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Pastýřský list ve světle tragických událostí na Ukrajině 

 

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať 

se srdce vaše nechvěje a neděsí! (Jan 14,27) 

V Evropě je válka, Rusko napadlo Ukrajinu, která je svobodnou nezávislou 

demokratickou zemí.  

Válka a násilí jsou zlo a vždy s sebou nesou značné lidské oběti. Křesťanské poselství 

ukazuje cestu smíření a nikdy ne válku a násilí jako způsob řešení konfliktů. 

Tváří v tvář tomuto zlu se modlíme za jinou logiku než tu, která je založena na 

geopolitickém soupeření. Modlíme se za změnu srdcí a smýšlení vedoucích 

představitelů, modlíme se za deeskalaci a dialog namísto násilí a války. 

Sociální zásady metodistické církve říkají: "Odsuzujeme válku a vyzýváme k 

pokojnému řešení všech sporů mezi národy. Křesťanské svědomí se od počátku potýká 

s krutou realitou násilí a války, neboť toto zlo zjevně maří Boží láskyplné záměry s 

lidstvem. Toužíme po dni, kdy už nebude žádná válka a lidé budou žít společně v míru 

a spravedlnosti.“ 

Naše centrální konference se skládá ze severských, pobaltských a euroasijských zemí, 

včetně Ruska a Ukrajiny. Křesťanská církev není nacionalistická a naše vztahy s bratry 

a sestrami v jiných zemích nejsou omezeny národností ani kulturou. Máme hluboké 

vztahy s metodisty na Ukrajině a v Rusku, a přestože jsme ovlivněni naší kulturou a 

politickou realitou, nikdy nesmíme dopustit, aby to bránilo nebo narušovalo naši 

jednotu v Kristu. 

Stojíme po boku metodistů ECM na Ukrajině v modlitbách za ochranu, smíření a mír. 

Modlíme se za duchovní, laiky, sbory Evangelické církve metodistické na Ukrajině; 

kéž Bůh dá, aby jejich svědectví o smíření a pokoji přineslo ukrajinskému lidu sílu a 

naději. Modlíme se za biskupa Eduarda Khegaye, biskupa Ruska i Ukrajiny; kéž mu 

Bůh dá moudrost a milost, kterou potřebuje ve své službě a vedení v těchto náročných 

podmínkách. 

V severské a pobaltské biskupské oblasti mají Norsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko a 

Litva hranice s Ruskem a Lotyšsko a Litva navíc s Běloruskem. Zejména v 

pobaltských zemích vyvolává invaze na Ukrajinu velké obavy. 



Metodisté ECM v severských zemích stojí po boku metodistů v Estonsku, Lotyšsku a 

Litvě v modlitbách za ochranu a mír. Kéž svědectví církve o smíření a pokoji v Kristu 

poskytne lidem v pobaltských zemích naději a sílu. 

V nadcházejícím týdnu vstoupíme do postní doby, která je v církvi časem modlitby a 

zkoumání duše. Vyzývám všechny naše sbory, aby se přimlouvaly za lid Ukrajiny a za 

vedoucí představitele ve světě, kteří mají moc ukončit válku. Vyzývám všechny naše 

sbory, aby se modlily a postily za smíření a mír ve světě.  

Kéž nám Bůh ve své milosti otevře oči pro věci, které přispívají k míru, kéž nás 

všechny ochrání před eskalací a šířením války a kéž ho následujeme na jeho cestě 

pravdy a míru. 

Kéž se nad námi všemi Kristus smiluje. 


