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Kazanie inauguracyjne (J 1, 1–5)2

Inaugural sermon (Joh. 1:1-5)

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało. 
W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 
A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła  
(J 1,1-5).

Czcigodni Zgromadzeni! Bracia i Siostry! Drodzy Studenci!

Nabożeństwo z okazji inauguracji roku akademickiego w naszej Aka-
demii ma szczególny charakter. Jest to wydarzenie niezwykłe – i warto 
mieć tego świadomość. Nigdzie bowiem w Polsce i na świecie nie istnieje 
w pełni ekumeniczna celebracja uroczystości kościelnych. Każdorazo-
wo tzw. nabożeństwo ekumeniczne jest tak naprawdę nabożeństwem 
odprawianym w rycie danej konfesji z udziałem przedstawicieli innych 
Kościołów. Są oni zaproszeni do wygłoszenia kazania/homilii bądź 
udziału w liturgii. Dlatego też nabożeństwo akademickie w ChAT jest 
czymś wyjątkowym. Ono jest miejscem modlitwy i spotkania – na rów-
nych prawach i z równym wzajemnym szacunkiem – trzech tradycji 
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wyznaniowych: prawosławnej, ewangelickiej (protestanckiej) i staroka-
tolickiej – a szerzej katolickiej. Ma ono charakter otwarty – zaproszeni 
są wszyscy: wierzący i agnostycy.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna to uczelnia teologiczna i hu-
manistyczna zarazem. Teologia i humanizm są w naszych murach po-
jednane. W teologii i w humanizmie chodzi o całościowe rozumienie 
rzeczywistości humanum. Wszyscy znamy rysunek człowieka witru-
wiańskiego autorstwa Leonardo da Vinci. Rysunek ten nie tyle obrazuje 
człowieka, ile przede wszystkim jego pozycję jako centrum rzeczy-
wistości i zarazem centrum odpowiedzialności za świat. Rodzący się 
renesans nie negował Boga. Pokazywał natomiast podmiotową rolę 
człowieka w organizacji życia społecznego i religijnego. Innymi słowy: 
każdy człowiek jest odpowiedzialny za kształtowanie rzeczywistości 
i za własną relację z Bogiem.

Przed chwilą mogliśmy wysłuchać jednej z najbardziej znanych 
na Śląsku Cieszyńskim pieśni ewangelickiej „Ojcowski Dom”. Pieśń 
ta stała się symbolem. Jest wykonywana podczas uroczystości chrztu, 
zawarcia małżeństwa oraz pożegnania zmarłej osoby. Siła tej pieśni nie 
polega na jej jakiejś nadzwyczajnej nucie melodycznej czy też treści 
dosłownie odbieranej. Jej siłą jest język symboli i jej egzystencjalne zako-
twiczenie. Ojcowski dom to dom rodzinny. Ojcowski dom to wspólnota 
lokalna. Ojcowski dom to Kościół. I wreszcie – ojcowski dom to dom 
Ojca Niebiańskiego, to dom tworzony przez Boga.

Każdy teolog, każdy pedagog i pracownik socjalny powinien zadać 
sobie pytanie o sens studiów i sens własnej pracy. Istotą naszej działalno-
ści jest rozumienie i tłumaczenie rzeczywistości oraz wsparcie udzielane 
drugiemu człowiekowi. Jak pisał Dietrich Bonhoeffer, nasze życie jest 
„byciem-dla-drugiego-człowieka”.

Każda narracja o człowieku i o Bogu jest narracją. Mam świadomość, 
że to stwierdzenie jest tautologią. Tym niemniej ukazuje ono językowy 
charakter naszego istnienia. Teolog, pedagog, humanista są zobowią-
zani do interpretacji znaków, pojęć, wyrażeń, języka, mowy, dyskursu 
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i komunikacji. Rozumienie rzeczywistości i przekaz tegoż rozumienia 
staje się naszym podstawowym zadaniem. Zadanie to jest związane 
z wysiłkiem intelektualnym i egzystencjalnym! 

Wysiłek ten musi uwzględniać racje różnych stron. Nie chodzi w nim 
jednak o ujednolicenie stanowiska, o sprowadzenie różnych poglądów 
do wspólnego mianownika, lecz o wzajemne rozumienie i bycie razem. 

ChAT jest miejscem sporów światopoglądowych i teologicznych. 
Ale jednocześnie jest czymś więcej – jest wspólnotą mimo różnorod-
ności. Różnorodność, odrębność tradycji religijnych i tożsamości kul-
turowych stanowi o bogactwie naszej Uczelni. Wyjątkowość Akademii 
odzwierciedla zasada pojednanej różnorodności.

Dostojni Zgromadzeni!

Jako członkowie społeczności akademickiej – jako studenci i na-
uczyciele akademiccy – jesteśmy powołani do rozumienia i tłumaczenia 
rzeczywistości.

Rozumienie pojęć jest ujmowane na ogół jako intelektualna proce-
dura odczytywania znaczeń. Rozumiem – oznacza, że dana wypowiedź, 
dany tekst, dana sytuacja społeczna staje się dla mnie znaczącą całością. 
Rozumiem – oznacza, że potrafię odczytać indywidualny przypadek jako 
znaczący w kontekście całości narracji czy całości wydarzeń.

Biblia jest przepełniona symbolicznymi pojęciami: stworzenie, raj-
-Eden, wygnanie, potop, arka Noego, tęcza, patriarcha, Jerozolima, 
świątynia, góra, światłość, mesjasz, niebo, krzyż, narodziny-śmierć-
-zmartwychwstanie, itd. Symboliczne są również liczby: 1, 3, 4, 7 czy 12. 

Rozumienie ujmujemy tradycyjnie jako powiązanie znaku, pojęcia 
z jego desygnatem, z rzeczywistością, z którą znak czy pojęcie są powią-
zane. Pojęcie „chleb” jest zrozumiałe dzięki jego odniesieniu do konkret-
nej rzeczywistości chleba. Pojęcie „stół” jest zrozumiałe dzięki koneksji 
z konkretnym przedmiotem – stołem. Problem polega na tym, że zarów-
no „chleb”, „stół”, jak i wiele innych pojęć nie mogą być zredukowane 
do dosłownych znaczeń. Stół to nie tylko blat umiejscowiony na jakimś 
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podeście, lecz również miejsce spotkania, wspólny posiłek czy wspól-
nota. Kwestia komplikuje się jeszcze bardziej, gdy uwzględnimy fakt, 
że ludzie komunikują się nie tyle poprzez odizolowane znaki/symbole, 
lecz przede wszystkim w formie wielowątkowych wyrażeń. Rozumienia 
takich rozbudowanych narracji nie można sprowadzić do sumy znaczeń 
poszczególnych znaków. Już w V w. św. Augustyn dostrzegł ten problem 
i w traktacie „O doktrynie chrześcijańskiej” krytykował takie podejście. 
Pisał: „niewolnikiem znaków jest ten, kto rozumienie świata redukuje 
do odczytania związku pomiędzy znakiem i rzeczą przez ten znak ozna-
czaną”. Istnieje bowiem rzeczywistość trzecia – rzeczywistość sensu. 
To na pozwala odczytać znaczenie szerszych wypowiedzi, a zarazem 
sama podlega wysiłkowi odczytania. 

Świat ludzki jest światem narracji, obszernych wypowiedzi, 
a nie światem wyodrębnionych pojęć. Sensu ludzkiej egzystencji nie 
jesteśmy w stanie odczytać z pojedynczych pojęć, lecz jedynie z analizy 
skomplikowanych przekazów. I tutaj zaczyna się badawcze i oświatowe 
zadanie teologa i pedagoga. Zadanie to stanowi o specyfice i społecz-
no-kulturowej roli naszej Akademii. Teolog i pedagog powinni być 
bowiem krytycznymi interpretatorami narracji, dziejowości i wydarzeń. 
Drodzy Studenci! Nie wiem, czy macie taką świadomość – jako teolodzy 
i pedagodzy – będziecie pełnić fundamentalną rolę w życiu Kościołów 
i społeczeństwa: będziecie tłumaczami, hermeneutami rzeczywistości. 

Dostojni Zgromadzeni!

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało. 
W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 
A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła  
(J 1,1-5).

Pierwsza fraza cytatu z Ewangelii Jana jest zapisana na sztandarze na-
szej Akademii. Tym samym jest hasłem przewodnim naszej działalności 
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akademickiej i życiowej. Fraza ta jest symbolicznym i zarazem teolo-
gicznym streszczeniem Ewangelii – Dobrej Nowiny. To Słowo było 
na początku, a Bóg był w Słowie. Życzę wszystkim, aby Słowo, Boski 
Logos, niekiedy w ukrytej postaci, inspirował nasze myśli, pobudzał 
do działania i uwrażliwiał nas na znaczenie domu ojcowskiego – domu 
rodzinnego, domu lokalnego, domu jako Polski, domu jako Europy, 
domu jako wspólnego, ekumenicznego świata, domu jako niebiańskiej 
nadziei i wreszcie błogosławionego domu dla wszystkich pracowników 
i studentów Akademii, domu naszej wspólnej Alma Mater – Chrześci-
jańskiej Akademii Teologiczne w Warszawie. Amen!
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