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Za my lenku k es anská demokracie 
Ram Gidoomal 

CBE 
prosinec 2003 
 

P eklad v nován Viktoriji. 

Ve svém lánku „Proti my lence k es ansk ch politick ch stran“, Dr. Michael Schluter argumentoval proti 

my lence, e by k es ané m li vytvá et své vlastní politické strany. Ram Gidoomal p edsedal Programu na 
podporu m stského ivota a je lídrem K es anské lidové aliance (CPA), britské první politické strany 
s k es ansko-demokratick m programem. Gidoomal tvrdí, e v dne ní dob  existují záva né d vody pro 
existenci k es anské demokracie v Británii.  

K es anská demokracie je u  dlouho fungující a úsp nou politickou silou nap í  Evropou, která p isp la 
k desetiletím stabilních vlád a hospodá ského r stu na kontinentu, kter  byl zplundrován druhou sv tovou válkou 
a metlou fa ismu. Ko eny této tradice jsou ale mnohem star í, spadají do konce devatenáctého a za átku 
dvacátého století a jdou k politick m postavám jako byl  nap íklad Abraham Kuyper, ministersk  p edseda 
Nizozemska a velk  protestantsk  theolog.  

Mezi celou adou faktor , které vynesly k es ansko-demokratické politiky do r zn ch politick ch post  se jako 
obzvlá t  v znamné pro britskou politiku jeví dva. Za prvé, donedávna v Británii neexistoval stejn  anti-
klerikálního duch, kter  donutil k es any na kontinentu, aby utvo ili politické strany ke své ochran  proti 
sekulárním útok m. Za druhé, vznik pom rného zastoupení nap í  Evropou zp sobil situaci, za ní  musejí b t  
k es ansko-demokratické strany brány vá n  jako to partne i v koali ních vládách.1 Kdy  podrobíme zkoumání 
politiku Británie  jednadvacátého století, tyto dva faktory se zdají  b t klí ové pro  nov  vztah k es an  ke 
spole nosti.  

 

Pro  nyní?  

Nedávné politické události napovidají n co o v znamné zm n , která se stala, pokud jde o postupnou revisi 
zákon , které jsou spojeny s biblick m sv tov m názorem. Ústavní po ádek Británie, kter  chová k es anství 
v srdci parlamentu, monarchie a právní systém byly také zpochybn ny a to nejen p ipravovanou ústavou 
Evropské unie. P esv d ení, e vláda je pod ízena vy í moci se v Británii po celá století projevovalo 
skute ností, e stále bylo v Poslanecké sn movn  více asu v nováno modlitbám ne   interpelacím premiéra. 
P i korunova ního ceremoniálu, jeho  p vod sahá více jak tisíc let do minulosti, panovník stále iní ve ejné 
prohlá ení jím  vyznává „ í i Krista, na eho Vykupite“. Tyto puncy k es anské víry jsou mnohem více ne  jen 
k es anská kulisa. Poukazují ke staré moudrosti na ich p edk , kte í pova ovali politickou vládu za v c lidské 
spolupráce s Bohem Stvo itelem a zákony za zakotvené v biblickém zjevení. Av ak za siln m tlakem na 
sekularizaci my lenky lidsk ch práv je stejn  anti-klerikální duch, kter  chce odstranit Krista a vyv it princip 
humanismu. Je to ta stejná síla, která p inesla konec ned le jako to sdíleného dne odpo inku a stejn  duch, 
kter  dnes sahá na svobodu vyznání a svobodu církví zam stnat, koho ony sami cht jí.  

 

Spole ensk  vliv 

Pro k es any, kte í vidí pot ebu modernizovat státní instituce v rni k es anskému rozm ru tohoto úkolu tu je 
n kolik mo ností. Za prvé, p ijít s  politick mi my lenkami a lobovat za n  prost ednictvím mobilizace 
k es anského voli stva. Druhou mo ností je, sna it se o napl ování k es ansk ch hodnot a sna it se o p ijímání 
zákon  tím, e zm ní politick  proces zevnit . Oba p ístupy jsou legitimní a nutné.  

Pro ty, kdo  jsou povoláni ke slu b  v politickém ú adu,  pak tkví v zva v otázce, kterou si zvolí politickou stranu. 
Je obecn  známo, e v Británii existuje obrovské zklamání se sou asn mi  politick mi stranami. Av ak zavedení 
spravedliv j ích systém  volby znamená, e lidé mohou pou ít sv j hlas k tomu, aby podpo ili politické strany, 
které jsou více v souladu s jejich pohledem na sv t. Nyní, kdy je v Británii  zavedeno pom rné zastoupení, nemá 
smysl, aby k es ané, které jsou zastánci Labourist  i Konzervativc , pokra ovali ve volení, jako kdyby ve ejnost 
nem la ir í mo nost v b ru.  

Pro k es any, kte í cht jí obnovit biblické základy politiky a na ich politick ch institucí je k es ansko-demokratická 
strana, jako t eba CPA, p ím m prost edkem, jak ovlivnit politick  proces hned na za átku. Není tomu u  jako 
p ed p ti lety, kdy se tvrdilo, e takov  projekt bude neúsp n  nebo  systém star ch politick ch stran je 
neudr iteln . P i existenci pom rného volebního systému pot ebuje strana jen 5 procent voli  a dostane 
v parlamentu mo nost nejen hovo it, ale i jednat.  
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Pot eba k es ansk ch demokrat  

CPA navazuje na evropskou k es ansko-demokratickou tradici a formuluje svoji politiku v rámci této tradice 
politického my lení. Je nicmén  jen jednou z forem zapojení k es an  do politické debaty. Je v ak jedine ná, 
pokud jde o její  kritiku sou asného evangelikálního my lení, které tvrdí, e evangelium se vztahuje pouze na 
jedince a ne na národy i na vládu. Podle CPA je nemo né od sebe odd lit u ení Krista a jeho osobu.  

Vyz vat vládu, aby jen zavedla Bo í zákony a zárove  popírat zdroj moci, která umo uje podle t chto zákon  
ít, znamená nenabídnout ádnou nad ji. Jde ve skute nosti o popírání evangelia. To je hlavní d vod, pro  se 

zasazuji za to, aby slovo „k es anská“ bylo v názvu politické strany. Toto ozna ení nepoukazuje jen k zákonnému 
zdroji politické autority, ale také ke zdroji moci, která p iná í spole enskou a politickou transformaci. CPA 
prosazuje pradávné poselství církve, e vláda v Británii musí uznat Krista. Tento po adavek je zalo en na 
p esv d ení, e Je í  nejen chce nést b emeno jedince, ale e i vláda národ , které se rozhodnou ho 
následovat, sama spo ine na Kristov ch bedrech.  

Ve své ú asné knize „P ání národ “ profesor Oliver O´Donovan z Kristovy církve v Oxfordu íká: „Musíme íci, e 
církev se sna í o obrácení státu a íci, e u íváme tento termín analogicky. Ve vztahu ke státu je jeho v znam 
odli n  od v znamu, kter  nab vá p i pou ití ve vztahu k jedinc m a spole nostem. Ne jen jedinci, ale i rodiny, 

kmeny a národy se mohou kát a uv it v evangelium.“  

A koli se CPA sna í dr et k es anského d dictví Británie, reaguje na v zvu boje s nov mi situacemi politiky tak, 
jak p icházejí a ne na politiku, která byla dominantní v minulém století. Názor, e budou nabídnuty universální 
zp soby e ení problém , které musejí v ichni k es ané následovat, nikdy nedosáhnou ádného pokroku. Ani by 
si k es ané nem li myslet, e by museli volit jen Konzervativce i Labouristy i Liberální demokraty. Lidé si zvykli 
volit stejn m zp sobem, jak m nakupují v ci denní spot eby, tedy jako projevení svého ivotního stylu.  

 

Skute ná mo nost pro voli e 

Kdy  jsem kandidoval za K es anskou lidovou alianci na post primátora Lond na, setkal jsem se s mnoha lidmi 
r zn ch vyznání, kte í mi íkali, e se cítili jaksi zbaveni svého volebního práva omezenou mo ností v b ru 
kandidát . K es ané mi íkali, e cht li podpo it kandidáty, kte í representují priority, které mají oni sami ve sv ch 
ivotech, jako nap íklad závazek udr itelného zp sobu ivota, sna ení se o spole enskou spravedlnost, 

d le itost man elství a zodpov dnosti za rodinn  ivot. Po 100 dnech kampan  skoro 100 000 lidí v roce 2000 v 
Lond n  volila k es anského demokrata, co  znamenalo, e CPA „vyhrála“ jedenácté místo v rámci po tu k esel, 
které byly v rámci pom rného volebního systému k dispozici v m stském zastupitelstvu hlavního m sta. 
Nicmén , jak se ukázalo, CPA nep ekro ila hranici p ti procent, její  p ekonání bylo pot eba ke vstupu do 
m stského zastupitelstva.  U  p í tí rok je strana p ipravena tuto um lou hranici p ekro it.  

Je pravd podobné, e britská politika v tomto novém století za ne odrá et politiku zbytku Evropské unie s celou 
kálou politick ch stran, mezi nimi  budou i  k es ansko-demokratické politické strany, které budou mít v znamn  

vliv v koali ních vládách. Takto je tomu ostatn  u  dnes v  Norsku i Nizozemsku. I p es nejlep í snahu 
k es ansk ch konzervativc , k es ansk ch socialist  a k es ansk ch liberál  v této zemi, ka dá z t chto stran 
sleduje politiku, která je hluboce nezdravá pro spole ensk  a mravní stav zem .  

Není pot eba, aby se ohlí eli za sebe na stále jen velmi skromnou roli K es anské lidové aliance. Nem li by na ni 
v ak ani pohlí et s vrchu a prohla ovat, e jen CPA je troufalá, kdy  se odvolává na Krista. Celá desetiletí jsme 
byli sv dky strategie v Trockého stylu v nad ji, e kdy  se dostatek k es an  p idá k sekulárním politick m 
stranám, jednoho dne bude ka dá z t chto velk ch politick ch lodí obrácena a donucena dr et se biblick ch 
základ  na í demokracie. M e tomu nicmén  b t také tak, e malé trhnutí k es anské demokracie bude  
nuceno jim dát impuls, kter  pot ebují.  

K es anská lidová aliance: PO Box 932, Sutton, Surrey SM11HQ 

E-mail: info@cpalliance.net 

Webová stránka: www.cpalliance.net 

Z anglického originálu „The case for Christian Democracy“ publikovaného dne...v...p elo il Martin Dama ek, 
Amsterdam, 31. íjna 2008.  

Tento lánek byl p vodn  zve ejn n na adrese: http://www.jubilee-centre.org/document.php?id=110. Pou ito se 
svolením. Jubilejní centrum a autor si vyhrazuje ve kerá práva. 

                                                
1
 Poznámka p ekladatele: Jako zajímavé se mi v této souvislost jeví postavení, jaké má KDU- SL na eské  

  politické scén . P ízna ná je také politika „b t v dy p i tom“, tedy b t, pokud mo no, vládní stranou. 


