K současné situaci v zemi
1) Volba prezidenta ukázala stav naší společnosti. Nebyla jen politickou, ale také etickou a
duchovní záležitostí.
2) Konstatujeme, že Miloš Zeman a jeho podporovatelé neváhali v předvolebním boji používat vůči
protikandidátu Jiřímu Drahošovi vědomé lži a manipulace rozdmýchávající ve společnosti zejména
strach z imigrantů. Používání takových metod v politickém boji považujeme za neetické.
3) Ohrazujeme se proti jakýmkoli pokusům zpochybňovat principy naší demokracie vyjádřené
Ústavou a Listinou základních práv a svobod, právního státu a začlenění naší republiky do
západních struktur (NATO, EU). V této souvislosti vyjadřujeme také znepokojení a svou nelibost
nad nárůstem vlivu extremistických, xenofobních tendencí, hnutí a stran a posilování jejich vlivu
v naší zemi.
Naší odpovědí v této situaci bude:
1) Modlit se vytrvale za duchovní a morální obnovu našeho národa, za ochranu před extrémismem,
xenofobií, manipulací, totalitarismem a před všemi protidemokratickými tendencemi.
2) Zaměřit se na naše prioritní poslání, jímž je zvěstovat evangelium – dobrou a osvobozující
zprávu od Boha. Zvěstování evangelia není sice primárně politickou záležitostí, ale má také
politický rozměr. Zvěstovat evangelium znamená připomínat v kázáních i osobních rozhovorech
Boží království – vítězství Ukřižovaného Krista - a tedy vítězství dobra, pravdy, krásy a lásky nad
všemi formami zla a nenávisti.
3) Připomínat náš díl zodpovědnosti za stav společnosti. Naším posláním je dosvědčovat ve všech
oblastech života Kristova Ducha. S tím souvisí také etické důsledky jakékoli naší volby. Politika a
etika nejsou dvě oddělené oblasti. Naše volba nesmí vycházet pouze z politického pragmatismu,
nýbrž také a především z etické a duchovní odpovědnosti.
Připomínat při vhodných příležitostech sociálně etické základy nauky naší církve, současně
pracovat na jejich aktualizaci, prohloubení a konkretizaci a dále zastávat jasné společenské a
politické postoje vycházející z biblické víry.
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