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Vážený pán predseda KDH,
hneď úvodom sa ospravedlňujeme za časový odstup od Vašej odpovede na náš otvorený list,
ktorým sme Vás vyzývali na ochranu manželstva, rodiny a výchovy detí, čo bolo spôsobené sčasti
dovolenkovým obdobím, sčasti pracovným vyťažením, ako i reakciami na novovzniknuté podnety
týkajúce sa ochrany rodiny. Sme presvedčení, že práve tento časový odstup bol veľmi potrebný
a dôležitý! Ostatne naše listy týkajúce sa najnovšej série tanečnej šou Let´s Dance , ktoré Vám boli
zaslané, sú dôkazom toho, že sa snažíme aktuálne reagovať na situácie verejne ohrozujúce život
rodiny, manželstva a výchovu detí.
Ďakujeme Vám za vašu podrobnú odpoveď, z ktorej nás oslovili najmä tieto slová: Prežívame
rôzne krízy. Som presvedčený, že každá z nich má svoj koreň v kríze morálky. A práve obnova
úcty voči rodine, jej podpora a rozvoj sú dôležitou súčasťou východiska z týchto kríz.
I keby sa to na prvý pohľad zdalo veľmi zjednodušené, ale skutočná príčina všetkých týchto
kríz je v pýche jednotlivca a jeho odpade od živého Boha – teda v hriechu! Pokiaľ boli ľudia
skutočne poslušní a podriadení Bohu, spoločnosť i jednotlivec boli i v ťažkých časoch pod Božou
ochranou!
Pýtame sa, či posledné dve, ako i ďalšie pripravované časti šou Let´s Dance, či pripravovaný
Dúhový filmový festival pod priamou záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy na prelome
septembra a októbra nie sú dostatočným dôkazom vyššie uvedených slov? Ak sa teda vrátime
k podstate Vašej odpovede, súhlasíme s Vami. Áno, obnova úcty voči manželstvu a rodine, ich
podpora a rozvoj by v súčasnosti mala byť svetlom, ktoré nám ukazuje, že toto je jedným zo
základných predpokladov východiska z kríz. Uzdravenie manželstva, rodiny a správne
smerovanie výchovy detí = uzdravenie spoločnosti, vzťahov, politiky i samotného vzťahu k Bohu!
Vidíme dve zásadné roviny, kde je potrebné, aby táto obnova prebiehala:
V prvom rade sú to kresťanské cirkvi, ktoré nesú pred samotným Bohom najväčšiu zodpovednosť
za stav rodiny v súčasnosti! Kresťanské cirkvi by sa nemali, nemôžu a nesmú prispôsobovať
modernej dobe, tolerovať alebo mlčať nad voľným spôsobom života mladých ľudí, nad čoraz viac
prenikajúcou homosexualitou. Žiť podľa Kristovho evanjelia, musí byť ich výzva pre kresťanskú
spoločnosť na celom svete.
V druhom rade je to politika a výkon moci, ktorá sa premieta do konkrétnych zákonov! Benedikt
XVI. vo svojom príhovore v Bundestagu pri súčasnej návšteve Nemecka vo svojom prejave povedal:
„Dovoľte mi začať moju reflexiu o základoch práva krátkym príbehom zo Svätého písma. V Prvej
knihe kráľov sa píše o mladom kráľovi Šalamúnovi, ktorému Boh umožnil – v okamihu svojej
korunovácie požiadať ho o niečo. Čo si bude žiadať mladý kráľ v tomto dôležitom okamihu? Úspech,
bohatstvo, dlhý život, porážku svojich nepriateľov? Nič z tohto. Naopak žiada: „Daj teda svojmu
sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým. Veď ktože by (ináč)

mohol spravovať tento tvoj početný ľud?“ (1 Kr 3,9). Týmto príbehom nám Biblia chce ukázať, čo by
vskutku malo byť dôležité pre politika. Základným kritériom a motiváciou pre jeho prácu politika
nemá byť úspech a ešte menej nejaký materiálny zisk. Politika musí byť snahou o dosiahnutie
spravodlivosti a vytvorenie základných podmienok pre pokoj.“
Veríme, že i vedenie KDH, ktoré sa hlási ku kresťanstvu, sa pred prijatím dôležitých politických
rozhodnutí snaží hľadať a naplniť Božiu vôľu. Ak to tak nie je, potom je naše konanie svojvoľnosťou,
či prinajmenšom len naplnením vlastných ambícií, či ľudského rozumu. Božie Slovo však myslí i na
praktické konanie v politike: „Beda tým, čo uzákoňujú zlé zákony, a pisárom, ktorí spisujú útlak, aby
drobných ľudí odtisli od práva...Čo však spravíte v deň navštívenia, keď nešťastie príde zďaleka? Ku
komu sa budete utiekať o pomoc a kde zanecháte svoje bohatstvo?“ (Sir 10,1-3)
Vo vašej odpovedi pán predseda KDH čítame: „Uisťujem vás, že sa v tejto veci riadime politickou
zodpovednosťou, skúsenosťou a múdrosťou.“ Biblia, Božie Slovo však hovorí niečo iné: „Veď je
napísané: „Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem.““ (1 Kor 1,19)
Samozrejme, že prirodzené talenty dané Bohom slúžia i na realizáciu politiky, ale nie je potrebnejšie
najmä v dnešných časoch najskôr počúvať Boha, poznať Jeho vôľu a tú premietnuť do politiky ako
nástroja na budovanie Jeho kráľovstva na zemi? Práve k tomuto sme všetci kresťania pozvaní
a povinní tak činiť. Odpovedáme Božím Slovom: „Toto hovorí Pán: Prečo prestupujete Pánove
príkazy? Nedarí sa vám! Preto, že ste opustili Pána, on opustil vás.“(2 Krn 24,20)
V kontexte týchto slov a reality, ktorá už v priamom prenose doslova vysmieva Boží zákon
a namiesto toho ponúka zvrátenosť a devastáciu, je najvyšší čas na ústavnú ochranu rodiny! Diabol
nespí! Ten pracuje bez prestania, lebo vie že „má málo času“ (Zjv 12,12) Je i Vašou ľudskou
a osobnou povinnosťou pred Bohom i národom, ak prezentujete kresťanské hodnoty, bojovať až do
vysilenia za ochranu manželstva, rodiny a výchovy detí! Z toho vzíde požehnanie pre národ i vás
samotných!
Chceme pripomenúť, že si vysoko vážime aktivity, ktoré realizujú takí členovia KDH ako Anna
Záborská a ceníme si aj tie, ktoré vedú k ochrane rodiny. Tieto aktivity sú potrebné a dôležité, ale ak
nebude prijatý ústavný zákon o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi, stanú sa tieto
akcie neúčinnými, bez možnosti formovať svoje deti tak, aby neboli vystavené zvrátenej morálke už
od predškolského veku. Apelujeme na to, že neprijatím ústavného zákona nebude možné dostatočne
legislatívne ochrániť rodinu a výchovu detí práve v súvislosti s tvrdým pretláčaním antihomofóbnych
zákonov a smerníc zo strany EÚ a homosexuálnej a LGBT loby.
Čo môžete teda urobiť Vy? Ak prijatie ústavného zákona o ochrane manželstva a rodiny patrí
medzi najvyššie priority KDH, modlíme sa za to, aby ste otvorili na verejnosti diskusiu k tejto téme.
Anketa na našej webovej stránke je len malá vzorka, ktorá jednoznačne podporuje prijatie tohto
ústavného zákona. Máte vo svojich radoch kresťanskú mládež, ktorá sa bude v budúcnosti uchádzať
o priazeň získať politické hlasy, aby sa mohli podieľať na výkone moci. Zapojte ich do tohto boja. Ak
bude treba, využite i referendum na túto tému! Nedajte sa odradiť tým, že sú naliehavejšie úlohy! Nič
naliehavejšie neexistuje! Jediné východisko pre skutočnú ochranu rodiny je v urýchlenom
prijatí zmieneného ústavného zákona. Na tom stojí a padá i Vaša politická budúcnosť! Tu nejde
o Vás, tu ide o Vaše deti, vnúčatá a celé generácie, tu ide predovšetkým o Vašu osobnú spásu!
Eurovaly, diaľnice, naplnenie štátneho rozpočtu sú síce dôležité veci, ale tie Vás nespasia.
„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: »Čo budeme jesť?« alebo: »Čo budeme piť?« alebo: »Čo
si oblečieme?«! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto
všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko
dostanete navyše.“ (Mt 6,31-33)

Nech Pán sprevádza Vaše i naše kroky v tomto spoločnom boji za to, aby oči, ktoré nevideli,
začali vidieť, aby uši, ktoré nepočuli, začali počuť.
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