
Z Ženevy: světové křesťanské svazy odsuzují vojenský útok na Ukrajinu, vyzývají k míru a 
zvou k modlitbám. 

„Musí zavládnout mír,“ prohlašují čtyři celosvětové křesťanské svazy, které pořádají na Popeleční 
středu online modlitební bohoslužbu. 
Čtyři světové křesťanské svazy silně odsuzují postup ruské armády na Ukrajinu a vojenský útok, 
který začal v noci 24. února 2022. Vyzývají, aby se ruské jednotky vrátily zpět do Ruska a konflikt 
byl okamžitě ukončen. Trvají na tom, že musí zavládnout mír. 
Světový luterský svaz, Světové společenství reformovaných církví, Konference evropských církví a
Světová metodistická rada vyzývají k modlitbám za lid Ukrajiny a celou oblast. Poslaly pozvání na 
modlitební bohoslužbu online, na Popeleční středu 2. března 2022 17:00 středoevropského času. 
Ježíš nás volá, abychom byli posly naděje, kteří usilují o mír. A proto my, křesťanské církve, 
vyzýváme k okamžité de-eskalaci tohoto konfliktu, aby byly ochráněny životy, důstojnost a lidská 
práva lidí na Ukrajině,“ vyjádřila se generální sekretářka Světového luterského svazu, farářka Anne 
Burghardt. 
„Je čas, aby církve v Evropě a na celém světě utvořily pevné spojenectví sounáležitosti s lidmi, kteří
mají strach z důsledku války na Ukrajině. Je čas shromáždit se k modlitbám za ty, kdo mají moc 
učinit rozhodnutí, které zachrání mnoho životů a umožní mír,“ prohlásil generální sekretář 
Konference evropských církví Dr. Jørgen Skov Sørensen. 
„Protože nás Písmo povzbuzuje, abychom se odvrátili od zla a činili dobro, usilovali o pokoj a 
vyhledávali ho (1.Pt 3,11), považujeme takový nevyprovokovaný útok za zlo a snažíme se postavit 
proti němu, jak nejlépe můžeme. Zároveň se připravujeme pomoci lidem, které to zasáhne,“ 
prohlásilo kolegium generálního sekretariátu Světového společenství reformovaných církví (Hanns 
Lessing, Philip Peacock, Phil Tanis).  
„Navzdory tomu, co se děje na Ukrajině, stále věřím, že mezinárodní společenství může situaci 
ovlivnit, když bude společně pracovat pro to, aby byl v té oblasti nastolen mír,“ vyjádřil se biskup 
Ivan Abrahams, generální sekretář Světové metodistické rady. 
Když takto volají k modlitbám, tato čtyři křesťanská společenství připomínají, že vojenský útok 
ohrožuje životy lidí na Ukrajině a mír v Evropě i za jejími hranicemi. „Je to naléhavá krize a 
vyžaduje pozornost a solidaritu celosvětové křesťanské komunity.“  
Světový luterský svaz propojuje 148 luterských církví v počtu 77 milionů křesťanů na celé 
zeměkouli. Světové společenství reformovaných církví zahrnuje 100 milionů křesťanů v církvích 
kongregacionalistických, presbyteriánských, reformovaných, valdenských a různě sjednocených. 
Konference evropských církví je společenství 114 církví pravoslavných, protestanských a 
anglikánských směrů ze všech koutů Evropy. A Světová metodistická rada sdružuje 80 církví 
metodistických, wesleyánských a sjednocených, na šesti kontinentech s více než 80 miliony členů. 

Zapište se k online bohoslužbě: 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_d04eX7l4S_WEmFBXIV17wQ     
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