EDITORIÁL
Žijeme v nestabilných časoch. Hádam najdrastickejšia je situácia v islamskom svete. Začala sa už dávnejšie v Sýrii, ale rozšírila sa
a najhoršieho stupňa dosiahla v tzv. Islamskom štáte (IS, alebo tiež
ISIS či ISIL), ktorý zasahuje časti územia Sýrie a Iraku a ktorý vychádza z ortodoxnej teroristickej interpretácie Koránu a islamského
učenia. Ak sa ľudia odmietnu obrátiť na islam, sú obyvatelia žijúci
na území IS odsúdení – ak si vôbec zachovajú život – na živorenie.
Pritom IS sa neobmedzuje na „svojich“ pôvodných obyvateľov, ale
žiaľ IS uplatňuje svoje praktiky aj voči kresťanským misiám a zahraničným novinárom. Nepokoje (ak to nazveme týmto jemným výrazom) zasiahli však aj Európu. Ukrajina – kedysi „obilnica Európy“
a začiatkom tisícročia krajina vlastniaca jadrové zbrane (keď sa ich
vzdala, Rusko garantovalo jej územnú celistvosť) – prišla o Krym
a v jej východnej časti neprestajne prebiehajú boje medzi vojskom
centrálnej vlády a proruskými povstalcami. Náznaky zmien – potenciálne významných – však možno pozorovať aj v Katolíckej cirkvi:
v októbri sa zišlo vo Vatikáne mimoriadne generálne zhromaždenie
Biskupskej synody o rodine. Médiá – aj mnohí veriaci – očakávali
zmenu či zmiernenie postojov Cirkvi k otázkam prístupu rozvedených a novozosobášených veriacich k sviatostiam, či prístupu k homosexuálom. Avšak tri paragrafy, ktoré konkrétne adresovali tieto
otázky, nedostali potrebnú dvojtretinovú väčšinu zhromaždených
biskupov (získali od 57 % do 64 %). Ďalšia synoda je ohlásená na jeseň budúceho roka, ale prognózovať teraz jej výsledky by bolo viac
ako predčasné. Na pozadí všetkých turbulencií, ktoré zasahujú svetskú aj duchovnú oblasť a ktoré často priam ohrozujú životy ľudí,
je aspoň jedna pozitívna informácia: Ústavný súd SR síce zamietol
jednu zo štyroch otázok referenda o ochrane rodiny organizovaného Alianciou za rodinu, ale vo zvyšných troch nenašiel žiadny rozpor s Ústavou SR. Je to potešujúce, ale nesmieme poľaviť v ostražitosti a musíme chrániť naše hodnoty teraz aj v budúcnosti.
Emil Běták

