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DEKLARACJA DOROCZNEGO ZGROMADZENIA OGÓLNEGO EURODIACONII 2019 

Mówić prawdę – zmieniać życie 

 

…i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi 

Ewangelia Jana 8,32 

 

Z okazji Dorocznego Zgromadzenia Ogólnego przedstawiciele organizacji członkowskich Eurodiaconii 

odnoszą się do kwestii prawdy w swoich społeczeństwach. Czynią to w odpowiedzi na pojawiające się 

w Europie i związane ze zróżnicowaniem narracji niepewności polityczne, społeczne i gospodarcze. Nasza 

reakcja oparta jest o naszą wspólną nadzieję i gotowość do współdziałania. Podzielamy również 

zobowiązanie do bycia propagatorami i obrońcami prawdy zarówno wobec ludzi, którym służymy, jak 

i względem naszych działań rzeczniczych. Dlatego podjęliśmy zobowiązanie ciągłego przekazywania prawdy 

i bycia rzetelnymi i godnymi zaufania partnerami tak dla osób potrzebujących, jak i dla członków gremiów 

decyzyjnych. 
 

Kontekst 
 

Prawda buduje zaufanie, które stanowi podstawę wspólnego życia w społeczeństwie. Wyznaniem pozostaje 

jednak oddzielenie tego, co jest prawdą od tego, co nią nie jest. Rozdział ten uzależniony jest od właściwego 

zrozumienia kilku aspektów prawdy. Po pierwsze, może istnieć kilka perspektyw dotyczących jednej 

prawdy, dostarczających zazwyczaj jej niepełnych obrazów. Po drugie, prawda wymaga ogólnej zgody, która 

z kolei opiera się często o fakty możliwe do zweryfikowania. 
 

Zwiększony zakres dostępnych informacji powinien pozwolić nam na wypracowanie świadomej opinii 

i promowanie kultury dialogu, szacunku i zrozumienia dla różnych perspektyw i opinii. Zamiast tego ich 

ciągły przepływ za pośrednictwem mediów masowych i społecznościowych jest w czasach „fałszywych 

wiadomości” [ang. fake news] często przytłaczający i mylący. Co więcej, algorytmy w mediach cyfrowych 

sprawiają, że widzimy więcej tego samego. Odbijają one przekaz niczym echo, utrudniając otwartość 

i zmniejszając zaufanie. 
 

Ponadto obserwujemy rosnące rozczarowanie opinii publicznej nie tylko mediami, ale także instytucjami 

publicznymi i działaniami politycznymi na poziomie krajowym i europejskim. Dowodem na to jest coraz 

częstsze wycofywanie się z tradycyjnych działań o charakterze socjalnym, odchodzenie od społecznego 

dyskursu i opowiadanie się za przekazami populistycznymi, które grożą jeszcze większym rozdrobnieniem 

systemów politycznych i wartości leżących u podstaw naszych społeczeństw. 
 

Istnieje ryzyko, że także Kościoły i organizacje społeczne będą postrzegane jako część tego systemu, który 

dla wielu nie jest już godny zaufania. 
 

Nasze wartości 
 

Wierzymy, że w każdej sytuacji możemy mieć nadzieję i że nasza wspólna wiara stanowi dla nas zachętę, 

żebyśmy tą nadzieją się dzielili poprzez wzajemne działania miłości i troski. W praktyce oznacza to uznanie 

godności ludzi podczas wysłuchiwania ich potrzeb i odwagę wypowiadania się w ich imieniu. 
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Nadzieja jest punktem wyjścia dla sprawiedliwości, równości i integracji oraz naszym głównym przesłaniem. 

Ale nadzieja potrzebuje prawdy. 
 

Pojęcie prawdy wywodzi się z naszej wspólnej, chrześcijańskiej wiary. Kiedy pojawiają się wątpliwości, 

wiemy, że prawda jest w Bogu i w orędziu Chrystusa, który mówi: „Ja jestem droga i prawda, i żywot” 

(Ewangelia Jana 14,6). Wyznajemy również prawdę, że Bóg kocha każdego człowieka bezwarunkowo, co 

stanowi źródło godności każdej osoby. 
 

Ponadto wierzymy w znaczenie mówienia prawdy i dokładamy wszelkich starań, aby być prawdomównymi 

we wszystkim, co robimy. Jako organizacje diakonijne i świadczące usługi społeczne jesteśmy zobowiązani 

do uczciwości wobec odbiorców naszych działań i do bycia wiarygodnymi partnerami w ich trudnych 

życiowych sytuacjach. Poprzez naszą pracę socjalną i opiekuńczą przekazujemy na co dzień prawdę 

o ludzkiej godności i miłości. 
 

Nasze zobowiązanie 
 

Jako organizacje diakonijne uznajemy wrodzoną wartość i znaczenie każdej osoby. Postępując zgodnie ze 

słowami z 1. Listu Jana 3,18 „Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą” jesteśmy 

zobowiązani do służenia wszystkim potrzebującym. Dlatego oświadczamy, że: 
 

• jako Kościoły oraz organizacje świadczące usługi zdrowotne i społeczne wspieramy każdą potrzebującą 

osobę, chroniąc daną przez Boga godność ludzką, uznając prawdę o prawie każdego do 

samostanowienia i wolności; 

• bierzemy odpowiedzialność za edukowanie przyszłych pokoleń, aby zgodnie z prawdą żyli w kulturze 

dialogu, szacunku i zrozumienia; 

• widzimy, jak ważne jest prowadzenie pełnego prawdy dialogu z odbiorcami naszych działań, tak 

abyśmy stali się godnymi zaufania partnerami w radzeniu sobie z ich trudnościami i wspólnie 

znajdowali rozwiązania dla ich indywidualnych sytuacji; 

• nie boimy się przekazywać trudnych prawd, ale robimy to z miłością, współczuciem i szacunkiem dla 

osoby ludzkiej, niezależnie od tego, czy rozmawiamy z nimi, czy o nich; 

• poprzez naszą codzienną pracę z osobami w trudnej sytuacji i podejmowanie rozmów z osobami 

sprawującymi władzę zobowiązujemy się do głoszenia i obrony praw człowieka; 

• dążymy do sprawiedliwości społecznej i mamy odwagę opowiadania się za najsłabszymi spośród 

naszego społeczeństwa, zgodnie z prawdą przybliżając lokalne realia osobom decyzyjnym; 

• staramy się tworzyć i dawać przestrzeń i głos tym, którzy mogą mówić o swoich prawdach 

i doświadczeniach; 

• pozostajemy godnymi zaufania i wiarygodnymi partnerami dla osób decyzyjnych, ponieważ nasza 

polityka opiera się na prawdziwych doświadczeniach osób, które reprezentujemy i wspieramy. 
 

Jako organizacje, które przyjmują na siebie głos najsłabszych, mamy obowiązek komunikowania osobom 

decyzyjnym prawdy na temat lokalnych uwarunkowań, tak aby prosić ich o inicjowanie zmian. Czynimy to 

nie tylko poprzez wypowiadanie się w ich imieniu, ale także poprzez zapewnienie im możliwości dzielenia 

się ich konkretną prawdą. 


