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CO WY NA T O ?
Kobiela — pastorem? W wielu Kościołach sprawa przestała już być pro
blemem. W Czechosłowacji, na Węgrzech, w NRD i RFN, we Francji 
i Szwajcarii Kościoły reformowane, a także luterańskie i baptystyczne 
dawno już sprawę przesądziły i kobiety otrzymują ordynację na równi 
z mężczyznami.

W Polsce jedynie Kościół metodystyczny praktykuje, pełną ordynację ko
biet. Absolwentki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wyznania ewan
gelicko-augsburskiego otrzymują ordynację częściową jako katechetki, 
ale niejedna z nich, tam gdzie zachodzi potrzeba, pełni wszystkie obo
wiązki duszpasterskie, choć nie ma pełnych praw przysługujących du
chownym. Kościół reformowany od czasu, gdy na Akademię Teologiczną 
wstąpiły studentkf należące do tego Kościoła, stanął wobec konieczności 
rozwiązania problemu, który dotąd nie istniał.

W związku z tym nasuwają się dwie grupy spraw do rozpatrzenia. 
Pierwsza z nich to stanowisko Pisma świętego, a druga to układy spo
łeczno-obyczajowe i tradycja.

Na pierwszy rzut oka zdawałoby się, że Pismo święte rozstrzyga sprawę 
zupełnie jednoznacznie. Jezus powołał samych mężczyzn na apostołów. 
Gdy w Jerozolimie powstały trudności przy rozdzielaniu pomocy sierotom 
i wdowom, powołano siedmiu pomocników apostolskich, zwanych trady
cyjnie diakonami, również wyłącznie mężczyzn. Apostoł Paweł, który 
w czasie swej pracy misyjnej stawał wobec problemów natury organi
zacyjnej, tak pisał do Koryntu: „Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale 
pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych niech niewiasty na zgro
madzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić” (I Kor. 14:33—34). Do 
Tymoteusza zaś napisał następujące zdania: „Kobieta niech się uczy 
w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam kobiecie nauczać, ani wy
nosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie” (I Tym. 
2:11— 12).

Sprawa nie jest jednak całkiem jednoznaczna, skoro po starannych stu
diach biblijnych i głębokim zastanowieniu wiele Kościołów postanowiło 
kobiety ordynować. Istnieją argumenty natury biblijnej, które sprawę 
przesądziły. Problem tutaj tylko sygnalizujemy, jako dyskusyjny, zgod
nie z zasadą obowiązującą w tej rubryce.

W praktyce kościelnej bardzo często najtrudniejszą przeszkodę do poko
nania stanowią tzw. czynniki pozateologiczne. W przypadku kobiet-du- 
chownych takimi czynnikami są układy społeczno-obyczajowe i tradycja. 
Bardzo wielu ludzi jest przeciwnych kobiecie w todze dlatego, że trudno 
im wyobrazić ją sobie w tej roli i uznać jej autorytet. Funkcjonuje 
wśród nas wiele stereotypów, które każą niżej cenić kobietę wykonującą 
jakąś funkcję od mężczyzny w tej samej roli. Dzieje się tak, mimo że 
formalnie kobiety w naszym kraju mają równe prawa z mężczyznami. 
Ciekawe — najczęściej sprzeciw wyrażają same kobiety. „Kobieta na 
kazalnicy? — nigdy!” Dlaczego? Najczęściej słyszy się odwołanie do tra
dycji: nigdy dotąd tej funkcji kobiety nie spełniały. Mówi się również
0 czynnikach psychologicznych: kobiety bardziej podlegają emocjom, częś
ciej wpadają w egzaltację. Podkreśla się, że krępującą okolicznością jest 
kobieta w ciąży, oraz że musi ona zajmować się domem i wychowaniem 
dzieci. Niektórzy uważają za warunek konieczny pozostawanie przez ko
bietę w celibacie, aby mogła pełnić tę rolę. Jeszcze jedna przeszkoda ma 
charakter ekumeniczny. Ponieważ niektóre Kościoły, jak prawosławny
1 katolicki bardzo stanowczo nie dopuszczają kobiet do ordynacji, złama
nie tej tradycji utrudniałoby wzajemne stosunki.

Byłoby rzeczą interesującą usłyszeć opinie naszych Czytelników w lej 
sprawie.

C O  W N U M E R Z E ?
O 'niecierpliwości, rezygnacji, braku 
pokory u wyznawców nominalnych, 
'którzy zatrwożeni swoją krytyczną 
sytuacją .przypominają sobie nagle 
o modlitwie, pisze iks. Michał War
czyński, ewangelicko-augsburski du
chowny ize Zduńskiej Woli w kaza
niu ipt. Wyznawca nominalny (s. 3). 
Modlitwę ipt. Piąty talent (s. 4) za
mieszczamy w nadziei, że ijej treść 
pobudzi do refleksji, a może i do 
dyskusji w poszukiwaniu piątego, 
zapomnianego talentu. Chętnie za
mieścimy w „Jednccie” myśli Czy
telników na Iten temat.

(Podobnie chętnie usłyszelibyśmy 
zdanie naszych Czytelników o ordy
nowaniu kobiet. Tej sprawie po
święcamy nasze tuwagi w rubryce 
Co wy na to? na s. 2.

Obszerne opracowanie tematu Koś
ciół w Nowym Testamencie (s. 5)
zostało przygotowane przez Iks. Mie
czysława Cieślara, pracownika na
ukowego Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej.

4 kwietnia !br. mija dwunasta rocz
nica śmierci Martina Liuthera Kin
ga, amerykańskiego pastora bap- 
tystyciznego, bojownika o prawa 
Murzynów. Wspomnienie o Spotka
niu z Kingiem (s. 9) zostało zaczer
pnięte iz książki ks. Alberta van 
den Heuvela pt. Combat and Ra
cism.

Kolejną Rozmowę przy studni
(s. 11) S. Kinga Strzelecka prowa
dzi ze szwajcarską malarką, która 
pnzyjąwszy wyznanie prawosławne 
poświęciła się malowaniu ikon. 
Rozmowa ta jest interesującym 
przyczynkiem do izro.ziumien.ia roli 
ikony w Kościele prawosławnym.

O przykrych wnioskach z It eg ar ocz
nego Tygodnia Ekumenicznego w 
Poznaniu .pisze Alina Werner w no
tatce Trochę naprzód, trochę wstecz 
(s. 13).

Tirzy strony Przeglądu ekumenicz
nego (s. 14) zamykają zeszyt.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Chwasty wzrosły i zagłuszyły za
siane ziarno — p. Mat. ,13.
Wolny komentarz do kazania na 
s. 3.
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KS. MICHAŁ WARCZYŃSKI

Wyznawca nominalny
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, 
które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się 
wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i aby wszelki 
język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga 
Ojca.

Flp. 2:9—11

Jezus Chrystus jest drogą Boga do ludzi. Dla
tego nie powinniśmy dziwić się, że ta droga, dro
ga Boża, jest inna, niż ludzie wyobrażają ją so
bie. Ziemska droga Jezusa Chrystusa zaczyna się 
w ubogim żłobku, w sitajni betlejemskiej. I cho
ciaż od samego początku pada na nią cień krzy
ża, to jednak rozświetlona jest wyraźnie Bożą 
chwałą. Świadczą o tym: zwiastowanie o nadej
ściu Królestwa Bożego, cudowne dzieła wska
zujące na nowy, Boży świat, w którym nie bę
dzie grzechu, cierpienia i śmierci, moc, którą Je
zus uciszył wzburzone fale morskie, godzina na 
Górze Przemienienia, kiedy to w  tajemniczy 
sposób zapowiedziany został cud Zmartwych
wstania.

Tylko Jezus Chrystus zna Ojca i dlatego wyłącz
nie On jest drogą do prawdziwego poznania Bo
ga. W konsekwencji oczywistym staje się fakt, że 
jeśli tylko Chrystus jest drogą do Boga, to poza 
Chrystusem nie ma dla nas prawdy o Bogu i nie 
ma prawdy o ludziach.

A jaki był w naszym minionym życiu i jaki jest 
obecnie nasz stosunek do wiary i do drogi Jezusa 
Chrystusa? Czy wspominamy jedynie chwile ra
dosne, w których On wskazywał nam drogę do 
szczęścia? Czy też te smutne, pełne rezygnacji, 
w których wydawało się nam, że Go już nie ma? 
W chwilach szczęśliwych modlitwy nasze pełne 
były dziękczynienia, wiary, bliskie sercu, wy
słuchane do końca. A w chwilach nieszczęścia, 
życiowych tragedii, gdy wydawało się, że zosta
liśmy opuszczeni, w takich chwilach wypowia
dane gorąco modlitwy nie zostały, naszym zda
niem, wysłuchane. Wpadaliśmy wtedy w rezyg
nację, stawaliśmy się niecierpliwi, ogarniał nas 
cień niewiary, brakło pokory.

Podobne stany ogarniają przede wszystkim lu
dzi, którzy przedtem nie mieli bliższego kontak
tu z Chrystusem. Byli wyznawcami nominalny
mi. A  właśnie brak kontaktu z Nim, ze Słowem 
Bożym i ze społecznością wierzących powodu je, 
że w momentach trudnych ludzie tacy, gdy jhż 
nawet zaczną się modlić, nie wykazują pokory 
i cierpliwości. Uważają, że Bóg powinien ich 
bezzwłocznie wysłuchać.

Typowym przykładem takiej postawy jest obraz 
człowieka ustabilizowanego, nominalnego chrześ
cijanina,'którego kolejnymi celami życiowymi są: 
lepsze stanowisko, wygodniejsze mieszkanie, ko

lejny wyjazd na atrakcyjny urlop. I oto nagły 
zawał serca komplikuje wszystkie te plany. Le
żąc na łóżku szpitalnym człowiek ów, skazany na 
dłuższe leczenie, staje wobec problemów, na któ
re przedtem nie było w jego życiu miejsca lub 
których po prostu nie dostrzegał: czy będzie 
mógł wrócić do pracy jako pełnosprawny czło
wiek? Co z jego stanowiskiem? Co w ogóle da
lej? Na razie myśli jeszcze o szybkim opuszcze
niu szpitala. Ale kiedy na sąsiednich łóżkach 
zmieniają się pacjenci, gdy opuszczają szpital 
ludzie szybciej od niego powracający do zdro
wia, w naszym chorym następuje powolna prze
miana. Ma dużo czasu na rozmyślania. Przypo
minać sobie zaczyna swój kościół parafialny, do 
którego w ogóle nie chodził, bo, jak się uspra
wiedliwiał przed sobą — nie miał czasu... Przy
pomina sobie modlitwy, których kiedyś się nau
czył, ale od wielu lat już się nie modlił. Przypo
mina sobie konfirmację... Tak, teraz oto zaczyna 
składać, z początku bardzo powoli i nieśmiało, 
a potem coraz pewniej, ręce do modlitwy. Mo
dli się częściej, coraz mocniej i goręcej, sądząc, 
że jeśli dotąd w jego życiu wszystko udawało się 
i kończyło pomyślnie, to i teraz Bóg jego mod
litw wysłucha i przywróci zdrowie.

Tymczasem dni mijają, a chory nie powraca do 
zdrowia. Staje ;si-ę więc w modlitwach niecier
pliwy, coraz wyraźniej ujawnia brak pokory w 
oczekiwaniu. Dlaczego Bóg nie chce go wysłu
chać? Przecież już od tylu dni się modli! Popro
sił nawet najbliższych o przyniesienie Biblii.

Czyżby modlitwy chorego człowieka nie zostały 
przez Boga wysłuchane? A może chory człowiek 
nieświadomie traktuje swoją modlitwę jak ma
giczne zaklęcie? Może chce zmusić Boga, aby 
spełnił wolę modlącego się? A  gdy okazuje się, 
że On nie jest posłuszny wypowiedzianym w 
modlitwie żądaniom, nasuwają się wątpliwości, 
zawód, zniechęcenie. Dlaczego Bóg swego Syna 
wywyższył, dlaczego obdarzył Go imieniem, któ
re jest ponad wszelkie imię? Dlaczego przed Je
zusem ludzie padają na kolana?

■Jezus Chrystus był Bogu wle wszystkim po
słuszny, aż do śmierci krzyżowej. Z tych słów 
wypływa wzór pokory Jezusa wobec swojego 
Ojca. Wiara staje się udziałem tylko takich lu
dzi, którzy z cierpliwością 'i pokorą odnajdują 
Jezusa Chrystusa. Człowiek będący jedynie 
chrześcijaninem nominalnym, żyjący z dala od
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prawd Chrystusowych, nie posiada pokory ani 
cierpliwości, nie potrafi znaleźć właściwej 'dro
gi1 wiodącej do Jezusa.

Przykład faryzeusza i celnika uzmysławia, jakiej 
modlitwy oczekuje od nas Paru Jedynie modlit
wa gorąca, pełna pokory i oddania zostaje wy
słuchana. Celnik uniżył się przed Bogiem: ,,Pa
nie, bądź miłościw mnie grzesznemu” , ukazał 
swoją pokorę, czekał cierpliwie na odpowiedź. 
Słowa apostoła Pawła do ziboru w  Filippi uka
zują w siposób jednoznaczny, 'dlaczego Bóg Sy
na swego wywyższył. Znajdują 'też potwierdze
nie i dzisiaj, bowiem ukazują, kto jest naszym 
jedynym Panem, Panem życia i -śmierci. Uczą, 
co robić, aby nasze modlitwy były pełne poko
ry i cierpliwości w chwilach próby.
Nasz chory człowiek postępował tak, jak my 
często postępujemy w różnych sytuacjach życio

wych. Jesteśmy zbyt zniecierpliwieni, zbyt odda
leni od Pana. Jak zatem mamy postępować? Czy 
wystarczy tylko pokorne zawołanie celnika za 
psalmistą: ,,Panie, bądź miłościw mnie grzesz
nemu!” ?
Prawdziwa, nieugięta wiara okazuje swoją moc 
właśnie w sytuacjach krytycznych. Warunkiem 
takiej wiary jest stała więź modlitewna z 
Chrystusem. Nie może nam w tym przeszko
dzić tempo życia i ciągłe załatwianie różnych 
niekończących się spraw. Słowa wypowiedzia
ne przez apostoła Pawła do zboru w Filippii 
mają nam uzmysłowić, że stały kontakt z Je
zusem Chrystusem w pokornej i cierpliwej 
modlitwie pomoże zawsze i wszędzie, w każ
dej sytuacji naszego życia.

Amen.

Piqty talent
Ile otrzymałeś ode mnie talentów?

P i ę ć .

A ile zwracasz?
Nie umiem sam obliczyć, Panie.

A co zrobiłeś z moimi talentami? 

Wybudowałem hutę, 
bo ludzie potrzebują stali.

Ale wyziewami z niej zabiłeś las, 
który ludziom oczyszczał powietrze. 

Wybudowałem fabrykę chemiczną, 
aby jej produkty służyły ludziom.

A jej ściekami zabiłeś ryby, 
bo zatrułeś wody w rzece.

Wybudowałem elektrownię atomową, 
bo ludzie bardzo potrzebują prądu.

I kazałeś im żyć w wiecznym strachu 
przed nuklearnym skażeniem.

Zbudowałem rakietę kosmiczną, 
bo ludzie chcą poznać i wszechświat.

I zużyłeś surowce, potrzebne innym 
do zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Chciałem jak najlepiej.:.

Ile otrzymałeś ode mnie talentów?
Pięć, Panie.

Co to były za talenty?
Zaradność,
Pracowitość,
Wiedza,
Dobroć.
Piątego nie pamiętam.

Chodź do mnie, synu, 
tu odpoczniesz i przypomnisz sobie.
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KS. MIECZYSŁAW CIEŚLAR

Kościół W Nowym Testamencie
I CZYNNIKI TWORZĄCE I KSZTAŁTUJĄCE 

KOŚCIÓŁ

K o ś c i ó ł  a J e z u s  h i s t o r y c z n y

Niektórzy teologowie głoszą pogląd, że Pan Jezus nie 
miał zamiaru zakładać Kościoła ani też wcale go nie 
założył za swojego ziemskiego życia. Jezus głosił Kró
lestwo Boże, w którym wszelkie formy zinstytucjonali
zowane zostają zastąpione przez zakon Ducha. Nato
miast uczniowie Jezusa — kontynuują owi teologo
wie — zniekształcili pierwotny zamysł Mistrza, two
rząc zorganizowaną społeczność. Faktem jest, że ewan
gelie nie znają pojęcia ekklesia (zbór, Kościół).

O ile jednak Jezus — jako osoba historyczna — nie 
zamierzał wcale zakładać Kościoła w postaci, jaką zna
my, tj. z całyhi systemem instytucji, doktryn i cere
monii, o tyle nie da się w żaden sposób podważyć fak
tu, że życie Kościoła głęboko i trwale związane jest 
z Jego historyczną osobą. Mówiąc obrazowo: Kościół 
tkwi mocno w ziemskim życiu Jezusa i ono jest jed
nym z czynników tworzących Kościół.

Przemawiają za tym następujące argumenty: 

Pierwszy zbór wyrasta na gruncie wspólnoty utwo
rzonej przez Jezusa historycznego. Ta wspólnota „ky- 
niszta”, tj. Jezus i uczniowie, nazywała się braćmi, 
miała zwyczaj kończyć dzień wspólnym posiłkiem, mo
dlić się razem i wspólnie gospodarować finansami. Ży
cie pierwszego zboru w Jerozolimie było prostą kon
tynuacją życia wspólnoty Jezusa (Dz. 1:14).
W wydarzeniach, jakie nastąpiły po Wielkanocy, ob
serwujemy kontynuację wiary w Jezusa jako Mesjasza. 
Początki tej wiary stwierdzamy już w życiu społecz
ności otaczającej Jezusa historycznego. Uczniowie roz
poznali w Nim posłanego od Boga Mesjasza, który przy
szedł, aby odbudować zburzone królestwo Izraela. Ich 
wielkie nadzieje zostały zniweczone przez tragiczną 
śmierć Jezusa ma (kinzyżu. Zawiedzeni i rozbici qpusz- 
czają Jerozolimę (Łuk. 24:21). Wracają do niej jednak 
po wydarzeniach wielkanocnych, co dowodzi, że od
żyły w nich na nowo nadzieje na odbudowanie kró
lestwa Izraela. Jezus zmartwychwstał. Udowodnił, że 
jest Mesjaszem. Idą więc, aby w pobliżu świątyni je
rozolimskiej oczekiwać na zrealizowanie się ich na
dziei. Według bowiem przepowiedni proroków miej
scem, w którym nastąpi inauguracja królestwa, jest 
świątynia (por. Mai. 3:1).

K o ś c i ó ł a Ch - r y s t u  s z m a r t w y c h w s t a ł y

Świadectwo o zmartwychwstamu Jezusa Chrystusa 
zajmuje pierwsze miejsce w zwiastowaniu pr a zboru. 
Uczniowie czują się powołani do składania świadectwa 
o zmartwychwstaniu i o jego konsekwencji, czyli o rych
łym spełnieniu się obietnic dotyczących królestwa. 
Prazbór jest głęboko przekonany o rychłym przyjściu 
Chrystusa, kiedy wszystko znajdzie dopełnienie i kres. 
Sam zbór nie identyfikuje się jednak z tym królest
wem.

Całkowite przeświadczenie o zmartwychwstaniu Jezu
sa Chrystusa stanowi nie tylko główny element zwias
towania prazboiru; jest także, a może przede wszyst
kim, czynnikiem tworzącym Kościół. Kościół budu
je się na świadectwie całej liczby świadków, którzy 
przeżyli spoitkamiie ze Zmartwychwstałym (por. I Kor. 
15; Łuk. 2>1:34; Dz 1:3, 13:31). Ich świadectwo łączy 
się nierozerwalnie z przeświadczeniem, że żywy Jezus 
jest rzeczywiście obecny pośród tych, którzy to świa
dectwo przyjęli, że zbór stale przeżywa Jego obecność.

K o ś c i ó ł  a D u c h  Ś w i ę t y

Rozważając temat: „Kościół w Nowym Testamencie” 
nie wolno pominąć zagadnienia Ducha Świętego i Jego 
roli w kształtowaniu zrębów i struktury Kościoła. 
W relacji Nowego Testamentu obserwujemy wysiłek 
pierwszego zboru do podporządkowania całego życia 
działaniu Ducha Świętego. Myśl o jakimkolwiek sys
temie jest obca pierwszemu zborowi. Wierzący ocze
kują szybkiej realizacji królestwa i żyją w taki spo
sób, jak gdyby to królestwo już było obecne.

Ewangelista Łukasz datuje powstanie Kościoła od dnia 
Zesłania Ducha Świętego. Duch Św’ięlty jest w.ięc czyn
nikiem tworzącym Kościół. Można jednak spotkać się 
z poglądem, że wydarzenia opisane w drugim roz
dziale Dziejów Apostolskich nie mówią o zesłaniu 
Ducha w tym sensie, jak gdyby chodziło o element 
dotąd nieobecny w życiu społeczności wierzących, 
przeciwnie — chodzi o uzewnętrznienie się siły nie- 
ustanie obecnej, ade działającej dotąd w ukryciu, poza 
świadomością społeczności. Łukasz miałby więc rację 
o tyle, że Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy u ś w i a d o 
m i ł  s o b i e  swoje istnienie. Uświadomił sobie rów
nież, że dar Ducha Świętego nie służy tylko wzajem
nemu budowaniu się zboru (co tak mocno będzie po
tem podkreślał aposWł Paweł mówiąc,’ że Bóg obda
rza darami Ducha tylke we wspólnocie Kościoła), ale 
że wyposaża również w zdolność zwiastowania rados
nej nowiny całemu światu. Kościół uświadomili sobie 
w tym dniu, że zostało mu powierzone misyjne zada
nie zwiastowania Jezusa Chrystusa Pana tak, aby 
wszyscy, którzy wzywają Jego imienia, zbawieni byli. 
Duch Święty jest również czynnikiem kształtującym 
Kościół. Jest elementem ciągle na nowo obecnym w 
rzeczywistości Kościoła. Takie przeświadczenie daje 
się zauważyć na kartach Nowego Testamentu. Mówiąc 
o działaniu Ducha Świętego Paweł używa izawisze cza
su teraźniejszego. Oznacza to, że w jego przekonaniu 
Duch działa. nie tylko w początkowym etapie drogi 
wiary, ale że jest zawsze obecny w życiu zboru. Jego 
działanie nie zna granic, a Jego moc jest niewyczerpa
na (II Kor. 9:10).

Z w i a s t o w a n i e

Pierwszy okres życia młodego Kościoła charaktery
zuje się nastrojami eschatologicznymi i wielkimi po
rywami Ducha (nierzadko dochodzącymi do ekstatycz-
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nych uniesień), wyrażającymi się w glosolalii Jest to 
okres kształtowania się istoty - Kościoła. Później ów 
początkowy zapał stygnie, a Kościół cały swój wysiłek 
kieruje na definiowanie nauki chrześcijańskiej, regu
lowanie zwyczajów, wyznaczanie planów i metod misji. 
Jednakże cała nauka Kościoła jest tylko rozwinięciem 
tego, co zostało mu dane w pierwszych dniach jego 
istnienia.

Wiedzę o tym krótkim, choć niezwykle ważnym okre
sie czerpiemy z początkowych rozdziałów Dziejów 
Apostolskich. Zanim jednak księga ta przedstawi ży
cie pierwszego zboru i jego charakterystyczne cechy, 
opowie wpierw o misyjnym kazaniu Piotra. Warto przy 
tej okazji dodać, że w Nowym Testamencie rozróżnia 
się wyraźnie zwiastowanie od nauczania. Zwiastowa
nie ma na celu przede wszystkim budzenie wiary 
i szerzenie chrześcijaństwa w niechrześcijańskim 
świecie. Posiada więc wymiar misyjny. Nauczanie zaś 
w większości przypadków ma na celu etyczne poucze
nie, niekiedy zawiera rysy apologetyczne, a czasami, 
szczególnie w pismach Jana, daje zarys doktryny teo
logicznej.

Wśród teologów panuje przekonanie, że apostołowie 
od początku zwiastowali jakieś określone wyznanie 
wiary, które musieli przyjąć ci, co chcieli zostać człon
kami Kościoła. Podejmowany jest stale trud, aby na 
podstawie przekazów Nowego Testamentu wyodręb
nić te terminy, które stanowiły podstawę Itaki ej for
muły. Sądzę wszakże, iż poszukiwania te powinniśmy 
prowadzić mając zawsze na uwadze specyficzny cha
rakter pierwszego zboru, jego niewykształconą orga
nizację, nastrój nieustannego oczekiwania na wyda
rzenia ostateczne oraz wielki wpływ Ducha Świętego 
na codzienne życie społeczności wierzących. Przyjmu
jąc taki punkt odniesienia należy wtedy mówić o pew
nych pierwotnych przeświadczeniach, co do których 
wszyscy wierzący byli zgodni. Wszakże wspólne prze
świadczenia nie były ujęte w żadne sztywne formy. 
Zwróćmy uwagę, jaka różnorodność zwiastowania ce
chuje autorów Nowego Testamentu! Jakkolwiek te
mat jest zawsze jeden i ten sam, to już rozłożenie ak
centów jest odmienne i zależy od osoby autora. Spra
wa wiary była przede wszystkim sprawą serca, za
angażowania emocjonalnego bardziej niż rozumowego. 
Atmosferę tamtych czasów oddaje dobrze apostoł Pa
weł (Rzym. 10:10), kiedy mówi: ,„Sercem wierzy się 
ku usprawiedliwieniu (...) a ustami wyznaje się ku 
zbawieniu” .

Najprościej wyrazić można całą treść ówczesnego 
zwiastowania w trzech słowach, które znajdujemy na 
kartach Nowego Testamentu: Jezus jest Panem! Na 
podstawie wypowiedzi apostoła Pawła *w jego listach 
(Rzym. 10:9; I Kor. 12:3; Flp. 2:11) możemy wniosko
wać, że tak właśrjie brzmiało wyznanie wiary każdego 
katechumena podczas chrztu. Wszystkie późniejsze 
formuły wiary wyrastają z tej formuły chrzestnej. Co 
ona wyrażała? Uznanie i przyjęcie Jezusa jako Mesja
sza, a przez to— ncwy stosunek do pism Starego Tes
tamentu; ponadto nadzieję, że Jezus przyjdzie na sąd 
i ustanowi swoje Królestwo.

Pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich dają zarys 
nauki chrześcijańskiej w jej pierwotnej formie. Wszy
stkie znajdujące się tam przekazy mówią zgodnie

o prawie Jezusa do godności Pana (Dz. 2:36; 5:31; 4:11), 
o wypełnieniu się w Nim przepowiedni Pism dotyczą
cych Mesjasza (Dz. 3:13. 18—26), o zmartwychwstaniu 
potwierdzającym Jego synostwo Boże (Dz. 2:24; 2:32; 
4:10; 5:30).

Konsekwencją przyjętego zwiastowania był chrzest, 
który obok Komunii należy do najwcześniejszych prak
tyk w Kościele. Szukając tutaj analogii do praktyki 
stosowanej przez Jezusa, natrafiamy na trudności. Je
zus bowiem przyjmował do swojej społeczności bez 
jakichkolwiek rytuałów. Była to jedna z podstawowych 
różnic pomiędzy Nim, a Janem Chrzcicielem. Czyżby 
więc Kościół powrócił do zwyczaju Jana? Nie ma 
w Nowym Testamencie wzmianki o chrzcie, której 
nie towarzyszyłaby wzmianka o Duchu Świętym. Przez 
chrzest wierzący w widoczny sposób staje się uczest
nikiem nowego życia. Wypowiadając słowa: „Jezus 
jest Panem” — wyznaje, że tylko On jest jego Panem. 
Odtąd całe życie wierzącego podlega kierownictwu 
Ducha.

Na marginesie warto zaznaczyć, że z Nowego Testa
mentu nie wynika jednoznacznie, jak kształtuje się 
zależność chrztu i wiary. Można tylko stwierdzić, że 
zawsze odpowiadają sobie te dwa elementy: zewnętrz
ny i wewnętrzny. Być ochrzczonym,, to znaczy być 
ochrzczonym w Imię Jezusa Chrystusa. Nie oznacza 
to wyłącznie przyjęcia do społeczności wierzących, 
lecz przede wszystkim rzeczywiste uczestnictwo, przez 
wodę chrztu,, w chwale Zmartywychwstałego. Ci, co 
zostali ochrzczeni w Imię Jezusa Chrystusa, są w Niego 
przyobleczeni (Gal. 3:26). Ochrzczony jest wyzwolony ze 
starej -rzeczywistości świata i żyje winowej, która zro
dziła się dzięki zmartwychwstaniu Jezusa. O-n jest dla 
wierzącego nową szatą, a przyobleczenie jej oznacza 
wkroczenie do nowego eonu. Stan ten nie oznacza jed
nak doskonałości etycznej. Chrzest nie jest bowiem 
magicznym rytem, który niejako automatycznie zasze- 
regowuje w poczet zbawionych. Być ochrzczonym w 
Chrystusie, to znaczy naśladować Go podejmując Jego 
krzyż, w cichości i cierpliwości przynosząc owoce 
Ducha.

II CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PIERWSZEGO

ZBORU

W Dziejach Apostolskich ukazane zostały cechy cha
rakterystyczne pierwotnego Kościoła (Dz. 2:42—47), 
a mianowicie:
a) nauka apostołów,
b) wspólnota,
c) łamanie chleba,
d) modlitwa.

NAUKA. Według ścisłego rozróżnienia, jakie wprowa
dza Nowy Testament między zwiastowaniem a nau
czaniem, mamy tutaj do czynienia z pouczeniem mo
ralnym, które opierało się przede wszystkim -na sło
wach samego Jezusa, przy czym nie na dowolnym ich 
wyborze, ale na usystematyzowanym i posiadającym 
-określony kształt. Z pewnością nie był to kształt da
leki od pierwowzoru, ponieważ apostoł Paweł (a jego 
pisma należą do najwcześniejszych w Nowym Testa
mencie) pisze w  Rzym. 6:17 o zarysie nauki, a w  II 
Tym. 1:13 o wzorze zdrowego słowa.

WSPÓLNOTA. Słowo „ikoiino-nia” ,ma ituitaj wydźwięk 
praktyczny. Jego aramejski odpowiednik „habhura”
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oznacza grupę towarzyszy prowadzących wspólne ży
cie, zwłaszcza grupę tych, co połączyli się razem, aby 
wspólnie obchodzić Paschę. Jak już wspomniano, 
pierwszy zbór w Jerozolimie kontynuował wspólnotę 
Jezusa. Jednakże teraz pojawia się nowy element, który 
czyni tę wspólnotę w realizacji łatwiejszą. Tym ele
mentem jest żywe oczekiwanie powtórnego przyjścia 
Pana, a w związku z tym — konsekwentne nieprzywią- 
zywanie wagi do wartości materialnych. Próbowano 
wytłumaczyć to zjawisko na gruncie socjologii i eko
nomii. Wydaje się jednak, że w tym przypadku mamy 
do czynienia z fenomenem natury czysto religijnej. 
Pierwszy zbór mocno przeżywa swoją społeczność 
z Panem. Wszyscy, którzy należą do zboru, są powołani 
do społeczności Syna. Motyw dobroczynności, który po
jawia się w takim nasileniu, rodzi się ze świadomości 
przynależności do jednego Pana. Bracia pomagają sobie 
nie dlatego, że są w potrzebie, ale dlatego, że są braćmi. 
ŁAMANIE CHLEBA. Trzecią cechą charakterystyczną 
pierwszego zboru w Jerozolimie jest łamanie chleba po 
domach. Zostało ono wymienione w jednym wierszu 
(Dz. 2:42) łącznie z nauką apostolską, wspólnotą i mod
litwą, co wskazywałoby na jego charakter religijny. 
Jednakże w kontekście wiersza 46, gdzie mowa o łama
niu chleba po domach i przyjmowaniu pokarmu z we
selem i w prostocie serca, okazuje się, że łamanie chle
ba, choć miało już charakter sakramentu, to stanowiło 
zarazem część wspólnych posiłków.

MODLITWA. Specyfika pierwszego zboru wyrażała się 
również we wspólnych modlitwach. Później, kiedy kult 
chrześcijański zaczyna krzepnąć i przybierać określony 
kształt, wzorów modlitwy szukano w żydowskiej li
turgii. Na początku jednak modlitwy, na które scho
dzono się po domach, były mową Ducha, znajdującą 
swoje irozwiązamie w  ekstatycznych umie sieniach i glo- 
solalii. Że tak właśnie być mogło, przekonują nas sło
wa apostoła Pawła w Gal. 4:6; mocno akcentujące 
działanie Ducha Chrystusowego w modlitwie. To Jego 
Duch w nas woła. Paweł używa słowa „mradzei” , aby 
podkreślić siłę Ducha, który odzywa się w wierzącym.

III KSZTAŁTOW ANIE SIĘ ŚWIADOMEJ 
ODRĘBNOŚCI KOŚCIOŁA

Na początku swego istnienia Kościół m'ie był świadom 
własnej odrębności. Uważał się za cząstkę ludu izra
elskiego, co m. in. znajdowało wyraz w uczęszczaniu 
do świątyni. Kształtowanie się' świadomej odrębności 
zboru dokonuje się pod wpływem dwu czynników: 
wewnętrznego i zewnętrznego. Omówimy je teraz po
krótce.

Jak stwierdziliśmy wyżej, jednym z charakterystycz
nych rysów pierwotnego Kościoła było łamanie chleba 
po domach. Łamiąc chleb i pijąc z kielicha wierzący 
przeświadczeni byli o żywej obecności Pana pośród 
nich. To przeświadczenie zwolna kształtowało świado
mość własnej odrębności chrześcijan. Na początku ak
ceptowali kult świątynny i służbę kapłańską, lecz 
wkrótce rozpoznali, że prawdziwa służba Boża powsta
wała podczas wspólnych wieczerzy, dzięki obecności 
Chrystusa, który daje się poznać w łamaniu chleba i w 
cudach dokonywanych przez ich ręce (por. Mat. 16:20; 
Dz. 3:6.16). Przeżycie Jego żywej obecności stało się 
momentem decydującym dla rozpoznania własnej od
rębności zboru.

Zewnętrznym czynnikiem, który /przyśpieszył proces 
formowania się świadomej odrębności Kościoła, było 
przyjęcie do zboru ludzi spoza społeczności żydow
skiej. Zaczęła się rodzić świadomość, że wiara w Je
zusa Chrystusa nie jest dodatkiem do judaizmu, ale że 
wyrasta <z całkiem odmiennych zaisad i niesie zerwa
nie ze starymi, praktykami, do tej pory uważanymi 
za istotne. Wśród młodego zboru zaczyna rozwijać 
się przekonanie, że n'ie urodzenie w obrębie jednego 
narcdiu,, nie cibrzezka, lecz wiara i chrzest dają udział 
w  błogosławieństwie Bożym. Newa świadomość, że lud 
wybrany to inie .naród żydowski, ale lud zrodzony przez 
wiarę w Jezusa Chrystusa spośród wielu narodów, n.ie 
nastąpiła bez walk i trudności wywołanych w głównej 
mierze dyskusją na temat wzajemnego stosunku zako
nu i Ewangelii. Doprowadziło to do pierwszych po
działów w łonie spójnego dotąd, młodego Kościoła. Od 
tej pory rozłam ten będzie się pogłębiał. Jego ślad od
najdujemy w kazaniu Szczepana (Dz. 7:1—53), w do
wodzie, że Izrael reprezentowany jest przez Kościół, 
który przyjął obiecanego Mesjasza.

Wiemy, że w miarę rozwoju misji wśród pogan rola 
Kościoła w Palestynie malała, zwłaszcza po. roku 70, 
kiedy nastąpiło rozproszenie zboru jerozolimskiego.

IV APOSTOŁ PAWEŁ JAKO TEOLOG JEDNOŚCI 
KOŚCIOŁA

Jak przed chwilą wspomniano, procesowi dojrzewania 
świadomej odrębności Kościoła towarzyszyły liczne na
pięcia i walki. Były one traktowane, co obserwujemy 
w całym Nowym Testamencie, jako sprawy wewnętrz
ne, jako poglądy alternatywne w ramach społeczności. 
Pełen zawiłości list apostoła Pawła do Galacjan mówi 
coś o intensywności tych konfliktów. Jednakże, jak
kolwiek istniały, nie powodowały rozdarcia zewnętrz
nego. Przebywający w więzieniu apostoł Paweł potrafił 
się cieszyć, że jego przeciwnicy zwiastują Ewangelię 
(por. Flp. 1:15— 18), chociaż niektóre motywy ich pracy 
przedstawiały wiele do życzenia.

Jedną z dominujących spraw w myśleniu Pawła o Koś
ciele jest sprawa jedności, Apostoł chce tym więcej pra
cować nad irczwojem jego jedności, gdyż kiedyś sam ten 
Kościół prześladował i niszczył. Za każdym razem, gdy 
wspomina tamte tragiczne pomyłki, gorzko ich żałuje 
(por. I Kor. 15:9; Ef. 3:9; Flp. 3:6). Najboleśniej odczuwa 
fakt,, że prześladował K o ś ć  ii ó ł B o ż y, przez co rozu
mie cały Kościół (I Kor. 10:32; 15:19; I Tym. 3:15), jak
kolwiek terytorialnie był on ograniczony do zboru w Je
rozolimie i w kilku innych miastach. Dla Pawła jest to 
jednak jeden i ten sam Kościół, który teraz, dzięki łasce 
Bożej, buduje. W jego myśleniu o Kościele jako ca
łości nie istnieją granice czasowo-przestrzenne. Koś
ciół jest całością i jednością.

Kluczowym /pojęciem nowotestamentowym wyraża
jącym jedność Kościoła jest słowo ,,komorna” . Poświę
cono mu wiele opracowań i badań. W ich świetle pod
stawowa treść zawarta w tym słowie wyraża wcale nie 
połączenie się z innymi osobami czy osobą, lecz uczest
niczenie w czymś, w czym i inni biorą udział. Określe
nie to należy do ulubionych słów apostoła Pawła i słu- ' 
ży mu do opisania jedności wierzących z ich Panem 
(I Kor. 1:9).
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Drugim słowem stosowanym przez Pawła na określe
nie jedności Kościoła jest „henotes” (spójnia, jedność). 
Występuje ono tylko w Liście do Efezjan 4:3 i 13. Mó
wi się (tam, że jedność Duicha, Ikitói.ra jeslt darem, ima 
objawiać się nie tylko wewnątrz, lecz również na ze
wnątrz. Prawdziwa jedność ma oczywiście charakter 
wewnętrzny, ale nigdy nie należy ustawać w stara
niach o jej uzewnętrznienie. Jedność jest warunkiem 
osiągnięcia duchowej pełni Kościoła. Jedność przedsta
wiona w Ef. 4:3 ma charakter stanu już zaistniałego, 
natomiast w Ef. 4:13 — jest celem, ku któremu Kościół 
zmierza. Oba te ujęcia wzajemnie się dopełniają. To, 
co zostało dane jalko dar, musi być 'Ustawicznie reali- 
zowane-przez Kościół.

Dla pierwotnego Kościoła uzewnętrznionym, wyrazem 
jedności był zbór w Jerozolimie. Obserwujemy to na 
przykładzie apostoła Pawła, który — mimo że inaczej 
pojmuje rolę Ewangelii w całokształcie życia chrześ
cijańskiego — idzie do Jerozolimy, jako do centrum 
chrześcijaństwa, aby na miejscu zdać sprawę z misji 
wśród .pogan i osobiście ipoznać filary” zboru. Zacho
wanie społeczności z braćmi w Jerozolimie uważa bo
wiem za rzecz istotną dla zachowania jedności Kościoła. 
Świadczą o tym także zbiórki pieniężne na rzecz Jero- 
zOiMmy, jakie przeprowadza we wszystkich założonych 
przez siebie zborach. Ciekawy i charakterystyczny na 
tym tle jest fakt, że' owa zbiórka została w liście do 
Rzymian 15:26 in a zwań a właśnie „kcinoma” .

Wewnętrznym wyrazem jedności Kościoła była Komu
nia. Mówi o tym Paweł w I Kor. 10:26 i 17. Charakte
rystyczne, że używa taim sformułowania: „społeczność 
krwi” i „społeczność ciała” . Powstaje pytanie, dlaczego 
nie mówi wprost o społeczności z Jezusem Chrysusem, 
czy też — co byłoby fila. niego charakterystyczniejsze — 
o społeczności w Jezus.ie Chrystusie? Takimi sformu
łowaniami apostoł pragnie podkreślić.rzeczywistą spo
łeczność z Chrystusem. Mając udział w  jedzeniu Chle
ba i piciu z kielicha, zbór doznaje najściślejszej spo
łeczności ze swoim (Panem. Komunia staje się gwaran
cją wspólnoty wierzących z ich Panem, a zarazem 
zewnętrznym wyrazem jedności Kościoła. Sprawa Ko
munii, jako wyrazu jedności Kościoła, jest dla Pawła 
tak bardzo istotna, że nie waha się on potępić obłudnie 
postępujących Piotra i Barnaby (Gal. 2:11—44). W.ich 
postępowaniu względem wspólnych posiłków i łączącej 
się z nimi Komunii dostrzegał bowiem wielkie nie
bezpieczeństwo dla jedności Kościoła.

Paweł w stopniu znacznie większym aniżeli inni pi
sarze nowego Testamentu jest teologiem jedności Koś
cioła. Jego myśl teologiczna posiłkuje się kilkoma obra
zami. Niektóre z nich omówimy.

Zabezpieczenie jedności Kościoła widzi apostoł Paweł 
w c h r y s t o c e n t r y z m i e. Chrystus jest bowiem 
tyim centrum, 'ku któremu wszystko izmierza. W nim 
ogniskują się przepowiednie Starego Testamentu. W 
Niim też rozpadają się wszelkie podziały. On jeslt począt
kiem nowego stworzenia i w  Nim ludzkość odzyskuje 
to, co utraciła przez upadek pierwszego Adama. On 
jest ostatnim Adamem (I Kor. 15:45). Jak w pierwszym 
z nich ludzkość, stanowiąc jedno, upadła, tak teraz, sta
nowiąc jedno w Chrystusie, podnosi się do nowego 
bytu, w  którym nie ima sytuacji wyobcowania z po-, 
wodu grzechu oraz wynikających stąd podziałów.

W Chrystusie, nowym Adamie, działa moc, która wszy
stkich jednoczy. W Nim wszyscy są równi (Gal. 3:28). 
O b r a z  c i a ł a  C h r y s t u s o w e g o  pojawia się po 
raz pierwszy w I Kor. 12, gdy mowa o darach Ducha 
Świętego, i jest ważnym argumentem dla apostoła w 
uwypukleniu myśli o jedności Kościoła. W zborze ko- 
rynckim powstaje bowiem problem, czy istnieją lepsze 
i gorsze dary. Z Kościołem i darami Ducha Świętego 
jest podobnie jak z ciałem ludzkim i jego organami — 
tłumaczy Paweł. Ciało może funkcjonować sprawnie 
tylko wtedy, jeżeli nie brak mu żadnego organu i je
żeli wszystkie ze sobą współpracują. Jednakże apostoł 
nie porównuje Kościoła do ciała ludzkiego wprost, co 
dowodzi, że obraz ten jest dla niego czymś więcej ani
żeli tylko porównaniem. W I Kor. 12:12 mówi przecież: 
„tak i Chrystus...” . Kościół jest więc dla Pawła rze
czywiście ciałem Chrystusa. Tę mistykę próbuje się 
tłumaczyć za pomocą koncepcji gnostycznych. Traf
niejsza jest jednak interpretacja posługująca się es
chatologicznym pojęciem jedności Mesjasza z Jego 
mesjaniczną społecznością. W Kościele każdy dar Du
cha jest potrzebny. Nie można prosić tylko o jeden 
dar, bowiem zadaniem Kościoła nie jest ujednolica
nie lecz wzajemna służba w  miłości. Jedność w róż
norodności i równość w różnorodności. Nawet te naj
mniejsze, najmniej widoczne dary są dla Kościoła 
czymś cennym.

W Liście do Efezjan Kościół zostaje ukazany w wy
miarze kosmicznym: ma za cel gromadzenie wszystkie
go w jedno, w Chrystusie. Chrystus i Kościół stanowią 
jedno. Kościół nie może istnieć bez Chrystusa. On 
udziela mu swojej pełni. Chrystus jest głową Kościo
ła. Razem tworzą jedność.

Kolejnym obrazem występującym w Pawiowej teolo
gii jedności Kościoła jest o b r a z  b u d o w l i .  W Liś
cie do Efezjan 11:19 jest mowa o poganach, którzy w 
społeczności wiary nie stanowią elementu obcego, lecz 
są domownikami wiary. W I Kor, 3:11 Jezus zostaje na
zwany fundamentem Kościoła, na którym wznosi się 
świątynia Boża — Kościół. To jest ów jedyny fun
dament, innego nie ma. Ani Apollos, ani Kefas, ani 
Paweł nie są fundamentem Kościoła, tylko sam Chrys
tus. W aopokaliptyce żydowskiej występuje obraz Boga, 
który buduje świątynię. Dzieje się to w czasach osta
tecznych. Chrześcijaństwo spożytkowało tę analogię 
przekształcając, ją: Kościół jest budowlą Bożą wzno
szoną na mieszkanie dla Boga i Jego ludu.

W Ef. 2:19—22 Chrystus zostaje ukazany jako kamień 
węgielny, a fundamentem są apostołowie i prorocy. 
W porównaniu z I Kor. 3:11 myśl wyrażona w Ef. 2: 
19—22 wydaje się odbiegać od pojmowania Kościoła 
jako organizmu i zmierza do pojmowania Kościoła jako 
instytucji. Jednakże słowa z Ef. 2:21 sugerują wzrost 
tej budowli jako ż y w e g o  o r g a n i z m u .  Jest to 
dla nas przestroga, że nie należy posuwać zbyt daleko 
wniosków na temat rozwoju myśli eklezjologicznej w 
Nowym Testamencie! W całej bowiem tej księdze nie 
znajdziemy nigdzie ścisłego rozróżnienia w pojmowa
niu Kościoła jako organizmu i jako instytucji. Te roz
różnienia pojawią się później, kiedy Nowy Testament 
będzie już spisany.

8



KS. ALBERT VAN DEN HEUVEL

Spotkanie z Kingiem
Dwanaście lat temu, 4 kwietnia 1968 r., w Stanach Zjednoczo

nych zamordowano pastora Martina Luthera Kinga, duchowego 
przywódcę Murzynów amerykańskich w ich walce o równe pra
wa z białymi. Wielki ruch protestu, któremu przewodził Pastor 
King, charakteryzował się biernym oporem i walką bez stosowa
nia przemocy.
W rocznicę śmierci M. L. Kinga drukujemy artykuł ks. Alberta 
van den Heuvela (obecnie generalny sekretarz Kościoła Reformo
wanego w Holandii, w którym opowiada on o okolicznościach, 
w jakich po raz pierwszy spotkał murzyńskiego przywódcę.

W owym czasie pracowałem w 
Stanach Zjednoczonych jako wi
kariusz zboru, który składał się 
z członków białych jak mleko. 
Jednocześnie studiowałem teolo
gię w pobliskim seminarium. 
Bariera oddzielająca białych od 
kolorowych przebiegała niedale
ko.

Pewnego razu zadzwonił tele
fon. Murzyński pastor z drugiej 
strony bariery zapytał, czy 
mógłby wynająć salę zborową. 
Byłem zbyt niewinny, aby zada
wać jakieś pytania, więc odpo
wiedziałem po prostu: tak. Miał 
przemawiać młody kaznodzieja 
przybyły z Południa. Dziwnie się 
nazywał: Martin Luther King. 
Nigdy o nim nie słyszałem, nie 
wiedziałem nawet, że jest czar
ny.
Około godziny szóstej byłem już 
całkiem świadomy koloru jego 
skóry. Telefon nagle rozdzwonił 
się jak oszalały. Czy wiem, oo 
zamierzam zrobić? Czy wiem, że 
ten tak zwany dr King jest zwy
czajnym agitatorem i komunis
tą? Dlaczego nie spiąłem kole
gium Kościelnego o radę? O- 
-czy wiście, można wynająć
salę, ale czy jest to posunięcie 
rozsądne? Chyba wiem, że ten 
King to zwyczajny polityk, po
sługujący się Kościołami do sze
rzenia propagandy na rzecz ra
sowo mieszanych małżeństw? 
Czy zastanowiłem się nad tym, 
że zbór mógłby tego nie akcep
tować? Czy nie wiem, że ludzie 
nie mają zamiaru wpuszczać Mu
rzynów do swoich kościołów? 
Kto będzie sprzątał po tych 
brudnych czarnuchach, którzy 
zaśmiecą całe pomieszczenie? 
Pytania sypały się lawiną, wy-

Redakcja

wołując moje kompletne zasko
czenie. Zwaliły się na mnie 
straszne słowa o nadużyciu, ła
godne perswazje, odwoływanie 
się do względów duszpaster
skich i .twarde jak kamień ar
gumenty rasistowskie. I to 
wszystko pochodziło z ust lu
dzi naprawdę miłych, szano
wanych członków Kolegium 
Kościelnego, którzy nigdy nie 
używali przykrych słów. Co 
takiego się stało? Co złego .zro
biłem ?
Moja następna reakcja była rów
nie naiwna jak pierwsza. Wyda
wało mi się, że najlepiej będzie 
cofnąć obietnicę. Gwałtowność 
ataku była dla mnie czymś tak 
nowym i niespodziewanym, że 
poraziła mnie, zanim zdążyłem 
się zastanowić. Wtedy to objawił 
mi się anioł Pański. Przynajm
niej tak to wygląda teraz, z 
perspektywy. W rzeczywistości 
nastąpiło coś zupełnie natural
nego.
Profesor Hendrik Kraemer, ho
lenderski specjalista zagadnień 
misyjnych, prowadził wtedy wy
kłady zlecone w seminarium, 
gdzie studiowałem. Właśnie tego 
dnia miałem zaproszenie do nie
go na herbatę. Jeszcze pod wra
żeniem wydarzenia opowiedzia
łem mu, jaki byłem głupi, ale że 
mam zamiar wszystko napra
wić, odwołując daine przyrze
czenie. To przecież będzie takie 
proste. Jak mnie zapewnili 
członkowie Kolegium, w czar
nej części Englewood znajduje 
się kilka' odpowiednich sal, a 
to zgromadzenie nie musi wca
le odbyć isię w naszej sali. Tak 
właśnie mnie poinformowano, 
a ja w ito uwierzyłem. Ja, nie- 
d oś wi adczon y cudzo ziem i ec,

byłbym zwichnął całą moją 
przyszłość pastorską.
Kraemer pozwolił mi skończyć. 
Kiedy przestałem mówić, wstał. 
Następnie musiałem znieść no
wy ostry atak, zupełnie innego 
rodzaju. Nie potrafię dokładnie 
powtórzyć wszystkiego, co usły
szałem, aile nigdy nie zapomnę 
tego, co nastąpiło. Było to po
łączenie osądu i łaski, jakiego 
nigdy potem nie-spotkałem. Za
częło się od wykładu na temat 
roli Kościoła w stosunkach mię
dzy rasami. Usłyszałem o han
dlarzach niewolników, którzy 
transportowali swój ludziki to
war z Afryki do Ameryki i co 
wieczór odmawiali swoje mo
dlitwy nad ładowniami w y
pełnionymi ludźmi oderwa
nymi od swych' rodzin. O 
statkach, które nosiły chrze- 
ściiijańskie nazwy. O plan
tatorach, którzy organizowali 
handel niewolnikami w niedzie
lę po nabożeństwie. O ludziach 
tak gruboskórnych, że na sku
tek ich zachowania czarni prze
klinali imię Boże. ,,Tak samo 
gruboskórny ty jesteś dzisiaj” — 
powiedział Kraemer.
Potem zaczął mi głosić Ewange
lię.
Swoim dziwnym, nosowym gło
sem mówił mi, że Słowo stało się
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Ciałem, aby pokazać ludziom, do 
jakiego stopnia są zepsuci. Mówił 
o tym, że dzięki Chrystusowi 
światło zabłysło wśród mroków. 
O tym, jak niewolnicy słuchali 
w niewoli Ewangelii i nauczyli 
się śpiewać Psalmy przy własnej 
muzyce jako pieśni wyzwolenia. 
O tym, że bez wątpienia Chrys
tus cierpiał razem z czarnymi. 
Że powinniśmy zastosować E- 
wangelię do siebie, jeśli chcemy 
być solidami z uciskanymi. 
Że biały przedstawiciel klasy 
średniej, jakim ja jestem, może 
zyskać łaskę dzięki zasługom 
Chrystusa, ale że brak jakichkol
wiek uczynków wdzięczności 
wskazuje, że nigdy nie przyją
łem rzeczywistego darowania 
wi>n. Że\ mam wiellką oikazję 
zdać «sobie sprawę z mojej sy
tuacji, dojrzeć, podjąć właściwą 
decyzję i dać świadectwo Ewan
gelii. Tego dnia nie dostałem 
herbaty, ale dostałem do odro
bienia izadanie domowe. Na za
kończenie długiej mowy usły
szałem, że nie powinienem za
trzaskiwać drzwi odmową wy
najęcia sali.
O to właśnie chodziło.
Kiedy z mieszkania Kraemera 
wracałem do swojego pokoju, 
miałem wrażenie, że dwukrotnie 
mój mały świat rozpadł się jak 
dornek z klocków ,i dwukrotnie 
został odbudowany.
Wieczorem odwiedziłem jed
nego z moich kolegów, czarne
go studenta, i całkiem szczerze 
opowiedziałem mu całą histo
rię. Dotąd ipamiętam jego o 
wiele łagodnieszą reakcję niż 
Kraemera, choć o (profesorze 
wyrażał się z wielkim podzi
wem i szacunkiem. ,,Rozumiem 
ciebie — powiedział mój czar
ny kolega. —  Skąd mogłeś wie
dzieć, o co tu chodzi? Przecież 
nigdy nie zaznałeś strachu 
czarnych ludzi, gdy Ku Klux 
Klan znowu się ujawnił. Prze
cież nie możesz znać goryczy 
upokorzeń i obelg znoszonych 
przez stulecia. Nigdy nie sły
szałeś, jak biali przechwalają 
się zlinczowaniem czarnego po
dejrzanego o pożądliwe spoj
rzenie skierowane najbiałą ko
bietę. Prawdopodobnie .n i gd y 
nie widziałeś dorosłego Murzy
na płaczącego z powodu do
znanych obelg” .
Nagle moje miłe Kolegium Koś
cielne przemieniło się w moich

oczach w zgraję rozjątrzonych 
rasistów. Czy ja sam byłem jed
nym z nich?
Tak to mówił do mnie mój ko
lega. Bardziej byłem tym zmie
szany i zawstydzony niż prze
mową Kraemera. Zupełnie nie 
wiedziałem, co mam odpowie
dzieć, z wyjątkiem tego, że sala 
musi być udostępniona. I tak się 
stało.
Kolegium dało za wygraną. K il
ka osób odmówiło płacenia skła
dek, jedna rodzina nawet wystą
piła ze zboru, ale na tym się 
skończyło. Również w drugim 
akcie tego dramatu nie odegra
łem heroicznej roli. Cały incy
dent wydał mi się strzelaniem 
bez prochu, ale z drugiej strony 
ujrzałem, jak demony podnoszą 
głowę i jak sam dałem złapać 
się w pułapkę.
Wieczór z Martinem i Corettą 
King należy do niezapomnia
nych. Byłem jedynym białym na 
sali. Audytorium straciło poczu
cie czasu i miejsca. Nikt nie 
przerywał dwugodzinnego prze
mówienia, jedynie od czasu do 
czasu rozlegało się: Amen, Alle
luja!
Po raz pierwszy usłyszałem wte
dy Ewangelię głoszoną przeciw 
mnie. King nikomu nie ubliżał, 
nikomu nie groził. Chodziło mu 
jedynie o podniesienie na duchu 
swoich braci. On właściwie nie 
przemawiał, tylko wygłaszał ka
zanie. Mówił o Bogu i o Jego lu
dzie, mówił o czarnych męż
czyznach i kobietach. Odmalo
wywał los Żydów w Egipcie, jak 
cierpieli pod władzą faraona, jak 
znosili poniżenie i obelgi, jak 
pozbawiono ich równych szans, 
jak musieli ukrywać swoje dzie

ci. Mówił o braku lekarzy i szkół, 
o tym, jak deptano rodzącą się 
miłość między dziećmi różnych 
ras, o starych ludziach umiera
jących ze smutkiem w sercu. 
Mówił o tym, jak Jezus uzdra
wiał, dodawał ludziom ducha, 
jak błogosławił ubogich i uczył 
ludzi okazywać wdzięczność. Je
go słuchacze widzieli nowe Je
ruzalem zstępujące z niebios, 
gdzie łzy będą otarte z każdych 
oczu i gdzie różne rasy otrzyma
ją prawo wniesienia swych naj
lepszych wartości.
Kiedy King skończył mówić, 
niewiele oczu na tej sali pozosta
ło suchych. Coretta King zaś
piewała kilka pieśni i na tym 
spotkanie się skończyło.
Potem przeżyłem bardzo przy
krą chwilę. Dr King podszedł do 
mnie z podziękowaniem. ,,Ksiądz 
zrozumiał — powiedział — że 
zbór Chrystusowy istnieje po to, 
by przełożyć odkupienie, jakie
go doznał Chrystus, na uczynki 
wdzięczności. To sprawia, że 
zbór staje się miastem położo
nym na górze, świecą na świecz
niku. To, czego ksiądz dzisiaj 
d-okonał, mianowicie, że czarni 
mogli w kościele należącym do 
białych znaleźć natchnienie w 
obietnicach i przykazaniach Bo
żych, które odnoszą się,do jed
nych i do drugich — z pewnoś
cią przyniesie owoce” .
Byłem zbyt zawstydzony i cią
gle zbyt mocno wzruszony 
wszystkim, czego nauczyłem się 
przez to wydarzenie, że nie po
trafiłem powiedzieć mu, iż trzą
słem się jak trzcina na wietrze. 
Nie zrobiłem nic więcej, tylko po 
prostu mu podziękowałem.

Tłum. B. Tr.

„Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której 
zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie”.

Flp. 3:14

Pan życia i śmierci odwołał do wieczności swego Sługę,

Ś.fP.
Księdza Bogusława Niewieczerzała

który zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w niedzielę,
16 marca 1980 r. w wieku 63 lat

Pogrzeb odbył się 21 marca 1980 r. w Kucowie, gdzie Zmarły 
pełnił służbę duszpasterską przed 22 lata.
Jego Śmierć okryła żałobą cały Kościół 
Ewangelicko-Reformowany w Polsce.
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ROZM OW Y PRZY STUDNI

Obraz Boga 
niewidzialnego

Kol. 1 :15

Drukowany niżej tekst jest zapisem rozmowy między s. Kingą Strze
lecką, osu, a Pierette Keller, ikonografką szwajcarską, która niedawno 
wystawiła swoje prace w Saragossie w Hiszpanii.

Pierette Keller zmieniła wyznanie z reformowanego na prawosławne, 
gdyż w prawosławiu znalazła odpowiedź na niektóre pytania, dotyczące 
zwłaszcza obecności i działania Ducha Świętego w nas. To, co mówili te
ologowie protestanccy, nie zadowalało jej.

Publikujemy tę interesującą rozmowę, aby dać naszym Czytelnikom 
wgląd w prawosławne podejście do ikony. Sądzimy, że dla lepszego wza
jemnego zrozumienia powinniśmy zapoznawać się z poglądami tych 
chrześcijan, których praktyki religijne i doktryna bardzo różnią się od 
naszej. Jest rzeczą znaną, że Kościół reformowany, stojąc na stanowisku 
posłuszeństwa woli Boga zawartej w Piśmie św. (Ex.20:4—6), przeciwny 
jest eksponowaniu w świątyniach obrazów, które są otaczane religijną 
czcią.

Redakcja

SIOSTRA KINGA — Czy nie zechciałaby Pani po
dzielić się swymi doświadczeniami z dziedziny ikono
grafii?

PIERETTE KELLER — Alby można było zabrać się 
do pracy mad ikoną, trzeba mieć niezbędną postawę, 
mianowicie — wolność wewnętrzną. Jakikolwiek nie
pokój, troski, zmartwienia, uczucia, a nawet myśli 
są tutaj przeszkodą, pewnego rodzaju hamulcem 
utrudniającym działanie w  nas Ducha Świętego. Rzecz 
ma się podobnie, jak z samą deską. Nie biorę przecież 
na ikonę (pierwszego lepszego kawałka drewna — 
szorstkiego, brudnego czy zarysowanego, ale deskę 
nową, nietkniętą, którą muszę jeszcze specjalnie 
przygotować przez polerowanie, nałożenie białej war
stwy, aby była doskonale gładka, biała i czysta. Po
dobne przygotowanie trzeba wykonać w sobie. S.

S. K. — Ale jest lo przygotowanie, że się tak wyra
żę, negatywne. O ile mi wiadomo, potrzebne jest 
także przygotowanie pozytywne, przez spowiedź, ko
munię, modlitwę osobistą i modlitwę kapłana, aby 
ikonograf wtopił się w nurt tradycji Kościoła.

P. K. — Oczywiście, są przepisane pewne modlitwy, 
zwłaszcza jeżeli pracuje się w grupach. Odmawia się 
je na początku, a potem maluje się już w zupełnym 
milczeniu, mailując itmzeba trzymać się kanonów VIII 
soboru. Nie można poddawać się interpretacjom oso
bistym. Jest to dyscyplina bardzo ścisła i bardzo trud
na do opanowania. Prowadzi do tego, aby całkowicie 
oderwać się od siebie, a pozwolić prowadzić się Du
chowi. Następuje tu coś podobnego, jak w śpiewie 
liturgicznym. Nasze osobiste przeżycia muszą zamilk
nąć. Gdy jesteśmy zmartwieni i smutni, a śpiew wy
raża rzeczywistość radosną, lub odwrotnie, gdy jest 
nam wesoło, a np. w Wielkim Tygodniu uczestniczymy 
w dramacie Kościoła, musimy całkowicie uwolnić 
się od naszych osobistych nastrojów, które nie grają 
tu żadnej roli. Nasza muzyka: czterogłosowe śpiewy, 
oparte na gregoriańskim chorale, na 8 modusach 
greckich, na kwartach i kwintach, zawierają jakieś 
szczególne napięcie i pełnię, coś, co pominąwszy 
uczucie dociera do ducha. Przeciwnie niż chorały 
oparte na tercji, które wzruszają ludzi, przemawiając 
do uczuć. Otóż ikona podobnie — nie przemawia do

uczuć. Jej artystyczne piękno nie jest tym pięknem 
estetycznym, o jakim się zazwyczaj mówi. W ikono
grafii piękno jest synonimem dobra, jak w Księdze 
Genezis, gdzie powiedziano, że Bóg, kiedy stworzył 
niebo i ziemię, zobaczył, że 'były dobre. Były dobre, 
bo były równocześnie piękne, była w nich zamierzo
na przez Stwórcę pełnia. A więc ikona jest piękna, 
ponieważ jest dobra i prawdziwa. Tu, na Zachodzie, 
prawie nikt nie rozumie tego sensu ikony. Czytałam 
wiele czasopism artystycznych, wiele katalogów w y
staw ikony. Wszędzie mówi się tam o ikonach grec
kich czy ruskich, jako o zabytkach pewnego okresu 
historii sztuki. I na tym koniec.

S. K. — Zachód nie ma też pojęcia o tym, że dla pra
wosławia ikona jest dowodem prawdziwego wcielenia. 
Że jej prototypem jest zarówno obraz Boży w czło
wieku, jak i Chrystus jako obraz niewidzialnego Boga 
(Kol. 1:15). Bardzo mi jest bliska ta myśl prawosła
wia, że Bóg stwarzając człowieka — niezależnie od 
tego, jak się to działo — myślał o Chrystusie i stwo
rzył naturę ludzką taką, aby mogło dokonać się w 
niej wcielenie Słowa. Ale wracając do Pani malar
stwa: jaką postać malowała Pani jako drugą po św. 
Janie Chrzcicielu?

P. K. — Drugą był Chrystus. W protestantyzmie, 
zwłaszcza jeśli się czytało czy słuchało, jak ja, Ka
rola Bartha, człowiek czuje się bardzo blisko Chrys
tusa. Tym niemniej przedstawienie Go na ikonie jest 
rzeczą niezmiernie trudną. Na szczęście przychodzą 
tiu z pomocą kanony, określające wszystkie propor
cje, jakich ikonograf musi się trzymać.
S. K. — A jeśli chodzi o ikonę Dziewicy?
P. K. — Wiele by tu było do powiedzenia. Za wiele. 
A le może jest na to jeszcze za wcześnie, bo dopiero 
niedawno zrozumiałam jej rolę, która w prawosławiu 
jest treścią jednego z zasadniczych dogmatów. Po
czątkowo bardzo mnie żenowało śpiewanie o niej jako 
o „piękniejszej od cherubinów i chwalebniejszej od 
serafinów” , jako o Matce Boga. Ale teraz, kiedy już 
„odkryłam” i zrozumiałam Dziewicę Marię, mogę 
wchodzić z nią w osobisty kontakt. A  to jest niezbęd
ny warunek przy malowaniu ikony. Przedtem bliżsi 
mi byli apostołowie czy postacie Starego Testamentu, 
tak bliskie, jak członkowie mojej własnej rodziny.
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S. K. — Czy praca nad malowaniem ikon ułatwia 
rozumienie uczestnictwa świętych w „kosmicznym 
dramacie liturgii*’, co też jest jedną z ważnych prawd 
prawosławia?

P. K. — Tak, oczywiście. Ułatwia zrozumienie, że 
człowiek jako przedstawiciel kosmosu powinien dzięki 
swej mocy prowadzić świat do 'nawrócenia i pełni. 
Nazywamy to „dramatem” , ale prawosławie jest ra
dosne. Radośni są zwłaszcza prawosławni na Wscho
dzie, bo są całkowicie zwróceni ku Zmartwychwsta
niu, podczas gdy na Zachodzie ogromną wagę przy
wiązuje się do Wielkiego Piątku i Krzyża.

S. K. — Może sprecyzujemy: na Zachodzie protestan
ckim1, bo w Kościele katolickim także największym 
świętem jest Wielkanoc, a Mękę i Krzyż widzi się 
wyłącznie w perspektywie Zmartwychwstania.

P.' K. — Tak, ale mimo to ukrzyżowanie było jednym 
z wielkich tematów w historii malarstwa na Zacho
dzie,' począwszy od Italii i Hiszpanii, poprzez Fran
cję, Niemcy aż po Flandrię. W Kościele prawosław
nym nie istnieje ono w takim stopniu.

S. K. — Nadto prawosławna ikona ukrzyżowania Pań
skiego pozbawiona jest wszelkich cech cierpiętnic- 
twa.

P. K. — Ikona w  ogóle ogołaca obraz — czy to tra
giczny, czy chwalebny — z elementów nadmiernie 
uczuciowych. Ikona jest obrazem przetworzonym. 
Dlatego ma wartość przenoszenia ze świata widzial
nego w świat niewidzialny.

S. K. — Jak Pani rozumie wymaganie dotyczące prze
życia taborycznego światła, które ma przenikać iko- 
nografa zanim przystąpi do pracy?

P. K. — Myślę, że bez tego przeżycia praca nad ikoną 
byłaby w ogóle niemożliwa. Nie umiałabym jednak 
dokładnie tego wytłumaczyć. To można tylko osobiś
cie przeżyć.

%
S. K. — I sądzi Pani, żc każdy ikonograf tego światła 
doświadcza?

P. K. — Prawdziwy ikonograf 1— tak. W  sesjach ma
lowania ikon uczestniczyli nie tylko prawosławni, 
było wielu rzymskokatolików, byli też zupełnie nie
wierzący. Np. pewna bardzo światowa dama przyje
chała tylko dlatego, że była ciekawa:, co to takiego 
jest. Ale nie ddtrwała do końca. Nie mogła. 'Bo ko
nieczne jest owo — straszliwe na początku — napięcie 
wewnętrzne, cwo wyrzeczenie się siebie po którym 
dopiero może nastąpić owładnięcie człowieka 'tą siłą, 
która go przerasta. Niektórzy tego napięcia po prostu 
nie wytrzymują.

S. K. — A więc niewierzący nie mogą doświadczyć 
owej przerastającej ich siły?

P. K. — To jest dar łaski. Nie można więc katego
rycznie niczego tu twierdzić czy czemuś przeczyć, ni
czego nie można przewidzieć. Bywają ludzie, którzy 
przyjeżdżają na kurs malowania ikon ot tak, dla spę
dzenia czasu, jak na obozie zimowym. Mają jednak

1 Autorka daje tu wyraz dość rozpowszechnionym przeko
naniom. Teologia Krzyża istotnie odgrywa wielką rolę 
w ewangelicyzmie, jednakże męka Zbawiciela stanowi dla 
nas nierozerwalną całość z Jego zmartwychwstaniem. Red.

szansę duchowego przebudzenia. Duch tchnie, kędy 
chce. Osobiście znam z doświadczenia tę 'przemożną 
siłę, która wprowadza człowieka w stan wewnętrznej 
modlitwy.

S. K. — Chyba wszelkie osobiste przygotowania 
właśnie zmierzają ku temu, aby ów dar wyprosić?

P. K. — Oczywiście. Bo choć cała praca w zespołach 
poprzedzona jest błogosławieństwem biskupa, to prze
cież jest ono tylko podpisaniem się pod tyim, co ima 
przyjść z góry i co można tylko pokornie przyjąć.

S. K. — Dlatego mówi się, że „śmierć ikony” nastę
puje wówczas, gdy malarz chce się sam wypowiedzieć, 
nie godzi się na owo zatarcie siebie wobec innej Rze
czywistości.

P. K. — Byłam świadkiem czegoś w  tym rodzaju. 
Przyjechała do nas w celu wzięcia udziału w  sesji 
para czarnych — chłopak i dziewczyna. Twierdzili, 
że chcą malować' ikony. Ale nigdy nie było im to da
ne, bo nie chcieli poddać się dyscyplinie wyrzeczenia 
się siebie. Jest to zresztą stan specyficznie chrześci
jański, stan bezustannej modlitwy i poczucie osobis
tego związku z tym, kogo lub co się maluje. Dlatego 
mnie jest np. bardzo trudno malować na zamówienie.

S. K. — Mima konieczności trzymania się kanonów, 
można przecież wyrazić coś z własnego talentu?

P. K. — Tak, ale dopiero wówczas, gdy opanowało się 
dyscyplinę i poddało się wymaganiu przekroczenia sa
mego siebie. Wówczas nawet to, co pochodzi z nas sa
mych, jest także w jakiś sposób przemienione.

S/ K. — O ile mi wiadomo, w modlitwie ikonografa 
zawarta jest prośba dotycząca formy. Prośba o wizję 
formy, w jakiej ma wyrazić daną treść. Przecież nie 
wszystkie ikony są kopiami. Znam pewną fascynująco 
piękną ikonę, której ogromne oczy w pierwszym mo
mencie wydają się wręcz przerażające, ale po chwili 
zauważamy, że one po prostu patrzą w nieskończo
ność, narzucają kierunek ku innemu wymiarowi.

P. K. — To jest funkcja oczu ikony, o ile malujemy 
postać. Jeśli natomiast kompozycja zawiera jakieś 
formy geometryczne, perspektywa ikony jest odwró
cona. Dinie, zamiast zbiegać się na horyzoncie, wycho
dzą na spotkanie widza i zbiegają się w jego sercu. 
Dawni malarze komponowali w  ten sposób nie dlate
go, że nie znali praw perspektywy, że byli naiwnymi 
ignorantami. Nie, robili to w  sposób celowy i -zamie
rzony. Chodzi bowiem o to, żeby ikona przechodziła 
niejako z zewnątrz do wnętrza człowieka patrzącego 
i aby otwierała go równocześnie na coś więcej niż 
on sam.

S. K. — A co Pani sądzi o ikonie wyrwanej z litur
gicznego kontekstu? Inaczej mówiąc, czy jej rola 
uwarunkowana jest wiarą kontemplującego ją czło
wieka?

P. K. — Niewątpliwie. Oczy patrzącego mają wiele do 
powiedzenia. To przecież wiara wprowadza nas w 
kontakt z ikoną, z przedstawioną na niej postacią czy 
tajemnicą. O to właśnie modlimy się w czasie cere
monii błogosławieństwa ikony. Dokonuje się to albo 
przez położenie ikony na ołtarzu, aby uświęciło ją 
zstąpienie Ducha Świętego w momencie epiklezy, albo 
w odrębnej małej ceremonii. Ksiądz i diakon odma
wiają wówczas psalmy i proszą, aby ikona była do
broczynna dla tego, kto ją otrzyma, aby jego mod-
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lit,wy zostały wysłuchane. To jest prawdziwa war
tość ikony, a nie jej wiek, jej starość, dla której bywa 
przedmiotem poszukiwania i kolekcjonowania jak 
białe kruki. Ja nie staram się postarzać ikon spe
cjalnymi werniksami, jak to robią niektórzy. Moje 
ikony są nowe, bo ;są po prostu niedawno wykonane. 
To nie ma wpływu na ich prawdziwą wartość.

S. K. — Dzisiejsze ikony są świadectwem wiary „dla 
jutra”, dokładnie tak samo, jak dawne ikony są nim 
„dla dzisiaj”. Tradycja, to przecież nic innego, jak 
przekazywanie życia wiary, trwające w historii.

P. K. — I może Kościoły zachodnie, tak długo odcięte 
od tej formy pobożności, odnajdą ją (przez czy ponad 
treścią wyłącznie artystyczną, którą przyznają iko
nom. Niektórzy ludzie zresztą już ją znaleźli.

S. K. — Pani jest właśnie takim człowiekiem. I to 
jest zdumiewające, że odkryła Pani ikonę należąc do 
Kościoła reformowanego.

P. K. — I będąc całkowicie przeciwna tego rodzaju 
rzeczom! Zwiedzałam kiedyś we Francji pewien ro
mański kościół, do którego wstawiono nowe, nowo
czesne witraże. Zrozumiałam wówczas, na czym pole
ga różnica między malarstwem religijnym a malar
stwem sakralnym. Zrozumiałam, że malarstwo sakral
ne musi wypływać ze stanu modlitewnego.

S. K. — A rola ikony w modlitwie?

P. K. — Celem ikony jest skontaktowanie .nas z pro
totypem, z osobą, którą przedstawia. Jeśli stoimy 
przed nią w stanie gotowości, otrzymamy odpowiedź 
na swoje pytania czy problemy.
S. K. — Niekiedy łatwiej jest trwać w milczeniu ma
jąc pewne oparcie dla oczu.

P. K. — "Właśnie dlatego ikona stała się obrazem sa
kramentalnymi. Przede wszystkim dlatego. Za pomocą 
wzroku i słuchu komunikujemy się nie tylko z ota
czającym nas światem zewnętrznym, ale pośrednio, w 
jakiejś mierze, możemy dotrzeć także do świata nie
widzialnego i niesłyszalnego.

S. K. — Cóż, Duch Święty jest absolutnie wolny 
i może przemawiać do człowieka przez głos wewnętrz
ny, równie dobrze towarzyszący słowu słyszanemu 
jak i znakowi widzialnemu. Właśnie człowieczeństwo 
Jezusa zostało przez Boga wkomponowane w obja
wienie jako znak wizualny: „Kto mnie widzi, widzi 
i Ojca mego”. Malowana na desce ikona należy do ca
łego kompleksu objawiających znaków, których pro
totypem jest Chrystus jako ikona Boga „nie ręką 
ludzką uczyniona”, jak mówili ojcowie.

P. K. — Dla mnie osobiście wszystkie zabiegi związa
ne z malarstwem i kontemplacją ikon, a praktykuję 
je już od dłuższego czasu, są ciągłym postępem, bez
ustannie otwierającą się drogą. Nie mogłabym po
wiedzieć, że żałuję bodaj momentu z mego życia pro
testantki, bo było ono pełnym życiem. Ale fakt, że 
w pewnym momencie nie znalazłam w protestantyz
mie tego, czego szukałam, a znalazłam to w prawo
sławiu, także oznacza dla mnie postęp. Nic z tego, 
co przeżyłam jako protestantka, nie było bez znacze
nia, a miałam tam wiele okazji do studiórw biblij
nych i egzegezy. Ale całe życie, poprzedzające moje 
prawosławie, było przygotowaniem do tego, czym 
jestem obecnie.

S. K. — I co stanowi Pani osobisty charyzmat.

P. K. — Tak sądzę.

ZDARZENIA I LUDZIE

Trochę
naprzód,

trochę
Wstecz

Taka sobie krótka rozmowa:
— Czy będą u was jakieś cie
kawe kazania w  tym roku w 
związku z Tygodniem Modlit
wy o Jedność Chrześcijan?
— Pewno będą, ale chyba 
wiesz, że w Poznaniu księża 
katoliccy nie wystąpią oficjal
nie w czasie nabożeństw eku
menicznych w innych kościo
łach, a także nasi księża nie są 
zapraszani przez parafie kato
lickie?
__ ???
Ogromne zdziwienie. Moja roz
mówczyni uważa, że to pomył
ka, chyba jakieś nieporozumie
nie. Zapewniam ją, iż słysza
łam o tym osobiście z ust na
szego pastora. Arcybiskup po
znański stworzył takie warun
ki, że współpraca stała się nie
możliwa. Jesteśmy wszyscy po
ruszeni tą wiadomością i za
smuceni, lecz fakt pozostaje 
faktem. Co robić?
Znajoma, bardzo ze mną zżyta, 
próbuje jeszcze oponować:

— Niemożliwe, żeby takie za
rządzenie wyszło ze strony 
władz kościelnych, to cKyba ja
kieś inne czynniki...
Widzę, że jest wyraźnie speszo
na i wręcz zażenowana.. Jest 
gorliwą i praktykującą kato
liczką.
A więc tak wygląda sprawa e- 
kumenii na terenie Poznania. 
A b y  w s z y s c y  b y l i  j e d 
no... Nawet w tym krótkim 
okresie jednego tygodnia w cią
gu całego długiego roku nie 
możemy razem się modlić. A 
tak potrzebna jest modlitwa 
dzisiejszemu światu stojącemu 
na krawędzi przepaści.
Trzy kroki naprzód i dwa 
wstecz. Zaiste, milowymi kro
kami zdążamy do wzajemnego 
zbliżenia. Myślę, że i Jan 
XX III i obecny Jan Paweł II 
nie pochwaliliby takiego zarzą
dzenia. Bo jeśli wstydzą się go 
nawet katolicy...

Alina Werner
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y

Z Z A G R A N I C Y

ф  W Pekinie zmarł niedawno -e- 
wangeliclki teolog chiński Chao Ou 
Chen, niegdyś czołowy przedstawi
cie 1 ruchu ekumenicznego w  Chi
nach. I Zgromadź enlie Ogólne ŚRK 
w Amsterdamie (1948) wybrało go 
na stanowisko jedinego z sześiciu 
prezydentów Rady. Zrezygnował z 
tej godności w szczytowym okresie 
wojny koreańskiej (1951). Podczas 
tzw. .rewolucji kulturalnej był ostro 
atakowany, lecz później zositał zre
habilitowany.

9  Ks. dr Kurt Schmidt-Clausen, 
b. sekretarz generalny Światowej 
Federacji Luterańskiej., zarzucił 
Światowej Radzie Kościołów, iż po
padła w kryzys dlatego,, że zamiast 
zajmować się jednością Kościoła, 
całą uwaigę skupiła na jedności 
świata. Dodał jednak zarazem, że 
mimo to ruch ekumeniczny w XX 
stuleciu jest bezcennym stymulato
rem dążeń do odnowy 1 .jedności 
rozbitego ehrześcijaństwa.

ф Prowadzony od bliisiko 20 lat 
dialog między Kościołem Ewange
lickim w RFN a Kościołem Prawo
sławnym w  ZSRR ma —: w opipii 
obu Kościołów — wielkie zriacze- 
nie dla pogłębienia dobrych sto
sunków między obu krajami.

ф  Prawosławny metropolita Da- 
maskinos), nawiązując do spotkania 
(papieża Jana Pawła II z patriarchą 
Konstantynopola Dymitrem I, o- 
świadiczył, że likwidacja rozłamu 
między Kościołem katolickim a 
Kościołem prawosławnym oznaczać 
będzie przy wir ocenie wspólnoty eu
charystycznej między obu Kościo
łami, lecz w żadnym wypadku 
:pcdporządkowanie patriarchy Kon
stantynopola papieżowi. Metropoli
ta uiznał za fałszywy pogląd, że 
zniesienie schizmy ;z 1054 r. naru
sza samodzielność prawosławia.

ф  Szczątki krzyża, na którym zgi
nął apostoł Andrzej, dotąd znajdu
jące .się w  krypcie opactwa św. 
Wiktora w Marsylili, imlają być po
darowane kościołowi prawosławne
mu iw Paitras (Grecja), gdzie we
dług tradycji apostoł poniósł śmierć 
męczeńską pod konliec I wieku. Re
likwie przekaże prawosławnemu 
metrqpolicie Nikodemowi — arcy

biskup Marsylii, kard. Roger Et- 
chegairay.

ф  Według informacji pochodzą
cych z Aleksandrii tamtejszy Pa
triarchat prawosławny ipragnie 
wziąć udział w  dialogu katoMoko- 
-prawosławnym, którego rozpoczę
cie zapowiedzieli papież Jan Pa
weł II i patriarcha Konstantyno
pola Dymitr I -podczas spotkania 
w listopadzie ub. roku. Patriarchat 
Aleksandrii pragnie również utrzy
mywać bliższe kontakty ze Świa
tową Radą Kościołów, :z Kościoła
mi Wschodnimi (jprzedcha.lcedcń- 
skimfi), anglikańskimi i stairdkato- 
lick im i.

ф  Według statystyki, opublikowa
nej przez (Biuro Informacyjne 
światowej Federacji Luterańskiej, 
liczba 1 uiteram na świecie w  rclku 
1979 wynosiła 69,5 imln.

ф  Jedność Kościoła jest jak dach 
rozpięty nad budynkiem, w któ
rym znajduje się wiele mieszkań 
— powiedział biskup katolicki 
Wurzbuirga {RFN), Paul-Werner 
Scheele. Jedność ta może wzrastać 
tylko w  prawdzie, dlatego — zda
niem biskupa — w najważniejszych 
'kwestiach dotyczących istoty tej 
jedności nie może być kompromi
su.

ф W Monachium (RFN) odbyło się 
sympozjum: „Jedność Kościoła — 
cele i drogi” , zorganizowane z oka
zji przejścia na- emeryturę katolic
kiego teologa — prof. dr. Heinri
cha Firiesa. Obecni tam teologowie 
katoliccy i ewangeliccy twierdzili 
zgodnie, że przyszłą jedność Koś
cioła wyobrażają sobie jako /poro
zumienie w ważnych punktach do
ktryny, ale nie jako upodobnienie 
strukturalne. ,

ф W ciągu sześciu miesięcy ubie
głego troku Kościół prawosławny w 
Rumunii wyświęcił 45 młodych te
ologów „z dobrym przygotowaniem 
teologicznym i autentycznym po
wołaniem do służby pastoralnej — 
jak informuje oficjalny organ Pa- 
triarchaitu w  Bukareszcie. W tym 
samym czalsie konsekrowano 12 no
wych lutb odremontowanych koś
ciołów. W budowie są dalsze koś
cioły.

ф W X LII Kongresie 'Baptystów 
w Związku. Radzieckimi, który od
był się niedawno w Moskwie, 
uczestniczyło 500 delegatów,, repre
zentujących pół miliona współwy
znawców. Ze sprawozdania (przed
stawionego podczas kongresu za
czerpnęliśmy następujące dane: ba
ptyści w ZSRR posiadają .ponad 
5 000 zborów, wydają dwutygodnik 
„Bratski Westniik” , kalendarze • i 
modlitewniki, a ostatnio ich sta
raniem ukazało się nowe wydanie 
Biblii w  języku rosyjskim. Aktu
alnie do służby kaznodziejskiej 
kształci się 200 osób.

•  Brytyjska Rada Kościołów prze
kazała w  ulbiegłym roku oik. 60 ty 
sięcy funtów szterliingów grupom, 
które walczą z przejawami rasi
zmu w Wielkiej Brytanii oraiz oso
bom cierpiącym .z powodu dyskry- 
mliniaeji.

ф Motoryzacja w Irlandii Półno
cnej pochłania więcej lOfiair ludz
kich aniżeli akcje terror у istyczne w 
tym kraju. Na ten fakt zwrócili 
uwagę duchowni protestanccy pod
czas demonstracji w  (Belfaście. W 
1979 r . . w  wypadkach ulicznych, 
spowodowanych nadużyciem alko
holu, zginęło 250 osób, a ofiarą 
terrorystów padły 104 osoby.

ф Przeor Ekumenicznej Wspólno
ty Braci w  Taize (Francja),, br. 
Roger Schutz, przebywał ostatnio 
w Chiile. Razem z kardynałem Sil- 
vą uczestniczył w  'dwóch nabożeń
stwach, odprawionych w  katolic
kiej .katedrze w  Santiago, a nastę
pnie udał isię do południowych re
gionów kraju, gdzie przez miesiąc 
przebywał wśród ubogiej ludności 
indiańskiej.

ф  Grupa teologów protestanckich 
w Nikaragui wypowiedziała się we 
wspólnej deklaracji za „nikaragu- 
ańsiką teologią narodowej odbudo
w y” . Jednocześnie teologio wie ci 
zdementowali pogłoski, jakoby Koś
ciół w  Nikaragui był prześladowa- 
my, misjonarze zagrożeni wysiedle- 
niemi, a (kościoły ipodpaliane.

ф Ostatnio, po raz pierwszy od 
rewolucji kulturalnej w  1966, przy
byli do Mekki pielgrzymi muzuł
mańscy z Chińskiej Republiki Lu
dowej w liczbie szesnastu. Prze
wodził im imam Al-Hadż Sałah 
Suwej. Prawie wszyscy cinii należą 
do ukonstytuowanego niedawno 
Zjednoczenia Wyznawców Islamu 
w  ChiRL.
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0 Znany amerykański pieśniarz 
muzyki pcp, Bob Dylain, którego- 
'prawdziwe nazwisikio brzmi Zim- 
merman, przyj ął -c hrześci j «ańslt wo. 
Jego decyzja spotkała: śię z .cipcirem 
ze strony oirtodcfcsyj.nie judaOstyicz- 
nej «rodziny. Najnowsza płyta Dy- 
lana „Slow T.rain Corning” .stała 
Się bestsellerem. Jedna z pieśni 
mówii o Ukrzyżowaniu Chrystusa, i 
wzywa do „w.iairy w  Jego moo” . 
Były sąsiad pieśniarza powiedział: 
„Jego pradziad, rabin Edelsltein, 
przewróciłby się w grobie, gdyby 
dowiedział się o tej konwersji” .

0 Sekretarz generalny ŚRK dr Fi
lip Potter «nazwał Tydzień Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan jednym z 
najbardziej charakterystycznych 
przejawów ruchu ekumenicznego. 
Tydzień ten nieustannie przypomi
na, że chrześcijanie w swej wierze 
w Boga Ojca, Syna i Ducha św ię
tego są jednością.

0 Od 29 do 31 stycznia br. odby
wała się w Budapeszcie konsultacja 
kierownictwa Światowej Rady Koś
ciołów z przedstawicielami Kościo
łów europejskich z krajów socjali
stycznych (Bułgarii, CSRS, Jugosła
wii, NRD, Polski, Rumunii, Węgier
1 Związku Radzieckiego). Z komu
nikatu końcowego wynika, że w ob
liczu rosnących napięć w «polityce 
światowej, Kościoły .z ikr aj ów socja
listycznych pragną wspólnie z ŚRK 
szukać możliwości poroz,umienia się 
Wschodu z Zachodem. Uczestnicy 
konsultacji dali wyraz głębokiej 
trosce z powodu przyspieszenia wy
ścigu zbrojeń w Europie i odłoże
nia ratyfikacji Układu SALT II. 
Szczegółowo analizowali też zada
nie Kościołów w społeczeństwie so
cjalistycznym. Za niezwykle ważny 
uznano udział ludzi wierzących w 
kształtowaniu własnego społeczeń
stwa. Wiele uwagi poświęcono pra
wom człowieka i wolności religij
nej. Mimo rosnącego napięcia poli
tycznego na świec i e, przedstawiciele 
Kościołów z Europy Wschodniej 
mają jednak nadzieję na rozwój 
dobrych stosunków już istniejących 
między Kościołami w różnych częś
ciach świata. Z Polski w konsul
tacji wzięli udział: członek- Komite
tu Naczelnego ŚRK — dr Jan An- 
chimiuk (prawosł.) oraz sekretarz 
PRE — ks. Zdzisław Pawlik (bapt.).

0 W  Londynie, w wieku 77 lat 
zma,rł jeden z twórców Światowej 
Rady Kościołów, dr Ernest A. Pay- 
re. W latach 1954—1968 był on za

stępcą przewodniczącego Komitetu 
Naczelnego ŚRK, a od 1968 do 1975 
jednym z jej sześciu prezydentów. 
Przez 16 lat sprawował też funkcję 
sekretarza generalnego Unii Bap
tystów w Wielkiej Brytanii i Ir
landii.

0 Światowa Rada Kościołów prag
nie przeznaczyć w tym roku 550 000 
dolarów na pomoc dla osób, które 
cierpią z powodu dyskryminacji 
rasowej. Przewidziane jest też f i
nansowanie studiów nad proble
mem rasizmu w Afryce Południo
wej, nad problemami rasowymi w 
Azji oraz w Ameryce Łacińskiej.

0 Ko,nferencja Kościołów Europej
skich będzie dążyła wszystkimi si
łami do tego, aby uchwały Ko.nfe- 
renpji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie zostały zrealizowane. W 
okresie silnych napięć międzynaro
dowych rośnie rola Kościołów w 
służbie dla pokoju. W tym duchu 
wypowiedział się ostatnio sekretarz 
generalny KKE — ks. dr Glen G. 
Williams.

0 Biskup katolicki Rettenburgu- 
-Stuttgartu, ks. dr Georg Moser, 
odrzucił zdecydowa.nie zarzut, jako
by papież miał hamować wysiłki e- 
kumeniczne. Bp Moser oświadczył, 
że wie osobiście od Jana Pawła II, 
iż jest on w pełni świadomy ko
nieczności rozwijania współpracy 
ekumenicznej. Zdaniem biskupa nie 
wolno poddawać się ani rezygnacji, 
ani marzy cielstwu, lecz nadal po
dejmować próby zbliżenia chrześ
cijan różnych wyznań.

0 Czternastu duchownych reformo
wanych z Holandii wysłało tele
gram do papieża, wyrażając swoje 
uznanie za to, że 'apel o modlitwy 
przyczynne w intencji ‘pomyślnego 
przebiegu Synodu Biskupów Holen
derskich w Rzymie został skierowa
ny nie tylko do holenderskich pa
rafii katolickich, lecz również „do 
naszych braci i sióstr z innych Koś
ciołów i w«spólnot chrześcijańskich” . 
W (telegramie pastorzy wyrażają 
nadzieję, że ostatnie wydarzenia w 
Kościele katolickim nie zahamują 
rozwoju współpracy.

0  Przewodniczący watykańskiego 
Sekretariatu do spraw Jedności 
Chrześcijan, kard. Jan Willebrands, 
w artykule zamieszczonym w me
diolańskim dzienniku katolickim 
„1’Aweinire” , stwierdził, że utrzy
mujący się podział chrześcijaństwa

jest wskazówką, iż wierzący ciągle 
zbyt słabo walczą z grzechem. W 
naszych staraniach o jedność mu
simy słyszeć i rozumieć wezwanie 
Chrystusa do nawrócenia. Bez we
wnętrznego nawrócenia nie ma bo
wiem prawdziwego ekumenizmu — 
stwierdził kardynał.

0 Arcybiskup anglikański Yorku, 
Stuart Blanch, oświadczył, że po
stępowanie Watykanu wobec teolo
ga szwajcarskiego Hansa Kiinga 
oraz przesłuchania teologa holen
derskiego Edwarda SchillebeeckKa 
przez Kongregację Doktryny Wiary 
muszą wpro«wadzić w smutny na
strój tych wszystkich spoza Kościo
ła rzymskokatolickiego, którzy 
przywiązują dużą wagę do ścisłych 
kontaktów z tym Kościołem. Zda
niem arcybiskupa obaj teologowie 
swymi odważnymi — choć prowo
kującymi — próbami przybliżenia 
Ewangelii współczesnemu człowie
kowi oddali wielką przysługę całe
mu chrześcijaństwu.

0 Znany szwajcarski teolog refor
mowany dr Lukas Vischer obawia 
;się negatywnych następstw, jakie 
dla dialogu ekumenicznego przy
nieść może decyzja Watykanu, po
zbawiająca Hansa Klinga praw 
nauczyciela akademickiego. Teolo
gowie katoliccy, jak Edward Schil- 
lebeeckx i Hans Kiing, podjęli bo
wiem problemy teologiczne o istot
nym znaczeniu dla osiągnięcia jed
ności Kościołów, im. in. kwestię do
gmatu o nieomylności papieża, kwe
stię wywołującą wielkie trudności 
w dialogu ekumenicznym. Bez reim- 
terjpretacji tego dogmatu, o co właś
nie starał się Kling, Kościoły .nie 
osiągną zbliżenia. Dr Lucas Vischer^ 
był do końca ubiegłego roku dyrek
torem sekretariatu komisji „Wiara
1 Ustrój” ŚRK i przez wiele, lat u- 
czestniczył w sposób «konstruktyw
ny w  rozmowach między ŚRK a 
Watykanem.

0 Ks. Hans Kiing nie zostanie za
proszony do Augsburga na mający 
odbyć się tam w czerwcu br. jubi
leusz 450-leeia Konfesji Augsbur
skiej, gdyż Kościół ewangelicki w 
Bawarii, który jest gospodarzem u- 
roczystości, pragnie uniknąć niepo
trzebnych komplikacji w stosun
kach ekumenicznych. Oświadczenie 
takie złożyli przedstawiciele Koś
cioła podczas konferencji prasowej 
w Augsburgu. „Jubileusz pomyśla
ny jest jako impreza ekumeniczna. 
Nie jesteśmy zainteresowani w pro-
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wekowaniu szczególnie ostrych kon
trowersji” — oświadczył ewange
licki dziekan z Augsburga, Klaus- 
Peter Sc hm id. Takie stanowisko 
Kościoła bawarskiego spotkało się 
z krytyką innych środowisk ewan
gelickich w RFN.

©  Watykańska Kongregacja Dok
tryny Wiary potępiła różne pisma 
o. Leonarda Boffa, brazylijskiego 
reprezentanta tzw. 'teologii wyzwo
lenia. Wiadomość tę potwierdziło 
kilku kardynałów brazylijskich, 
chociaż sama Kongregacja nie w y
dala do chwili obecnej (luty 1980) 
oficjalnego oświadczenia. Pierwszą 
reakcją o. Boffa na tę decyzję były 
słowa: ,,Krok podjęty przez Waty
kan nie jest dla mnie wielką kata
strefą osobistą, gdyż mogę opuścić 
zinstytucjonalizowaną płaszczyznę 
Kościoła” . Brazylijska Konferencja 
Biskupów nie jesit jednomyślna w 
ocenie poglądów o. Boffy. Niektórzy 
biskupi potępiali, je od. dawna, ale 
;są i tacy, jak kard. Aloisio Lor- 
schieder, którzy biorą teologa w ob
ronę.

©  Światowy Konwent Baptystów, 
zrzeszający ok. 30 min. wiernych, 
obchodzi w bieżącym roku 75 rocz
nicę swego powstania. X IV  Świa
towy Kongres Baptystów (8—13 lip- 
ca br., Toronto) obchodzony będzie 
pod znakiem tego jubileuszu.

©  Arcybiskup Kościoła Prawosław
nego w Finlandii, Paweł, wystąpił 
niedawno z propozycją, aby pa
triarcha Konstantynopola, honoro
wy zwierzchnik prawosławia, zre
zygnował z prawa prymatu. Kon
stantynopol jednakże odrzucił tę 
propozycję, co wynika z oświad
czenia złożonego prasie przez przed
stawiciela Patriarchatu i kierowni
ka Centrum Prawosławnego w 
Chambesy — metropolitę Damaski- 
nosa. W oświadczeniu podkreślono, 
że propozycja fińskiego arcybiskupa 
mogłaby wywołać zamieszanie 
wśród prawosławnych i w ruchu 
ekumenicznym.

©  Wydział Studiów Światowej Fe
deracji Luterańskiej wydał modli
tewnik i śpiewnik dla dzieci. Mod

litewnik ma stanowić pomoc dla 
rodziców i dzieci w modlitwach ro
dzinnych, zapoznając z różnorod
nością form i treści dziecięcych 
modlitw. Śpiewnik zaś zawiera 
pieśni z całego świata. Oba tomiki 
są ilustrowane. We wrześniu br. 
Federacja i Światowa Rada Kościo
łów chcą zorganizować konsultację 
na temat: „Dzieci jako aktywni 
partnerzy we wspólnocie chrześci
jańskiej” .

Z K R A J U

©  Kościół Chrześcijan Baptystów 
zawiadamia wszystkich przyjaciół 
korzystających z wczasów w Nowo- 
sądeckiem o otwarciu nowej kapli-

©  Rezultatem europejskiego spot
kania Soboru Młodych, który odby
wał się w Barcelonie, był apel, uję
ty w formę listu do wszystkich pa
rafii chrześcijańskich na świeeie, a 
zredagowany przez Rogera Schutza, 
przeora Wspólnoty Ekumenicznej 
w Taize. W liście gorąco wzywa 
się wszystkich wierzących do służ
by na rzecz biednych i opieki nad 
młodymi.

cy zboru baptystów w Krynicy przy 
ul. Polnej 9. Nabożeństwa odbywają 
się w każdą niedzielę o godz. 10 i 18 
oraz w czwartki o godz. 18. Rada 
Zborowa serdecznie wszystkich za
prasza.
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