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Philadelphia: wyzwania braterstwa 
 

Globalizacja czyni z nas wszystkich sąsiadami, ale niekoniecznie czyni nas braćmi i siostrami. 

Połączeni jesteśmy sieciami web, ale to nie uzdalnia nas jednocześnie do wejścia w prawdziwie 

braterskie relacje. Co więcej, obecna w świecie współzależność nie oznacza jeszcze solidarności. 

Braterstwo jest jedną z podstawowych ludzkich wartości, ale nie jest to wartość zdobywana 

automatycznie. Nasze społeczeństwa oceniają dziś posiadane kompetencje i praktyczne zdolności, co 

sprawia, że pojawiająca się między ludźmi rywalizacja zagraża tworzeniu braterskich relacji. Z tej też 

racji braterstwo dzisiaj staje się rzeczywistym wyzwaniem.  

Na wstępnych kartach Biblii Kain mówi, że nie jest odpowiedzialnym za swego brata… Ale kto jest tym 

bratem? Czy tylko ten, z którym jest on powiązany więzami krwi? Na kartach Ewangelii Jezus idzie 

jeszcze krok dalej i zauważa, że braterstwa nie należy szukać jedynie tam, gdzie można by go 

w naturalny sposób oczekiwać: „Kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką” (Mk 

3,35; Mt 12,50). Jezus daje nam klucz do zrozumienia istoty braterstwa: każdy człowiek jest naszym 

bratem, kiedy rozpoznaje się w nim dziecko Boga i życie Trynitarną dynamiką nowego życia. Poprzez 

wcielenie Syna Bożego wszystko się zmieniło: Bóg przyjął ludzką twarz, abyśmy mogli uczestniczyć 

w Jego życiu. 

Braterstwo przekracza zatem poziom czysto biologiczny, który nie pozostaje jednak bez znaczenia. 

Poprzez włączenie idei braterstwa do sztandarowego hasła Republiki, francuscy rewolucjoniści 

zrozumieli dobrze, że wezwanie do braterstwa miało sprzeciwić się pewnej obecnej w tamtych 

czasach tzw. zasadzie bestialstwa. Idea braterstwa wzywała do odkrycia wspólnego przeznaczenia, 

ale jest znaczącym, że to wezwanie zostało dyskretnie ukryte pomiędzy wezwaniem do wolności i 

równości. 

Ataki terrorystyczne, różnorakie rany zadawane ludzkości i pomiędzy ludźmi nawzajem, ale także 

rany zadawane naszej Ziemi, konflikty polityczne, rasowe, religijne oraz wszelkie społeczne 

dyskryminacje, głęboka bieda itp., wszystko to objawia „gorące wołanie o braterstwo” (Papież 

Franciszek, Orędzie na 1 stycznia 2014) i przypomnienie o pokornej sile filadelfii, miłości (philèin) do 



braci (adelphos) i sióstr (adelphè), miłości pomiędzy nimi, zarówno w tej naturalnej, jak i 

ogólnoludzkiej rodzinie. 

Z chrześcijańskiego punktu widzenia braterstwo jawi się jako imperatyw, który w praktyce życia bywa 

nieustannie odraczany na później. To opóźnianie realizacji tego wezwania przywodzi na myśl 

modlitwę arcykapłańską Jezusa, w której modli się do Ojca: „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). 

Słowa te stanowią fundamentalne zadanie, jakie jest skierowane do wszystkich mężczyzn i kobiet pod 

panowaniem Chrystusa. Braterstwo plasuje chrześcijan w samym sercu eschatologicznej tensji 

Królestwa Bożego: obietnica życia już w pełni udzielonego i tego, które musi być nieustannie 

odnawiane. Co więcej, dla chrześcijan braterstwo jest zakorzenione w wierze Trynitarnej: koncepcja 

ta jako otwarta na każdego, jest oryginalnym projektem: nie chodzi w nim o braterstwo oparte w 

znaczący sposób tylko na więzach krwi, ale jest ono wyrazem nowego stworzenia objawionego w 

Chrystusie, który przez Ducha Świętego, prowadzi nas do rzeczywistej relacji z Ojcem. 

Ale kto jest moją siostrą i moim bratem? Czy są nimi tylko moi sąsiedzi, czy też osoby żyjące daleko, a 

może to wszyscy ludzie, a idąc dalej może to wszystkie istoty żyjące, a może i cały kosmos? Bez 

wątpienia nie są nimi tylko ci, których sami wybieramy i których obecność wzywa nas do obowiązku 

solidarności i sprawiedliwości. A zatem: kim jest ten inny? Co powinienem dla niego zrobić? Jaka 

właściwie idea solidarności mnie z nim jednoczy? Jakie wspólne inicjatywy? Co wnosi w tę relację dla 

nas chrześcijan,  wiara w Chrystusa, przedwiecznego Syna Ojca i naszego Brata w  ludzkiej kondycji 

w Duchu Świętym? Jak możemy scharakteryzować ewangeliczne braterstwo wczoraj i dziś? W jaki 

sposób je realizujemy? 

Wybierając braterstwo, konferencja w Strasburgu, nie proponuje jedynie wyboru tematu, ale oferuje 

swoisty klucz, który otwiera - poprzez braterstwo w Chrystusie - nadzieję na ostateczne pojednanie 

w Chrystusie. Dokonuje się ono także poprzez „braterstwo w konkrecie”, czyli naszą codzienną 

solidarność, która musi być odkrywana ciągle na nowo. 

Podczas gdy sesje planarne będą skupiały się wokół pięciu głównych tematów, to prace w małych 

grupach dają możliwość dotknięcia zagadnienia braterstwa nie tylko na wszystkich polach  teologii 

(Biblii, patrystyki, dogmatyki, eklezjologii, życia religijnego), ale także na jego relacji z polityką, życiem 

społecznym, ekonomią, dobroczynnością, ubóstwem, prawem, zdrowiem, geopolityką (migracją), 

środowiskiem, gender, rodziną, ekumenizmem, dialogiem międzyreligijnym, instytucjami, pracą, etc. 

Sesje plenarne pozwolą nam odkryć status quo idei braterstwa, jego historyczną (biblijne źródła) i 

teologiczną perspektywę (patrystyczną i dogmatyczną), jego ekumeniczne i republikańskie 

konsekwencje (polityczna konieczność) oraz jego środowiskowe i ludzkie wyzwania.         
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