíme, že naše obavy z hrozících útoků na rodinu, na zdravý rozum, na svobodu a
spravedlnost nebyly přehnané. Na různých úrovních a různými cestami se naplňuje scénář
ohrožující člověka jako Bohem milované a zvláštními úkoly pověřené součásti stvořeného
světa. Sledujeme-li pozorně, co se děje u nás, v Evropě a na celém světě, opět jasně
vidíme, že vynalézavost v zavádění kultury chaosu a smrti pracuje na plné obrátky.
Jako nejúčinnější je využívána metoda rozdělení: rozdělit každého jednotlivce na tělo,
myšlení, pojetí sebe sama, způsob naplňování erotických tužeb, utváření mezilidských
vztahů. Přikázání nezabiješ a základní lidské právo na život už pomalu pozbývá platnosti.
Ženy schopné rodit a děti se stávají předmětem obchodu. Vydatně přitom pomáhá
oddělení člověka od hmatatelného reálného světa a jeho uvěznění ve světě virtuálním. To,
co zbývá z bytosti Bohem milované a obdařené důstojností, je snadno ovladatelný tvor
neschopný bez pomoci, ale pozor – také bez povolení – státem kontrolovaných institucí
naplnit základní projevy člověka: narodit se, být vychováván k lidskosti, stát se rodičem,
vychovávat své děti, postarat se o staré.
V poslední době se otevřely další dvě brány rozdělení a toto rozdělení se dotýká většiny
z nás. Hledáme a často nenacházíme pevný bod ve viditelné části naší církve počínaje lidmi
z farního společenství a konče nejvyššími představiteli. Druhou bránu pro vstup chaosu a
rozdělení vytvořila pandemie. Tady je pokušení také velké. Zatímco jedni by nejraději
tvrdě trestali a omezovali neočkované, jiní se na očkované dívají jako nelidské bytosti. Kdo
se z toho může radovat – kdyby ovšem byl schopen ušlechtilé emoce zvané radost – je
jasné.
Drazí, teď s Vámi, s Vaším dovolením, sdílím své nitro: Nehledejme mezi námi lidmi
nějakého vůdce, který je vlastníkem pravdy, ale podporujme všechny odvážné. Nenechme
ohrozit své vztahy k bližním rozdílnými názory na pandemii. Chopme se každé možnosti,
kterou máme právo využít jako občané, pojmenovávejme věci bez příkras a sdělujme je
všem, kteří mají právě moc a odpovědnosti. Modleme se za praktické odborníky a vědce a
vyzývejme je, aby nám pomohli věcným způsobem vyvracet ideologické, nikoliv vědecké
nepravdy, které se rychle šíří ve společenskovědním akademickém světě, přes lobbisty
manipulují povrchními politiky a nesmyslnými direktivami ovlivňují náš běžný rodinný i
pracovní život.
Drazí, často myslím na mládence v peci ohnivé. Bůh je pánem nad světem i přírodními
zákony. Aby se jeho vůle mohla uplatňovat také v zákonech tvořených lidmi, potřebuje
k tomu nás. Bude-li Kristus králem v našich srdcích a Duch svatý inspirátorem naší mysli a
našich skutků, kdo proti nám?
O modlitbu prosí Vaše Nina Nováková

