Bratislava, 16.11.2019

Stanovisko evanjelikálnych cirkví a spoločenstiev na Slovensku združených v platforme
Kresťania v meste k výročiu 17. novembra a aktuálnej politickej situácii

V týchto dňoch si pripomíname už tri desaťročia od udalostí, ktoré spustili najväčšie spoločenské
a politické pohyby v povojnovej histórii strednej a východnej Európy. Sme hrdí na to, že aktérom
zmien bolo aj Slovensko a jeho verejnosť vo vtedajšom spoločnom štáte s Čechmi.
Udalostiam 17. novembra 1989 predchádzali roky vytrvalej rezistencie menej či viac známych
jednotlivcov a skupín z radov občianskeho aj kresťanského disentu prenasledovaných vtedajším
režimom. Vážime si odvahu signatárov známej platformy odporu, Charty 77.
K pádu totalitnej a materializmus vnucujúcej ideológie nemalou mierou prispeli aj vytrvalé modlitby
kresťanov rôznych denominácií. Statočná časť cirkvi pracovala na páde režimu ilegálne aj verejne.
Sviečková manifestácia z marca 1988 bola prvou výraznou formou verejného odporu.
Vyjadrujeme vďačnosť každému, kto sa zaslúžil o zmeny, ktoré pre nás znamenajú slobodu.
Sloboda vyznania, teda možnosť verejne vyjadrovať svoju vieru, je neoddeliteľnou časťou
univerzálnej slobody vyjadrovania sa. Evanjelium Ježiša Krista, tak ako ho v každodennom úprimnom
objavovaní spoznávame, je založené na slobode jednotlivca.
Pevne preto stojíme za hlavnými hodnotami novembrovej revolúcie a čestnými snahami jej hlavných
protagonistov, ktorí ako prví demaskovali oficiálne šírené klamstvá o falošnej politickej a sociálnej
rovnosti, o ktorej rozhodovala jedna politická strana a jej elita.
Tri desaťročia slobody naplno obnažili našu schopnosť i neschopnosť zodpovedne nakladať
so slobodou vyjadrovania, či podnikania, ktoré nám November 1989 vydobyl. Vyzývame preto
verejných činiteľov o návrat k hodnotám, ktoré vytvárajú transparentné možnosti dôstojného života
pre každého občana Slovenskej republiky.
Správanie sa veľkej časti politikov, neuplatňujúcich prvky politickej kultúry, čo sa naplno ukázalo
v prípade nedávnej vraždy novinára a jeho snúbenice, či pri odhalení do očí bijúcej a rozsiahlej
korupcie, je nielen hodné verejného odsúdenia, ale aj nekompromisného konania príslušných
orgánov štátu.
Verejnosť znova vyzývame k väčšej angažovanosti, ale aj k zodpovednosti pri výbere správcov vecí
verejných v nasledujúcich parlamentných voľbách. Podľa nášho presvedčenia sú hlavné parametre
biblického pohľadu na život zároveň najlepším základom zdravého vývinu jednotlivca aj spoločnosti.

KRESŤANIA V MESTE, Východná 7B, 831 06 Bratislava
IČO: 31749259, DIČ: 2021442918, IBAN: SK94 1100 0000 0026 6725 0007
e-mail: kancelaria@krestaniavmeste.sk, web: www.krestaniavmeste.sk, mobil: 0903 587828

My, vedúci cirkví, kresťanských spoločenstiev a organizácií, ktorí sú podpísaní pod týmto vyhlásením,
dôrazne varujeme pred naivitou spájania sa tzv. kresťanských strán. Dištancujeme sa od zneužívania
kresťanského slovníka politickými silami, ktorých otvorenou agendou je nenávisť, antisemitizmus
a vulgarizmus na jednej strane, alebo alternatívne vysvetľovanie hodnôt kresťanstva na strane
druhej.
Pre nás nie je kresťanstvo prázdnou menovkou, ale predovšetkým súborom duchových hodnôt
a praktických postojov postavených na kresťanských základoch, ktoré dokážu pomôcť každému
človeku bez rozdielu, ale aj celej spoločnosti. Ich výsledkom má byť odvaha presadzovať morálne
hodnoty v demokratickom priestore, no pri rešpekte voči jednotlivcovi.
S pozdravom a úctou!

Sabina Bocková, riaditeľka platformy Kresťania v meste
Ján Kerekréti, generálny sekretár Slovenskej evanjelickej aliancie
Pavol Zsolnai, senior pastor Bratislava City Church
Tomáš Štrba, pastor City Church Pezinok
Vladimír Žák, pastor zboru Apoštolskej cirkvi Bratislava - Otcov dom
Benjamin Uhrin, predseda Rady Bratskej jednoty baptistov
Ján Szőllős, podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov
Danny Jones, kazateľ zboru Bratskej jednoty baptistov Palisády - Bratislava
Michal Kevický, kazateľ zboru Viera Bratskej jednoty baptistov Bratislava
Štefan Rendoš, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej
Peter Čuřík, hlavný pastor Slova života Bratislava
Martin Hunčár, pastor Slova života Bratislava
Adrián Šesták, hlavný pastor Kresťanského spoločenstva Bratislava
Michal Tausk, druhý pastor Kresťanského spoločenstva Bratislava
Martin Ilavský, konateľ občianskeho združenia Kresťanské centrum Prielom
Peter Kozár, starší Kresťanského zboru Bratislava - Rača
Ivan Zuštiak, pastor Kresťanského centra Oheň
Peter Škrovan, vedúci Spoločenstva kresťanov Christiana
Rut Krajčiová, prezidentka združenia Aglow
Peter Švec, predseda ICEJ Slovensko

KRESŤANIA V MESTE, Východná 7B, 831 06 Bratislava
IČO: 31749259, DIČ: 2021442918, IBAN: SK94 1100 0000 0026 6725 0007
e-mail: kancelaria@krestaniavmeste.sk, web: www.krestaniavmeste.sk, mobil: 0903 587828

