
Oświadczenie członków i członkiń
parafii ewangelicko-reformowanej

w Warszawie w sprawie Tęczowego Piątku

My, niżej podpisani członkinie i członkowie Kościoła Ewangelicko-Reformowanego współtwo-
rzący Parafię warszawską, widzimy jak bardzo samotni, opuszczeni i prześladowani pozostają 
nasze siostry i bracia - osoby LGBT+. Uważamy, że nie możemy przechodzić wobec tego obojęt-
nie. Dlatego z okazji Tęczowego Piątku pragniemy wyrazić nasz najwyższy podziw i uznanie dla 
organizatorów tej istotnej społecznie akcji. Jesteśmy przekonani,  że są sytuacje, w których nie 
możemy milczeć – a to jedna z nich.

Dla nas, ewangelików reformowanych, Biblia jest Księgą wiary i jesteśmy boleśnie świadomi, 
że ciągle nie potrafimy wyrazić ogromu tego najważniejszego przykazania, jakie zostawił nam nasz 
Pan: „abyśmy się wzajemnie miłowali” (J 13,34-35). Jesteśmy Kościołem reformującym się według 
słowa Bożego, zatem naszą drogą jest nieustanne zmienianie się i refleksja nad własną postawą.

W życiu codziennym widzimy wyraźnie, jak nasza ludzka miłość bywa niedoskonała i niepełna 
oraz jak szalenie trudno wyrazić nam troskę względem drugiego człowieka. Odzwierciedlanie Bożej 
miłości w ludzkim świecie jest wyzwaniem, które podejmujemy każdego dnia w imię Zbawiciela.

W związku z tym nie możemy przechodzić obojętnie wobec narastającej atmosfery wykluczenia. 
Chrześcijanie powinni opowiadać się zawsze po stronie tych opuszczonych, których inni zdają 
się nie zauważać (Łk 10,30-37). Nasz Mistrz – Jezus Chrystus – zawsze stawał w obronie prześla-
dowanych i pogardzanych społecznie (Łk 19,1-10; J 4,1-42; J 8,1-11), dlatego i nasze miejsce jest 
wśród tych, którzy za sam fakt bycia kim są, doświadczają krzywd.

Wyrażamy solidarność z naszymi siostrami i braćmi, osobami LGBT+, którym należy się szacunek 
oraz godne traktowanie. Naszą parafię tworzą wspólnie osoby identyfikujące się z heteroseksualną 
większością oraz osoby identyfikujące się ze społecznością LGBT+.  Codziennie wzajemnie inspiru-
jemy się w Bożej pracy wierząc, że każdy człowiek jest wartościowy. To dla nas prawdziwa radość 
doświadczać jedności w różnorodności – w domu naszego Ojca jest bowiem mieszkań wiele (J 14,2).

Wszelkie inicjatywy, takie jak Tęczowy Piątek, które poszerzają obszar Bożej miłości i poszanowa-
nia drugiego człowieka, uważamy za niezbędny środek do tworzenia odrobinę lepszego świata. 
Jest to jedno z najważniejszych wartości, jakie chrześcijaństwo dało światu. Dlatego popieramy 
inicjatywę Tęczowego Piątku jako głęboko chrześcijańską i realizującą bliskie nam ideały.

Czynimy tak, gdyż żyjemy Chrystusem.
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