
Ulotka Ruchu Komunia i Wyzwolenie w kwestii orzeczenia
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka na temat krzy¿y

NIEREDUKOWALNA OBECNOŒÆ
Orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka sprzeciwiaj¹ce siê 

obecnoœci krzy¿y w salach szkolnych wywo³a³o protesty, które roznios³y siê szerokim 
echem: rzeczywiœcie, prawie wszyscy W³osi - 84% wed³ug sonda¿u Corriere della Sera - 
czuj¹ siê zgorszeni t¹ decyzj¹. 

„A wy za kogo Mnie uwa¿acie?”. To pytanie Jezusa do uczniów dosiêga nas 
z przesz³oœci i rzuca wyzwanie teraz. Chrystus na krzy¿u nie jest pomnikiem ludowej 
pobo¿noœci, wobec którego mo¿na ¿ywiæ co najwy¿ej nabo¿ne wspomnienie. 

Nie jest te¿ ogólnym symbolem naszej tradycji spo³ecznej i kulturalnej. Chrystus 
jest ¿ywym cz³owiekiem, który przyniós³ na œwiat os¹d, nowe doœwiadczenie, które 
dotyczy wszystkiego: nauki i pracy, uczuæ i pragnieñ, ¿ycia i œmierci. Doœwiadczenie 
spe³nionego cz³owieczeñstwa. 

Mo¿na zdj¹æ krzy¿e, ale nie mo¿na usun¹æ z rzeczywistoœci ¿ywego cz³owieka. 
Chyba, ¿e siê go zabije, i tak te¿ siê sta³o – ale teraz jest On bardziej ¿ywy ni¿ wczeœniej!

£udz¹ siê ci, którzy chc¹ usun¹æ krzy¿e, jeœli myœl¹, ¿e w ten sposób usun¹ 
z „przestrzeni publicznej” chrzeœcijañstwo jako doœwiadczenie i os¹d: jeœli nawet jest 
w ich mocy – ale ufamy, ¿e wyrok ten bêdzie zanegowany – zakazanie  krzy¿y, nie bêd¹ 
jednak w stanie usun¹æ z rzeczywistoœci ¿ywych chrzeœcijan. 

To co jest niewygodne dla nas to fakt, ¿e my, chrzeœcijanie, mo¿emy nie byæ sob¹, 
zapominaj¹c, czym jest chrzeœcijañstwo. W takim wypadku obrona krzy¿a by³aby 
przegran¹ batali¹, poniewa¿ ten Cz³owiek nie mia³by ju¿ nic do powiedzenia w naszym 
¿yciu.

Europejskie orzeczenie jest wyzwaniem dla naszej wiary. Dlatego nie mo¿emy ze 
spokojem wróciæ do zwyk³ych spraw, po tym, jak zgorszeni protestowaliœmy, nie 
poruszaj¹c sprawy podstawowej: „krzy¿ tak”, „krzy¿ nie” – a gdzie jest wydarzanie siê 
Chrystusa dzisiaj? Albo, s³owami Dostojewskiego: „Czy cz³owiek wykszta³cony, 
dzisiejszy Europejczyk, mo¿e wierzyæ, naprawdê wierzyæ w bóstwo Syna Bo¿ego, 
Jezusa Chrystusa?”.
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