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Milé sestry, milí bratři, členové a přátelé ECM!
Během posledních asi už padesáti let směřují na Generální konferenci petice usilující o změnu
postavení a práv těch, kteří nacházejí svou identitu jako příslušníci tzv. sexuálních menšin.
Jak asi víte, tato otázka je předmětem diskusí, které postupem let opustily rovinu pastýřské
péče a přesunuly se na rovinu církevního práva, biblistiky, věrouky, liturgie a zejména
v posledních letech také na rovinu jakési církevní politiky. V současné době kontroverze, zda
ordinovat a oddávat praktikující příslušníky sexuálních menšin, rozděluje církev.
Poslední Generální konference, která je hlavním orgánem Evangelické církve metodistické,
rozhodla v r. 2019 ve prospěch tzv. tradičního plánu dalšího směřování ECM. Tradiční plán
deklaroval otevřený přístup ke všem bez ohledu na jejich sexuální orientaci, byl však proti
uzavírání manželství a proti ordinaci tzv. praktikujících homosexuálů. Velké napětí v naší církvi
zůstalo a zůstává. Příští Generální konference je naplánovaná na přelom srpna a září příštího
roku (2022).
Nelze v tuto chvíli říci, jaké usnesení příští generální konference přinese, nicméně v USA
i Evropě sílí hlasy ve prospěch pokojného rozdělení ECM. Zatím se v USA a v Evropě
předpokládá, že pokud k rozpadu dojde, nástupnickou ECM bude nejspíš církev v duchu One
Church Plan. (Plán odmítnutý na Generální konferenci 2019, podle kterého si každá výroční
konference může zmíněné otázky řešit podle vlastního uvážení). Jisté ale v tomto ohledu zatím
není nic.
Všichni čtyři evropští metodističtí biskupové (Patrick Streiff, biskup pro střední a jižní Evropu,
tedy biskup naší centrální konference, Harald Rückert v Německu, Christian Alsted ve
Skandinávii a Eduard Khegay, biskup pro Euroasii) považují za rozumné už v tuto chvíli zahájit
rozhovory o možných důsledcích rozdělení světové ECM a rozhovory o procesech, které by
církev (výroční konference, sbory, případně jednotlivé duchovní) provedly obdobím změn, o
kterých předpokládají, že nastanou po Generální konferenci 2022. Na úrovni naší centrální
konference začala pracovat skupina s mandátem do podzimu 2022; připravuje varianty
uspořádání života a služby evropských metodistů pro případ rozdělení. Druhou pracovní
skupinu je v plánu ustavit po naší Centrální konferenci 2022, která v návaznosti na Generální
konferenci rozhodne o budoucím směřování centrální konference jako celku. Na této
centrální konferenci bude také mimo jiné zvolen nový biskup.
Další plán je následovný: po rozhodnutí centrální konference na podzim 2022 budou mít
výroční konference (tedy i naše VK v ČR a SR) rok na to, aby buď zůstaly v nástupnické ECM,
nebo se rozhodly pro jinou metodistickou denominaci. Podle tohoto plánu bude muset naše

vyjádření zaznít nejpozději do září 2023. Pak by se měl ještě otevřít prostor pro jednotlivé
sbory (případně kazatele) pokojně se odloučit od své výroční konference, pokud by se
nemohly ztotožnit s jejím směřováním. Doufám však, že k tomuto poslednímu kroku v ČR
nedojde. Jako česká část ECM o rozdělení světové ECM neusilujeme. Naše oblastní konference
deklarovala, že nechceme podlehnout tlakům směřujícím k rozdělení. Kazatelé i laičtí vedoucí
české ECM usilují o zachování jednoty české ECM. I v budoucnu chceme udělat maximum pro
to, abychom jednotní zůstali i v případě rozdělení světové ECM, tj. aby se česká ECM připojila
k jedné z metodistických denominací společně. Ujišťuji vás, bratři a sestry, že sleduji
a sledujeme dění ve světové ECM. Naše oblastní konference konaná 24. dubna 2021 pověřila
na návrh Rady oblasti Komisi pro Řád církve, aby studovala připravované změny řádu postECM, stejně tak ale již připravovaný řád formující se konzervativní Global Methodist Church a
případné další podobné dokumenty. Je třeba zkoumat všechny aspekty připravovaných řádů:
organizace církve, spravování majetku, pravomoc biskupů, způsoby uplatňování kázně aj.
Komise bude průběžně informovat Radu oblasti, všechny duchovní i laické vedoucí, nakonec
také celou českou Oblastní konferenci o výsledcích své práce. Čekají nás společné rozhovory
na schůzích kazatelů, na společných setkáváních duchovních a laických vedoucích, případně
rozhovory na farnostech s kazateli pro ty, kdo o to budou stát. Je důležité, abychom zkoumali
zodpovědně a pečlivě učení, řády, povahu připravovaných denominací, nacházeli společná
rozhodnutí ve vztahu k naší centrální konferenci a světové ECM. Modlím se a chci využít všech
cest, abychom posilovali vzájemnou důvěru a jednotu. Kéž nás Bůh vede cestou vzájemné
lásky a úcty. Kéž jsme svědky radosti a smíření v Kristu pro všechny, se kterými sdílíme Boží
dar života.
Kéž nás Bůh posiluje a nese na společné cestě.
V Praze 23. června 2021
S přáním plnosti Boží milosti
Ivana Procházková, superintendent

