
 
Załącznik do Statutu Stowarzyszenia „Emaus-Rzeszów” 

z dnia  23 kwietnia 2018 roku  

Powszechny manifest Ruchu Emmaüs: 

Przyjęty 24 maja 1969 roku w Bernie przez Pierwsze Zgromadzenie Międzynarodowe Ruchu Emaus 

Preambuła 

Emaus to nazwa osady w Palestynie, w której zrozpaczeni ludzie odzyskali nadzieję. Oznacza ona dla 

nas wszystkich, wierzących i niewierzących, nasze wspólne przekonanie, że jedynie miłość może nas 

połączyć i poprowadzić razem naprzód. 

Ruch Emaus zrodził się w listopadzie 1949 roku w wyniku spotkania: 

 ludzi, którzy zdali sobie sprawę ze swego uprzywilejowanego położenia i z odpowiedzialności 

społecznej w obliczu niesprawiedliwości, oraz 

 ludzi, którzy nie mieli już, po co żyć, 

przy czym jedni i drudzy postanowili połączyć swoją wolę i czyny by wzajemnie się wspomagać oraz 

nieść pomoc cierpiącym w przekonaniu, że właśnie ratując innych człowiek ratuje siebie samego. 

W tym celu powstały wspólnoty, które pracują, by żyć i dawać. Powstały oprócz tego grupy przyjaciół 

i wolontariuszy, walczących w sferze publicznej i prywatnej. 

1. Nasze Prawo 

jest tym, od którego dla całej ludzkości zależy wszelkie życie warte przeżycia, wszelki prawdziwy 

pokój oraz radość każdego człowieka i każdej społeczności: 

Zanim zadbasz o siebie, zadbaj o wszystkich tych, którzy są mniej szczęśliwi od ciebie. Służ w 

pierwszym rzędzie najbardziej cierpiącym. 

2. Jesteśmy pewni 

że poszanowanie tego prawa powinno przyświecać wszelkim poszukiwaniom sprawiedliwości, a co za 

tym idzie - pokoju między ludźmi. 

3. Nasz cel 

to działanie na rzecz tego, by każdy człowiek, każda społeczność, każdy naród mógł żyć, realizować się 

i spełniać poprzez wymianę i dzielenie się, jak również poprzez równą godność. 

4. Nasza metoda 

polega na tworzeniu, wspieraniu i inspirowaniu działalności ośrodków, w których wszyscy, w poczuciu 

wolności i szacunku, mogą sprostać swoim potrzebom i wzajemnie się wspomagać. 

5. Nasz podstawowy sposób działania 

 



 
 

to - wszędzie gdzie to możliwe - praca polegająca na zbieraniu przedmiotów i przywracaniu im 

wartości użytkowej oraz pomnażanie możliwości pilnych działań na rzecz najbardziej cierpiących. 

6. Wszelkie inne sposoby działania 

prowadzące do przebudzenia sumień i rzucające wyzwanie, powinny być również podejmowane, by 

służyć i zachęcać do służenia, w pierwszym rzędzie najbardziej cierpiącym poprzez dzielenie ich 

trudów i zmagań - w sferze prywatnej i publicznej - aż do zniesienia przyczyn wszelkiej nędzy. 

7. Nasza wolność 

W wykonywaniu swoich zadań Emaus nie jest podporządkowany żadnemu ideałowi, prócz tego, który 

został wyrażony w niniejszym manifeście, ani żadnej władzy, prócz tej, która konstytuowana jest w 

łonie Ruchu zgodnie z jego własnymi zasadami działania. Emaus działa zgodnie z przyjętą przez 

Narody Zjednoczone Deklaracją Praw Człowieka oraz słusznymi prawami każdej społeczności i 

każdego narodu, bez rozróżnień politycznych, rasowych, językowych, duchowych czy jakichkolwiek 

innych. Od osób pragnących uczestniczyć w naszym działaniu nie można wymagać niczego, prócz 

akceptacji treści niniejszego manifestu. 

8. Nasi członkowie 

Niniejszy manifest stanowi prostą i precyzyjną podstawę działalności Ruchu Emaus. Musi być przyjęty 

i stosowany przez każdą grupę pragnącą być aktywnym członkiem Ruchu. 

 

 

 

 


