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Deviate valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike 

(ďalej ERC SR) sa konalo  23.4.2009 v zborovom dome Cirkvi bratskej v Bratislave na Cukrovej 

ulici. Zúčastnili sa ho delegáti všetkých siedmich cirkví so štatútom riadneho člena ako aj delegáti 

štyroch cirkví, ktoré majú v ERC SR štatút pozorovateľa. Členmi delegácií boli väčšinou vrcholní 

predstavitelia cirkví. Prítomní boli i zástupcovia komisií ERC SR a spolupracujúcich ekumenických 

organizácií.  

Hlavná téma valného zhromaždenia znela: Jednota kresťanov v službe spoločnosti -  

Vízia a stratégia rozvoja ERC SR. K tejto téme odzneli dva referáty. Prvý, z pohľadu štátu, 

predniesol riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR JUDr. Ján Juran a druhý, z pohľadu 

cirkví Ing. Štefan Markuš, Dr.Sc.. Okrem správy komplexnej správy o činnosti v rokoch 2007-8, ktorú 

podal generálny tajomník ERC SR Mgr. Ladislav Krpala, sa VZ pod vedením predsedu Mgr. Jána 

Semjana a podpredsedu Mgr. Tomáša Krišku zaoberalo potrebou novelizácie štatútu ERC SR 

a štatútu Ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených zložkách a ozbrojených zboroch SR. 

Návrhom noviel štatútov sa venovali dve pracovné skupiny. Tretia pracovná skupina diskutovala o 

programovom dokumente VZ ERC v SR. Ďalším dôležitým bodom programu boli voľby nového 

predsedníctva a revíznej komisie. Na nasledujúce dva roky boli zvolení: za predsedu ERC SR 

generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Mgr. Miloš Klátik, PhD.. A za 

podpredsedu biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi Mgr. László Fazekas. Pred záverom zasadania 

sa zhromaždenie poďakovalo doterajšiemu predsedníctvu za dvojročné vedenie ERC SR v duchu 

lásky a vzájomného porozumenia a novozvoleným zaželalo Božie požehnanie. 

 V nasledujúcich dvoch rokoch bude teda ERC SR pracovať pod novým vedením, v intenciách 

programového dokumentu: 

 

 

 

 

Programový dokument VZ ERC SR 

Napriek niektorým výhradám a nedostatku ekumenického zmýšľania a správania, ktoré sa 

občas prejavuje v cirkvách i spoločnosti na Slovensku, účastníci VZ si opätovne uvedomili, že 

kresťania majú povolanie k jednote od samého Pána Cirkvi, Božieho Syna Ježiša Krista. On vo 

svojej veľkňazskej modlitbe prosil: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v Tebe, aby aj 

oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.“ (Ján 17,21) A svojim nasledovníkom dal nové 

prikázanie, prikázanie lásky, s odôvodnením: „Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak 

budete mať lásku jeden k druhému.“ (Ján 13,35). O biblickom základe ekumény  svedčí napr. aj celí 4. 

kapitola listu apoštola Pavla do Efezu, ktorá hovorí o jednote Tela Cirkvi, ktorého Hlavou je Kristus, 

o jednote ducha vo zväzku pokoja... (Efezanom 4,2-16);  

Už pred sto rokmi si kresťanskí misionári uvedomili, že v misii a službe svetu je jednota 

kresťanov nevyhnutná. Pretože nejednotnosť a spory znižujú vierohodnosť zvesti evanjelia 

a zabraňujú ľuďom prijať Božiu milosť. To platí i pre našu súčasnosť. Preto sme vďační Pánu Bohu za 

pôsobenie Ducha Svätého, ktorého ovocím je ekumenické zbližovanie a možnosť spolupráce cirkví. 

V ére globalizácie, konzumu, presily informácií a epidémie podobnosti, keď aj na Slovensko 

vstupuje množstvo prúdov a ponúk, ktoré najmä pre mladých ľudí znamenajú duchovnú dezorientáciu, 

je aj pre nás aktuálny zápas o zachovanie duchovnej identity a kresťanských hodnôt života. Ak si 

na tomto poli cirkvi nebudú pomáhať, prehrajú boj o dôveru v Božie slovo s falošnými prorokmi a 

praktickým materializmom.    
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Možnosti kresťanov slúžiť v jednote  

1. Sociálna služba 

a) Najúčinnejšou a najjednoduchšou príležitosťou k službe v jednote je služba lásky. 

Chudobných vždy budete mať medzi sebou a keď budete chcieť budete im môcť dobre činiť. Povedal 

Pán Ježiš. Mal pravdu. Biedy a bolestí je na svete stále dosť. Mnohí potrebujú pomoc a cirkvi môžu 

a chcú pomáhať. V tejto oblasti nehrajú rolu dogmy, ale láska. A spoločne činná láska, tak ako 

spoločná modlitba, je mocnejšia, efektívnejšia.  

b) Vieroučné rozdiely nie sú prekážkou ani pri ochrane prírody a životného prostredia.  

Boh zveril do opatery svoje stvorenstvo nám všetkým. Všetkým nám daroval krásnu prírodu, ktorej 

sme súčasťou a ktorá nás živí. Sme teda za ňu zodpovední všetci. Ak si ju zničíme, zničíme i sami 

seba. Je nevyhnutné, aby sme si to konečne naplno uvedomili a spoločne sa zapojili do jej ochrany. 

Ani vieroučné, ani historické rozdiely, ani rozdielne náboženské tradície nám v tom nebránia. 

 

2. Výchova a vzdelávanie 

Prioritou každej cirkvi je starostlivosť o dušu človeka. Poznaním Pána Boha a vzťahom 

k Nemu sa mení orientácia jednotlivca k životu, k práci, vzdelaniu, k blížnym i k prírode. „Pretože Boh 

je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1.Jánov list 4,16) Čím viac 

jednotlivcov spozná Božiu lásku, tým zdravšia, spravodlivejšia a šťastnejšia bude ľudská spoločnosť. 

Preto úloha cirkví pri budovaní, či ozdravovaní spoločnosti je nenahraditeľná. Výchova 

a vzdelávanie spoločnými silami, so spoločnými cieľmi, je ďalšou možnosťou služby kresťanov 

spoločnosti. V budúcnosti by mohli fungovať  

spoločné misijné projekty, ako napr. Staničná misia, ekumenické benefičné koncerty...  

spoločné výchovné projekty: napr. pomoc pri zakladaní ekumenických spoločenstiev v mestách...  

spoločné vzdelávacie projekty: napr. semináre pre sociálnych pracovníkov, vedúcich mládeže a detí, 

študijné cesty a pobyty, tréningy vo vedení dialógov, či prekonávaní konfliktov ... Navzájom sa 

môžeme veľa naučiť... 

Aby bolo možné spoločné vzdelávanie, je potrebné viesť cirkvi k ekumenickému spolužitiu. 

K tomu patrí uzdravovanie spomienok, to znamená odbúravanie predsudkov a prekonávanie strachu, 

ktorého korene sú v minulosti; hlbšie vzájomné spoznávanie; budovanie vzájomného rešpektu 

a dôvery na základe rovnosti, úprimné hľadanie možností  

a vytváranie podmienok pre spoluprácu. To sú trvalé úlohy Ekumenickej rady cirkví. 

 

3. Spolupráca s občianskou spoločnosťou 

            „V jednote je sila“, alebo „rozdeľ a opanuj!“ – platilo vždy. Je to historická skúsenosť. Pri 

rokovaniach so štátnou správou na všetkých úrovniach, či už ide o sociálne programy cirkví, 

o cirkevné školstvo, kresťanské hodnoty života, alebo iné problémy, či dohody, pre našich partnerov je 

vždy účinnejší a vierohodnejší spoločný, koordinovaný postup cirkví. Cirkvi chcú pomáhať našej 

občianskej spoločnosti v hľadaní a presadzovaní pravdy, spravodlivosti a všeobecného dobra. ERC 

SR je na to vhodnou platformou a nástrojom.   

Tak nám Pán Boh pomáhaj! 
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