
Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví v SR k občanom Slovenska 
   

Pán Boh nás volá k jednote, k zmiereniu vo vzájomnej úcte a láske. Hoci sme 
rozdelení hriechom pýchy a sebectva, v Jeho ruke, pod Jeho vedením máme 
možnosť žiť zmysluplný život, požehnaný Jeho pokojom a radosťou zo spoločnej 
práce pre dobro všetkých a pre nádejnú budúcnosť našej vlasti, prírody, sveta.  
Civilizačné problémy dneška, ktoré nám prináša konzumná spoločnosť, informačná 
explózia, bezohľadná honba za ziskom -  prekračujúca etické i zákonné pravidlá, 
globálna finančná kríza... spôsobujú rast neznesiteľnej biedy väčšiny sveta, kde ľudia 
umierajú na hlad, AIDS, malomocenstvo a mnoho iných chorôb. A súčasne 
umožňujú rast neúmerného bohatstva ekonomicky najrozvinutejších krajín, kde však 
čoraz viac ľudí trpí depresiami, stresom, úzkosťou, osamelosťou, závislosťou. Ocitajú 
sa v osobnej izolácii a zároveň sú súčasťou kolektívnej neurózy, strácajú zmysel 
života a chuť žiť. Postmodernistická filozofia vidí v týchto faktoch konečný bod 
ľudskej histórie.  
 

Tam, kde si stále väčšie množstvo ľudí nahrádza reálny svet virtuálnym, kde sa 
ľudia vzdávajú svojej identity, kreativity, kultúry, osobných vzťahov a náboženstva, 
prestávajú platiť kresťanské hodnoty - stráca cenu nenarodený život, manželská 
vernosť, súcit, spravodlivosť, pravda i ľudská dôstojnosť. - Tam sa ujíma moci lož, 
korupcia, manipulácia, klientelizmus, násilie, bezprávie a národnostné konflikty. Tieto 
príznaky chorôb našej civilizácie sa čoraz zreteľnejšie prejavujú aj u nás na 
Slovensku, kde nás obzvlášť trápi závisť, pocit malosti a strach zo všetkého cudzieho 
a nového. Uvedomujeme si, že ani cirkvi nepodávali vždy svetu včas ten správny 
liek. Pretože sú zložené z hriešnych ľudí. Chceme Vás však uistiť, drahí 
spoluobčania, že máme nádej. - Boh, ktorého existenciu možno podvedome tušíte, 
sa rád dáva nájsť tým, čo Ho úprimne hľadajú. Chce nám dať možnosť voľby medzi 
pasívnym konzumom a tvorivou chuťou do života, medzi ľahostajnosťou, či 
nenávisťou, a zanietenou láskou k blížnym i k stvorenstvu. Stačí len uveriť v Jeho 
lásku a nechať sa ňou viesť. V Jeho Duchu Vás pozývame:  
 

1. k návratu k Biblii, ktorú dnes už môžeme čítať v ekumenickom preklade; 
2. k uplatňovaniu morálnych hodnôt odvodených od Božích prikázaní 

v každodennom živote a k osobnej zbožnosti; 
3. k oživeniu vzťahov k spoločenstvám kresťanských cirkví; 
4. k aktívnemu upokojovaniu národnostných a etnických napätí na Slovensku; 
5. k nezištnej služby pre spoločnosť na Slovensku i v Európe.    
6.  

 
 
„Hospodin, prosíme, pomôž! Hospodin, prosíme, dopraj úspech!“ 
(Žalm 118,25)   
 


