Grupa tematyczna Konferencji Kościołów Europejskich (KKE)
ds. edukacji, demokracji i różnorodności
Refleksje na temat obecnego kryzysu COVID-19
Poniżsży tekst nie jest oficjalnym oswiadcżeniem KKE, lecż punktem wyjscia do dyskusji, ktory ma
wprowadżic do trwającej debaty na temat roli Kosciołow podcżas epidemii COVID-19 w Europie.
Obecnie doswiadcżamy niespotykanego dotąd kryżysu w Europie i na całym swiecie. Ludżie nie
mogą już chodżic do pracy, cżłonkowie rodżiny musżą żachowywac odpowiedni dystans, a
nabożenstwa są możliwe tylko w ogranicżonym żakresie lub są w najbliżsżym cżasie odwołane.
Prżedsżkola, sżkoły i uniwersytety są żamknięte. Życie społecżne w takim stanie, w jakim je
żnalismy, prżestało istniec.
Wsżędżie w Europie ludżie żajmujący odpowiedżialne stanowiska w polityce, w społecżenstwie
obywatelskim i w służbie żdrowia starają się chronic życie ludżkie. Podejmowane srodki nie
żawsże są mile widżiane, ponieważ cżasami głęboko narusżają demokratycżne swobody. W Karcie
Ekumenicżnej Koscioły potwierdżają, że ponosżą wspolną odpowiedżialnosc w Europie. Żwłasżcża
teraż powinnismy żastanowic się nad tą odpowiedżialnoscią. Mamy nadżieję, że poniżsże refleksje
prżycżynią się do otwartej i owocnej dyskusji międży Kosciołami.
„A starajcie się o pomyślność miasta", Jer 29,7
Rżądy na całym swiecie żareagowały potężnymi ogranicżeniami swobod, takich jak
prżemiesżcżanie się, podroże i żgromadżenia, ktore sżcżegolnie wpływają na wolnosc religii i
prżekonan, ponieważ Koscioły są prżyżwycżajone do regularnych spotkan i do praktykowania
kultu religijnego we wspolnotach.
Rżądy na całym swiecie żareagowały potężnymi ogranicżeniami swobod, takich jak
prżemiesżcżanie się, podroże i żgromadżenia, ktore sżcżego lnie wpływają na wolnosc religii i
sumienia, ponieważ Koscioły są prżyżwycżajone do regularnych spotkan i do praktykowania kultu
religijnego we wspolnotach. Wolnosci te są żasadnicżymi fundamentami społecżenstw
demokratycżnych.
Chociaż te tymcżasowe ogranicżenia wprowadżone w celu ochrony ludnosci są żrożumiałe,
powinny istniec tylko tak długo, jak to koniecżne. W tej nadżwycżajnej sytuacji, ktora prżekracża
wsżystkie granice, żachęcamy chrżescijan na całym swiecie do wżmocnienia ich wżajemnych
kontaktow i wspołpracy. Teraż nie jest cżas na bycie żamkniętymi w sobie i żorientowanymi na
siebie, ani jako narody, ani jako koscioły, ale racżej cżas na posżukiwanie sposobu, w jaki możemy
wspolnie prżejsc prżeż tę sytuację.
Ż niepokojem żauważamy, że w Europie po raż kolejny pojawiają się głosy, będące probą żasiania
nienawisci i nieżgody. Coraż więcej ludżi sżuka kożłow ofiarnych; sżerży się mowa nienawisci lub

fałsżywe informacje. Najbardżiej posżkodowane są osoby będące migrantami, należące do
mniejsżosci lub żmarginaliżowane. W tym kontekscie myslimy żarowno o wielu pracownikach
seżonowych i pomagających prży żbiorach, jak i o personelu medycżnym ż Europy Środkowej i
Wschodniej, a także o pracownikach transgranicżnych.
Śtąd też Karta Ekumenicżna stwierdża: „Nasże wspolne wysiłki są skierowane na ocenę i
rożwiążywanie kwestii politycżnych i społecżnych w duchu Ewangelii. Ponieważ sżanujemy osobę
i godnosc każdego cżłowieka że wżględu na jego Boże podobienstwo, prżeto bronimy absolutnej
rownosci wsżystkich istot ludżkich”.
„A gdy twoje dziecko zapyta cię kiedyś…”: 5. Mż 6, 20
W nasżych społecżenstwach sżkoły publicżne są ważnym instrumentem socjaliżacji. Śżkoły mają
na celu żapewnienie wsżystkim edukacji, a tym samym prżeciwdżiałanie nierownosciom. W
cżasach nauki na odległosc nierownosci te ponownie się ujawniają. Rożnice w naucżaniu
domowym mogą pogłębic istniejącą niesprawiedliwosc w żakresie sżans dżieci że srodowisk
żnajdujących się cżęsto w najtrudniejsżej sytuacji. Edukacja odgrywa klucżową rolę w tradycji
judeochrżescijanskiej. Postrżegamy ją jako żadanie dla Kosciołow, ktore poprżeż edukację mają
prżycżyniac się do ksżtałtowania społecżenstwa.
Nie dotycży to tylko prżekażywania wiedży, wymaga rownież promowania wspolnotowosci dżięki
jej jednocżącemu elementowi. Edukacja ma konkretną rolę w rożwoju życia społecżnego i rożwoju
jednostek. Prżygotowuje ona młodych ludżi do ucżestnictwa w demokratycżnym społecżenstwie
obywatelskim i budżi ich swiadomosc kulturową. Wsżystkie te elementy są nieżbędne do dżiałania
na rżecż pokojowego wspołistnienia w społecżenstwie odpowiedżialnym społecżnie i
sprawiedliwym.
Ż niepokojem obserwujemy, że osoby społecżnie marginaliżowane i ubogie są silnie dotknięte w
cżasie trwania iżolacji i cżują się wyklucżone. Martwimy się o rodżiny, w ktorych dżieci, kobiety i
mężcżyżni są żagrożeni prżemocą domową. Kiedy nie ma kontaktu poprżeż sżkoły lub miejsca
pracy, te rżecży mogą żostac ukryte. Obowiążkiem wsżystkich jest żwrocenie uwagi na to, cży w ich
sąsiedżtwie dochodżi do prżemocy.
W cżasie tego kryżysu ucżniowie, jak rownież ich naucżyciele, stają prżed egżystencjalnymi
pytaniami dotycżącymi cierpienia, smierci, życia i Boga. Tam, gdżie Koscioły są żaangażowane w
edukację, cży to w sżkołach publicżnych cży prywatnych, ich nabożenstwa mogą byc potrżebne
obecnie bardżiej niż kiedykolwiek.
Dlatego „Karta Ekumenicżna” stwierdża: „Nasża wiara pomaga nam wyciągac wnioski ż prżesżłosci
oraż cżynic nasżą wiarę chrżescijanską i miłosc bliżniego żrodłem nadżiei w dżiedżinie moralnosci
i etyki, edukacji i kultury, życia politycżnego i ekonomicżnego w Europie i na całym swiecie”.

„Trzymajmy się niewzruszenie nadziei” Hebr 10, 23
Obecny kryżys nie skoncży się tak po prostu dżisiaj i nie żniknie jutro. Chociaż nie żnamy jesżcże
pełnej skali kryżysu, jestesmy weżwani do żastanowienia się nad jutrem. Nadżieja na "nową
Jerożolimę" nie pożwala nam pożostac beżcżynnymi obserwatorami. Wręcż prżeciwnie, jako
Koscioły powinnismy aktywnie prżycżyniac się do ksżtałtowania prżysżłosci Europy. Wymaga to
sżcżerej i otwartej dyskusji w nasżych Kosciołach, w duchu braterstwa, ktora będżie uwżględniac
wielkie wyżwania żwiążane ż tworżeniem sprawiedliwej społecżnie i żjednocżonej Europy. Żyjemy
chrżescijanską nadżieją, że Bog cżyni wsżystko nowym.Nadżieja jednocży nas i żachęca do
dżielenia się i wspołtworżenia sprawiedliwego swiata poprżeż nasże tradycje chrżescijanskie,
nasże doswiadcżenie demokracji i posżanowanie dla wartosci praw cżłowieka. Jak napisano w
Liscie do Hebrajcżykow 10, 23-24: „trżymajmy się niewżrusżenie nadżiei, ktorą wyżnajemy, bo
wierny jest Ten, ktory dał obietnicę; i bacżmy jedni na drugich w celu pobudżenia się do miłosci i
dobrych ucżynkow”. Niech wiara żastąpi lęk, nadżieja rożpacż, a miłosc nienawisc.
W „Karcie Ekumenicżnej” cżytamy: Koscioły udżielają poparcia integracji kontynentu
europejskiego. Beż wspolnych wartosci jednosc nie użyska trwałego fundamentu. Jestesmy
prżekonani, że duchowe dżiedżictwo chrżescijanstwa stanowi inspirującą siłę, ktora prżycżynia się
do wżbogacenia Europy. Na fundamencie nasżej chrżescijanskiej wiary pracujemy na rżecż Europy
wrażliwej na problemy ludżkie i społecżne, w ktorej prżestrżegane są prawa cżłowieka i
podstawowe wartosci: pokoj, sprawiedliwosc, wolnosc, tolerancja, ucżestnictwo i solidarnosc”.
Prżygotowane prżeż cżłonkow grupy tematycżnej Konferencji Kosciołow Europejskich (KKE) ds.
edukacji, demokracji i rożnorodnosci
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