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Proti my lence k es ansk ch politick ch stran 
Michael Schluter 
zá í 2003  
 
P eklad v nován Viktoriji.  
 

Jako to mal  k es ansk  think-tank se muselo Jubilee Centrum intenzívn  zab vat otázkou, jak uvést k es anské 
hodnoty do ve ejného ivota. Jednou z mo ností, kterou k es ané vyu ívají n kolik posledních desetiletí, 
p edev ím pak v kontinentální Evrop , je utvá ení k es ansk ch politick ch stran. Sám mám blízké p átele, kte í 
jsou zapojeni do snah utvo it k es anskou politickou stranu v Británii. Zatímco respektuji jejich up ímnou motivaci 
jako to také v ící a miluji je jako to své blízké, v ím, e d lají chybu. Pro ? Dovolte mi zmínit ty i d vody.  

Za prvé, zatímco by mezi k es any m la existovat shoda pokud jde o hodnoty a principy, mohou se od sebe li it 
a asto se skute n  li í, pokud jde o konkrétní politické kroky. Vezm me p íklad otázky otevírací doby obchod  
v ned li: zatímco v t ina k es an  se shoduje v tom, e je v zájmu spole nosti, aby jeden den ze sedmi byl 
nechán prost obchodních aktivit, neshodují se u   pokud jde o to, zda by sváte ního charakteru ned le m lo b t 
dosa eno zákazem otev ení obchodu  (N mecko), omezením práv firem zam stnávat lidi o ned lích (Francie) i 
jin mi zp soby.

1
 V p ípad  Ji ní Afriky 80. let dvacátého století, se k es ané m li shodnout na tom, e princip 

apartheidu je nesprávn , ale bylo by legitimní, pokud by se rozcházeli v názorech na to, zda sankce jsou i 
nejsou nejefektivn j ím zp sobem, jak na vládu Ji ní Afriky vyvíjet tlak, aby zm nila svoji politiku. K es ané by se 
m li shodovat, pokud jde o princip, ale jejich názory se mohou rozcházet, pokud jde o praktické politické kroky. A 
proto e politické strany musejí b t o praktick ch politick ch krocích a ne jen o principech, je nevhodné, podle 
mého názoru, aby byla kterákoli strana ozna ována za „k es anskou“.  

Za druhé, ve ejnost m e oprávn n  od kterékoli politické strany, která se naz vá „k es anskou“, po adovat, aby 
byla vedena a spravována k es any. Jak se tohoto v ak docílí v praxi? Jestli e taková strana vznikne, bude 
mo no najít dostatek k es an , kte í budou p ipraveni za tuto stranu kandidovat a obsadit v echny politické a 
administrativní pozice? Jestli e bude muset b t k es anské jen vedení politické strany, budou existovat n jaká 
omezení, pokud jde o program a fungování strany pro ty, kdo nejsou k es any? Budou moci vstoupit do takové 
politické strany ob ané, kte í nejsou k es any? Pokud ano a pokud se stanou v t inou strany, pak bude dost 

dob e pravd podobné, e taková politická strana bude vystavena dilematu, zda setrvá p i svém k es anském 
ethosu a nebo z stane skute n  demokratickou institucí.  

A za t etí, existence k es anské politické strany p edstavuje ur ité nebezpe í pro k es any samotné. Politické 

strany u ívají politickou moc a je správné, e by se k es ané m li pokou et získat moc pro blaho sv ch 
spoluob an . Nicmén , v dy existovalo nebezpe í, e k es ané u ijí svého nábo enství a svého vztahu k Bohu 
jako prost edku dosa ení i legitimaci moci. V Je í ov  dob  idov tí v dci u ívali chrám a dal í symboly svého 
nábo enství jako zdroj svého politického postavení a kontroly zdroj . A práv  proto, e Je í  vystupoval proti 
tomuto jejich zneu ívání nábo enské víry, která jim byla dána, se spol ili, aby se Krista zbavili (Evangelium podle 
Marka 11, 12 – 18). I Star  zákon zd raz uje, e je d le ité králi zabránit, aby m l i funkci ve chrámu  (Druhá 
kniha královská 26, 19 – 21). 

Krom toho, spojit ozna ení „k es anská“ s politickou stranou kalí vody evangelismu. Evangelium se primárn  
net ká organizace lidsk ch vztah , a  u  na místní, národní i mezinárodní úrovni. Evangelium se t ká hlavn  a 
p edev ím lidského vztahu k Bohu a pak vztahu lidí v rámci spole enství v ících. Samoz ejm  e v ím, e 
evangelium musí mít vliv na zp sob, jak m se spole nost organizuje a e Bible má hodn  co íci o u ívání moci 

–  co  je p esn  d vod, pro  jsme zalo ili Jubilee Centrum. Av ak spole enské implikace evangelia nesm jí 
pok ivit i umen it úst ední poselství evangelia.  

Pamatuji, jak jsem jednou cestoval do Rwandy s belgick m kolegou a diskutovali jsme o aktivitách K es anské 
demokratické strany v jeho zemi. On hovo il o, podle jeho názoru, inspirativním chování p edstavitel  této strany, 
kte í zákulisn  vyjednávali a lhali o hlavních politick ch otázkách, atd. Nebyl jsem si moc jist , zda m j spole ník 
byl schopn  správn  rozli ovat mezi touto „k es anskou politickou stranou“ a královstvím Bo ím.  

Dovolte mi je t  poslední poznámku, která asi pon kud trochu zmírní mé námitky v i existenci k es ansk ch 
politick ch stran. V jisté situaci m e b t volení „k es anské politické strany“ „men ím zlem“. To zále í na 
mo nostech v b ru v dan ch volbách. Tak e argumentovat proti existenci k es anské politické strany tak, jak 
jsem práv  p edvedl, nebude v dy znamenat odmítnutí volit takovouto stranu.  Takové jsou u  pragmatické 
souvislosti praktického politického ivota.  
 
Z anglického originálu „The case against Christian political parties“ publikovaného dne 23.zá í, Jubilee Centre, 

UK, 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=108. Pou ito se 
svolením. Jubilejní centrum a autor si vyhrazuje ve kerá práva. 

                                                
1 Poznámka p ekladatele: Jako zajímavé se mi v této souvislosti jeví  nedávné diskuse t kající se uzákon ní  
  jednotné maximální délky pracovního t dne v rámci celé Evropské unie. P ízna né je, e to byly hlavn   

  lenské státy, které vstoupily do Unie v roce 2004, kdo návrhu na uzákon ní jednotné maximální délky  
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  pracovního t dne pro celou EU oponoval. Dodnes je tak tato oblast v pravomoci jednotliv ch lensk ch  

  stát . 


