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J E D N O T A
ORGAN POLSKIEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKO - REFORMOWANEGO

D W U T Y G O D N I K

Ks. LUDWIK ZAUNAR

Jedyny pewny fundament
I Cor. 3, 11: ,,Albowiem gruntu innego nikt 

założyć nie może, oprócz tego, który jest założo
ny, który jest Jezus Chrystus".

Często daje się słyszeć zdanie, że aczkolwiek czasy nasze są pod wieloma względami bar
dzo trudne i zmuszają człowieka do większego niż zazwyczaj wysiłku w zdobywaniu możności egzy
stencji, nakładają na niego większe niż zwykle ciężary w jej zdobywaniu, jednym słowem żyje się 
w nich i ciężej i gorzej niż poprzednio, — to jednak czasy te są ciekawe, mają przy swych cięża
rach pewien urok i powab, którego inne są pozbawione. Zdanie to wydaje się w dużej mierze słusz
ne i trafnie odtwarzające to ,,coś" czego my w nim żyjący nie umiemy sobie ani dokładnie 
sformułować ani tym bardziej właściwie ocenić, ale co niewątpliwie jest, i z czym my się ciągle 
w taki czy inny sposób stykać musimy. Wydaje się, że to, co czyni nasze czasy ciekawymi, to nie
strudzone, jeśli nie wręcz gorączkowe szukanie nowych podstaw życiowych, szukanie jakiegoś pew
nego gruntu pod nogami dla człowieka, który przeszedłszy potężny wstrząs wielkiej wojny, a z nim 
bankructwo wielu pewników i ideałów przed nią powszechnie wyznawanych i za nietykalne uzna
wanych, musi znaleźć dla siebie nowe pewniki i nowe ideały. Ten właśnie stan rzeczy zmusza 
człowieka do nieustannego wysiłku, każe mu wytężać wszystkie dostępne dlań możliwości, karmiąc 
jego siły nadzieją, że prędzej czy później wysiłek będzie ukoronowany pożądanym skutkiem, 
a wtedy nadejdą dlań czasy nowego spokoju, nowej wygody i odpoczynku. Skutkiem tego na
stawienia jest niewątpliwie cały ten gorączkowy, mający często znamiona czegoś wręcz nienormal
nego pęd i tryb życia, żądza jakichś nowych i coraz silniejszych podniet wszelkiego rodzaju, goni
twa za sensacją z jednej, a niestrudzona praca i zmaganie się z życiem z drugiej strony. Krótko 
mówiąc szukamy wszyscy, "każdy w takiej części na jaką go stać, nowych fundamentów, nowych pod
staw i nowych celów w życiu, szukamy ich czy to jako jednostki, czy też jako społeczeństwa, szu
kamy gorączkowo z potajemną obawą, że spóźnienie się w tym szukaniu, albo jego zaniedbanie 
sprowadzić może jakiś kataklizm, gorszy od tego, któryśmy przeżyli w wielkiej wojnie. Wynikiem 
tego stanu rzeczy jest ta obfita nad wszelką miarę ilość nowych koncepcji na każdym niemal polu 
życia ludzkiego: mamy coraz to nowe hasła społeczne, naukowe, gospodarcze, religijne, mamy ciąg
ły niepokój i ciągłą bojaźń — i mimo wszystko ciągłą nadzieję i stałe wysilanie się.

Na tle tym musimy sobie postawić pytanie, co w takich czasach ma człowiekowi i świa
tu do powiedzenia chrześcijaństwo i jego formalny wyraz — Kościół Chrześcijański. Musi nas 
zajmować i zastanawiać, jakim jest w tym względzie jego stanowisko i jego podstawa, oraz w ja
kim stopniu i w jaki sposób jest on w stanie nietylko wziąć udział w wysiłkach ogólnych, ale dać 
na nie odpowiedź jedyną i prawdziwą, by tchnąć wiarę w serce człowieka i dać mu poczucie war
tości jego dla życia tak własnego jak i ogólnego.

Na to pytanie mamy — jako chrześcijanie — odpowiedź gotową, sformułowaną przed 
wiekami przez wielkiego ucznia i wyznawcę Jezusa Chrystusa — Apostoła Pawła, a odpowiedź 
ta stwierdza, że wszelkie szukanie człowieka, wszelkie jego wysiłki i trudy, wszelkie wreszcie dąże
nia i pragnienia są najzupełniej chybione i nie prowadzą do celu, o ile nie ma w jego sercu 
zrozumienia dla jedynej prawdy i jedynego, absolutnego prawa, które Paweł wypowiedział i sfor
mułował w słowach naszego tekstu: ,,nikt nie może innego położyć fundamentu, prócz tego, któ
ry już jest położony, a fundamentem tym jest Jezus Chrystus".

Wypowiadając to zdanie myślał Paweł nietylko o tej dziedzinie, którą pospolicie ma 
na myśli człowiek słyszący lub mówiący o Chrystusie, czyli o dziedzinie życia kościelnego, ale zda
niem tym obejmował absolutnie całe życie ludzkie we wszystkich jego przejawach i dziedzinach,
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w całej mnogości jego różniczkowania i szczegółów. Odtwarzał on w tym wypadku niewątpliwie 
zasadniczą myśl naszego Zbawiciela i zespalał w jedną nierozerwalną całość to, co człowieka ma 
łączyć z Bogiem, a więc jego odczucie i wiarę ' religijną, z tym co ma go łączyć z innym czło
wiekiem, względnie z innymi ludźmi, a więc jego odczucie i etykę społeczną. Dla Pawła, tak sa
mo jak i dla Chrystusa te dwie tak pozornie różne sfery, z jednej strony niebiańska — wysoka, 
z drugiej zaś ziemska — niska, zespalają się i wyrażają wzajemnie; jedna jest odbiciem i spraw
dzianem drugiej, a dopiero obie razem wzięte stanowią istotną i zupełną całość. Jeśli zaś życie 
wewnętrzne człowieka jest źródłem i początkiem jego poczynań w stosunkach zewnętrznych, regulują
cych jego współżycie z innymi ludźmi, to niewątpliwie jakość przekonania, jego moc i pewność 
warunkuje jakość życia wogóle i nadaje mu taki kierunek, który stanowi jego właściwy sens i war
tość. Jeśli więc apostoł mówi, że nikt nie może założyć innego fundamentu okrom tego, który już 
jest założony, a którym jest Jezus Chrystus, to trzeba te słowa rozumieć tylko w tym sensie, że 
pełnię życia duchowego a tym samym pełnię swej wartości osiąga człowiek tylko i jedynie w Je
zusie Chrystusie, w ścisłej i bezpośredniej z nim społeczności osobistej, a usiłowanie znalezienia 
w tym względzie innego źródła i innej podstawy jest zbaczaniem z właściwej drogi, zejściem na 
manowce. W Jezusie Chrystusie dana jest człowiekowi pełnia życia, a tym samym pełnia szczęścia 
i zadowolenia, czyli to właśnie, czego człowiek pożąda zawsze i wszędzie i w czym tkwi jego naj
istotniejszy ideał i cel życiowy.

Naturalną więc konsekwencją tego zapatrywania apostoła musi być jego twierdzenie, że 
wszelkie inne szukanie fundamentu życiowego pod gmach radości i zadowolenia ludzkiego po za 
Jezusem Chrystusem, wszelkie usiłowania znalezienia takiej podstawy po za Nim jest wysiłkiem 
zgóry skazanym na niepowodzenie, gdyż jest tylko omijaniem jedynej drogi, która do celu dopro
wadzić może.

Jeśli spojrzymy na twierdzenie apostoła w świetle doświadczenia życiowego i jego dowo
dów w przeszłości, to niewątpliwie łatwo się przekonamy, że twierdzenie Pawła jest wyrazem głę
bokiej prawdy, której ani treść, ani jakość, ani moc nie zmieniły się nigdy, niezależnie od różno
rakich przemian, jakie człowiek przeżywał w ciągu wieków całych. Mówią nam one bowiem, że wszyst
ko to, co ludzkość przeżywała jako wielkość i moc, a co my w jej dziejach jako potężne i pory
wające podziwiamy, było poczęte z prawdy Pawłowej i było jej przejawem i wyrazem. Potężne 
piękno pierwotnego chrześcijaństwa, wielka i ofiarna praca misyjna Kościoła w okresie wczesnego 
średniowiecza, wielki poryw duchowy w dobie reformacji, przepiękne przejawy miłości i prawdy 
wczesnego pietyzmu, te wszystkie niezliczone fakty, które niewątpliwie są i wielkie i piękne w swej 
treści, to tylko konsekwencje zasady, że tam gdzie człowiek szuka dla siebie i innych istotnej 
wartości swego człowieczeństwa, nie może stanąć na innym fundamencie i innej podstawie, jak 
tej, którą mu przynosi i zwiastuje w swej osobie i w swym dziele zbawienia Jezus Chrystus.

Wiemy jednak bardzo dobrze, że w naszych dniach świadomość tego prawa jest niesły
chanie słaba, nietylko u tych, którzy zdała od Chrystusa stoją, ale i tych, którzy się doń przyznają 
i Go jako pana swego wyznają. Świat nasz współczesny bardzo daleko w swych pojęciach i za
łożeniach odbiegł od Chrystusa pomimo tego, że jest w nim potężna massa ludzi, którzy zwą się 
wyznawcami Jezusa Chrystusa. Wiemy też, że oddziaływanie tej massy na całość jest bardzo nikłe, 
tak iż często odnosi się wrażenie, iż to co się chrześcijaństwem zwie — albo już się przeżyło, albo 
też nie istnieje w rzeczywistości, chyba z nielicznymi wyjątkami, tak nielicznymi, że ich jako za
sady ogólnej na serio nie można traktować. Czy może więc chrześcijaństwo dzisiaj głosić światu 
tę zasadę, która jako wielkie prawo była podawana w słowach Pawła jego światu?

Jeśli spojrzymy głębiej na pojęcia i życie chrześcijan pierwszych wieków to łatwo skon
statujemy, że mocą ich życia była wielka uczciwość i prawdziwość wewnętrzna, która w wyniku 
rodziła czyny zgodne z przekonaniem, będące jego przejawem i dowodem. Możnaby też rzec, że 
oni Jezusa Chrystusa nietylko wyznawali, ale Nim żyli. Otóż w tym prostym fakcie leży wyjaśnie
nie ich mocy przy słabości naszej, jako ich spadkobierców tej samej idei, tej samej prawdy. Żadne 
bowiem hasło, żadna prawda nie będzie mocną i skuteczną w życiu, jeśli do niego nie wejdzie, 
jeśli się w nim nie przejawi i weń się nie wcieli. Nie może ona być i pozostać piękną, wzniosłą 
ale nieskuteczną teorią, celem tak idealnym, że aż obcym życiu, hasłem wypisanym, ale nie prakty
kowanym. Gdziekolwiek na przestrzeni wieków taki stan zaistniał, tam w ślad za nim szedł upadek, 
rozkład i nowe szukanie podstaw, które były potrzebne do życia pełnowartościowego, a ono znów 
nieuchronnie po licznych wysiłkach i rozczarowaniach potwierdzało nieśmiertelność prawdy, którą 
apostoł wypowiedział w zdaniu: ,,albowiem gruntu innego założyć nikt nie może, okrom tego, 
który już jest założony, a którym jest Jezus Chrystus".

Tej prawdziwości wewnętrznej potrzeba jest nam wyznawcom Chrystusowym naszych dni, 
naszych czasów. Ona i w nas zdolna jest wytworzyć ową moc, którą podziwiamy czy to w okre
sie chrześcijaństwa pierwotnego, czy w dobie reformacji, a nią uzbrojeni będziemy mogli, ba 
więcej będziemy mieli prawo głosić i nauczać wielką i nieprzemijalną prawdę życia i szczęścia ludz
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kiego, opartego o Jezusa Chrystusa, jako fundament naszego wysiłku i naszych celów. Gdyż i dla 
nas i dla naszych czasów, dla naszych tęsknot i naszych wysiłków prawdą jest i prawdą pozosta
nie wiara apostoła Pawła i poczęte z niej wyznanie, że tam gdzie chodzi o prawdziwą wartość 
ludzkiej duszy, a z nią jej radość, jej szczęście, jej zbawienie, jednym słowem cel jej istnienia 
i pracy „ ...g ru n tu  innego nikt założyć nie może okrom tego, który już jest założony, a którym 
jest Jezus Chrystus".

Amen.

CZESŁAW LECHICKI

„Institutio“ Kalwina i jej znaczenie
(w 400' lecie I wydania)

(ciąg dalszy).

Kalwinowską naukę o chrzcie i komunii moż- 
naby streścić tak: gdy od wody, chleba i wina 
oddzielimy Słowo i wiarę, która się może łączyć 
tylko ze Słowem, elementy zewnętrzne obu sa
kramentów tracą wszelką religijną moc i znacze
nie. Przedmiot poświęcony sam z siebie nie po
siada żadnej siły zbawczej, żadnej cudownej wła
ściwości.

Pięciu sakramentom rzymskim: bierzmowa
niu, pokucie, małżeństwu, kapłaństwu i ostatnie
mu olejami namaszczeniu, brak zdaniem Kalwina 
cech sakramentalnych. Albo nie są przez Chry
stusa ustanowione, albo nie zawierają widzialnego 
znaku zewnętrznego, albo nie udzielają łaski Bo
żej, najczęściej zaś są jedynie powierzchownymi 
ceremoniami, nakazanymi przez Kościół średnio
wieczny na jego własną odpowiedzialność.

Argumentami biblicystycznymi i historyczny
mi, tudzież praktyką życiową wykazuje Kalwin 
bezzasadność szeroko rozbudowanej w interesie 
kapłaństwa sakramentologii. Wywodzi jej sprzecz
ność z całym pneumatycznym nastawieniem re- 
ligii Nowego Testamentu.

Protestantyzm ma u siebie pewne ekwiwalen
ty pseudosakramenntów katolickich; ma konfir
mację, która nawet swą łacińską nazwą odpo
wiada bierzmowaniu, ma błogosławieństwo nu- 
pturientów przy ślubie kościelnym, ma wreszcie 
ordynację, która znowu nazwą swą odpowiada 
święceniom kapłańskim. Wszelako tych obrządków 
nie wyposaża w cudowną interwencję Ducha Sw. 
i w nadprzyrodzone, lecznicze działanie łaski, re
zerwując ją całą dla wiary i do rozporządzenia 
Bożego bez pośrednictwa Kościoła i jego obrząd
ków.

Włożenie rąk, pomazanie olejem i t. p. za
biegi rytualne nie nawiążą kontaktu z Duchem 
Sw., który tchnie, kędy chce, a nie którędy mu 
ludzie prąd otworzą i puszczą, jak np. elek
tryczność, rozchodzącą się po drutach i nigdzie 
indziej.

Bierzmowanie jest poprostu odnowieniem 
przymierza chrztu i katechezą dorastającej mło
dzieży, z przystąpieniem do pierwszej komunii.

W Cerkwi wschodniej, zgodnie z tradycją naj
starszą, obrządek ten połączony jest z chrztem, 
a nie sztucznie odeń wyodrębniony i wyolbrzy
miony przez Kościół zachodni. Do początku III 
wieku o bierzmowaniu głucho.

Pokuta jako kapłańskie odpuszczenie grze
chów pod pewnymi warunkami jest w świetle 
historii instytucją czysto kościelną i to z późnych 
czasów, ustaloną dopiero w średniowieczu.

Władzę odpuszczania grzechów zowie Ko
ściół rzymski ,,władzą kluczów" (potestas cla- 
vium) i zastrzega ją samym kapłanom, jako rze
komym następcom apostołów. Podziela ten po
gląd Luter, kiedy w ,,Małym katechizmie" po
wiada: ,,Jest to owa szczególna władza Kościoła, 
którą Chrystus Pan dał Kościołowi Swemu na 
ziemi, żeby pokutującym grzesznikom grzechy 
były odpuszczone, a niepokutującym zatrzymy
wane, póki nie będą pokutowali". I dodaje, że 
co ,,powołani słudzy Chrystusowi" (t. j. pasto
rzy) czynią z grzesznikami, to jest ,,tak ważnym 
i pewnym i w niebie, jakby nasz Pan Jezus 
Chrystus sam to czynił".

Kalwin władzę rozwiązywania i związywania 
przyznaje nie poszczególnym osobom, lecz zbo
rowi i to w stosunku do takich, którzy ,,przeciw 
niemu" zgrzeszą, wedle Mat. XVIII,  15—18. 
Władza kluczów tyczy się więc wewnętrznej dy
scypliny kościelnej i wzajemnych stosunków 
członków zboru.

Odpuszczać grzechy ma prawo tylko Syn Bo
ży, nie synowie ludzcy. Kalwin słusznie inter
pretuje, że otwieranie i zamykanie Królestwa Nie
bieskiego, władza kluczy tego Królestwa, to nic 
innego, jeno władza opowiadania Ewangelii, gło
szenie wiernym, że Bóg przemienionym i nawró
conym winy darowywa, innym je zatrzymuje.

Kalwin, wskazujący, że samo wspomnienie 
chrztu gładzi grzechy w sercu wierzącego, .widzi 
w pokucie nie sąd nad grzesznikiem, nie środek 
ujarzmienia sumień przez kapłaństwo w interesie 
hierarchii, lecz zgodnie z duchem Nowego Te
stamentu upatruje tu lekarstwo, podane grzeszni
kowi przez miłosierdzie Boże.
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Ksiądz nie może być zastępcą Bogu, ani je
go pełnomocnikiem w odpuszczaniu grzechów. 
Jako grzeszny człowiek przebacza co najwyżej 
winy wobec niego samego, lub wobec rządzone
go przezeń zboru popełnione, ale nie wszystkie 
w ogóle, zawsze i każdego chrześcijanina.

Spowiadać się z grzechów należy samemu 
Bogu, tak uczy nie tylko Pismo Sw., ale i wielu 
ojców kościoła; tak też było w pierwszych pię
ciu wiekach istnienia organizacji kościelnej.

Razem z grzechem bywa odpuszczona cała 
kara wieczna i doczesna wskutek czego zadość
uczynienie nie jest ani możliwe, ani potrzebne. 
Cały Kościół prawosławny razem z protestan
tyzmem nie zna zupełnie rzymskiego pojęcia za
dośćuczynienia przy pokucie, jak również nauki
0 odpustach.

Ostatnie namaszczenie gra najmniejszą rolę 
wśród pseudosakramentów; ryt kościelny bez zna
czenia, powstały ze zwyczaju wschodniego maza
nia chorych olejkiem celem ich uzdrowienia. Do 
VI wieku nieznany oficjalnie w Kościele.

Kapłaństwo, najważniejszy z pseudosakra
mentów, bo najdonioślejsze i najujemniejsze skut
ki za sobą pociągnął, jako źródło wszystkich 
niemal nadużyć i fałszów w chrześcijaństwie, — 
nie ma w Ewangeliach żadnego oparcia. W świetle 
,,Dziejów apostolskich" zalążkiem późniejszego 
kapłaństwa z jego święceniami była prosta i 
skromna ceremonia wkładania rąk na przyszłych 
prezbyterów przez apostołów, nadanie pewnej 
jednostce urzędu kaznodziejskiego i obowiązku 
administrowania zborem.

List do Hebrajczyków, kanoniczny, zatem 
natchniony Duchem Sw., bezwzględnie wyklucza 
ofiarę w chrześcijaństwie po ofierze krzyżowej, 
czyni przeto ofiarników zbytecznymi. Władza kon
sekrowania i odpuszczania grzechów jest uzur- 
pacją, a kapłani działający w imieniu Chrystusa 
są samozwańcami i impostorami.

Powszechne kapłaństwo wiernych jest ducho
we, przenośne. Zarząd zboru pochodzi z wyboru 
gminy, nie z ważności święceń, lub woli biskupa. 
Władza kościelna idzie od ludu, nie od hie
rarchii.

Małżeństwo nazwano sakramentem najpóź
niej, bo dopiero w XII wieku. Kalwin jedyny 
z reformatorów dostrzegł bluźnierstwo w rzym
skim łączeniu związku seksualnego z łaską Bo
żą, kopulacji ze stosunkiem duszy do Boga. Ma
terią i formą tego ,,sakramentu" ma być wza
jemne prawo do ciała, co stanowi curiosum bez 
analogii.

Tyle o sakramentologii. Pozostaje nam do 
omówienia eschatologia u Kalwina, czyli jego 
pogląd na rzeczy ostateczne.

Śmierci samej niepodobna zestawiać na jed
nej płaszczyźnie z sądem pośmiertnym, nagrodą
1 karą wieczną. Śmierć bowiem, jako stwierdzona 
doświadczeniem powszechnym i odwiecznym, nie 
potrzebuje być przedmiotem wiary, skoro jest

przedmiotem wiedzy i pewnikiem matematycz
nym, nie moralnym, jak wszystkie prawdy wiary.

Ogół ludzi pomrze z wyjątkiem tych, którzy 
będą jeszcze przy życiu podczas paruzji (powtór
nego przyjścia Chrystusa na sąd ostateczny).

Scholastycy wymyślili pięć miejsc pobytu 
dusz w świecie niewidzialnym. Wprawdzie Biblia 
nigdzie nie twierdzi, że istnieje dusza nieśmier
telna, ale ponieważ obiecuje nagrodę wieczną, 
względnie grozi karą wiekuistą, suponuje przeto 
życie pozagrobowe nie ciała, które zgnije, lecz 
ducha niematerialnego. Średniowiecze mniemało, 
że dusze grzeszników nienawróconych i niewy- 
spowiadanych zstępują natychmiast do piekła, 
uważanego za miejsce cierpień w ogniu realnym, 
zgodnie mniej więcej z opisami Dantego.

Miejscem pobytu dzieci nieochrzczonych, lim- 
bus infantum, miała być otchłań, gdzie pozbawio
ne one wprawdzie były widoku Boga, lecz nie 
podlegały żadnym cierpieniom. Siedzibą poboż
nych zmarłych okresu przedchrystusowego, lim- 
bus patrum, była inna znowu otchłań, gdzie wy
czekiwały one przyjścia wybawiciela — Mesjasza 
po ukrzyżowaniu. Czyściec był miejscem kary 
za nieodpokutowane na ziemi grzechy, karv ter
minowej w ogniu tych, którzy nie uczynili za
dość przepisom Kościoła i nie zdobyli odpowied
nich odpustów. Niebo wreszcie wyobrażano sobie 
jako przybytek szczęśliwości dusz zmarłych w sta
nie łaski poświęcającej, lub wyzwolonych modła
mi i mszami żałobnymi z mąk czyśćcowych.

Eschatologię Kalwina cechuje spirytualizm 
i chwalebna, powściągliwa ostrożność w strasze
niu ludzi wiecznymi lub okresowymi karami 
na ,,tamtym świecie".

Śmierć dotknie wszystkich, a z nią skończy 
się okres możliwy dla nawrócenia i pokuty. 
Wnet po śmierci nastąpi wyrok o losie pozagro
bowym duszy. Dopiero jednak na śądzie osta
tecznym jedni przeznaczeni zostaną do ,,nieba", 
drudzy do ,,piekła".

Pośredniego stanu, czy miejsca między po
tępieniem, a zbawieniem niema. Nauka rzymska 
o czyśćcu sformułowana została jako wierzenie 
w XIII wieku, zdogmatyzowana zaś 1439 r. Po
nieważ brak jej oparcia biblijnego i w tradycji 
kościelnej zjawia się późno, Kalwin nazywa czy
ściec ,,zgubnym wymysłem szatańskim". Skoro 
czyściec nie istnieje, tym samym upada możli
wość przyjścia z pomocą duszom w czyśćcu cier
piącym i zatkane zostaje niewyczerpane źródło 
dochodów z mszy żałobnych.

Co do piekła, Kalwin sprzeciwia się umiej
scawianiu go w jakimś terytorium czy w prze
strzeni, a więc materializowaniu go i zastępowa
niu pojęcia — zmysłowym wyobrażeniem.

W najdokładniejszych tłumaczeniach prote
stanckich Biblii, wyrazy sheol w Starym Testa
mencie i kades w Nowym, oddawane były przez: 
„piekło", podobnie jak wyrażenie: gehenna,
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Konfesja Purytańska i oba Katechizmy West- 
minsterskie przyjmują, że niebo i piekło są 
,,dwoma miejscami dla dusz oddzielonych od 
ciała". Artykuł jednak składu apostolskiego: 
,,wstąpił do piekieł" objaśniają: ,,pozostawał w 
stanie i mocy śmierci do trzeciego dnia".

U Kalwina taka sprzeczność nie istnieje, po
nieważ piekło pojmuje on spirytualizująco. Jako 
stan duszy, s'kazanej na wieczną niedolę, cierpiącej 
katusze wskutek odsunięcia z przed oblicza Bo
żego. W  tym stanie potępienia zachodzi tylko 
jedna kara: utraty Boga, która sama zawiera 
i przewyższa nawet wszystkie inne. Natomiast 
kary zmysłów (od elementów materialnych, od 
fizycznego ognia etc., jak naucza Rzym) Kalwin 
nie przyjmuje. To, co Pismo św. wspomina o 
ogniu wiecznym, komentuje reformator genewski 
jako wyrzuty sumienia (analogicznie do „robaka 
nie umierającego", Mar. IX, 44). W nich oczy
wiście możliwe jest stopniowanie. O mękach ciała 
w piekle na wzór opisów dantejskich, w stylu 
nawskroś katolickim, zdaniem Kalwina grzech na
wet serio opowiadać.

Również niebo należy rozumieć jako stan 
duszy, zażywającej wiekuistego szczęścia, której 
przedmiotem sam Bóg i radość płynąca z oglą
dania Go „twarzą w twarz" i poznawania Jego 
przymiotów.

Powtórne przyjście Chrystusa na sąd (pa- 
ruzja) jest dogmatem wiary, ale ściślej co do 
czasu niezdefiniowanym. Z faktu, że Kalwin na 
Apokalipsę nie zwraca uwagi, wnosić wolno, że 
mrzonki chiliastyczne trzeźwo oceniał i w żadne 
kombinacje na temat tysiącletniego królestwa mil- 
lenarystów uwikłać się nie pozwolił. Zgodnie z 
Pismem św., Kalwin zna tylko jedno zmartwych
wstanie, po nim zaś sąd ostateczny.

Co do zmartwychwstania ciał, koryguje nie
dorzeczną naukę rzymską o wskrzeszeniu wszyst
kich w ciele numerycznie tym samym, które po
siadali na ziemi. Kalwin w oparciu o I Kor. XV, 
52 i zwłaszcza Filip. III, 21, przyjmuje zmart
wychwstanie przemienionych ciał naszych, upo
dobnionych chwalebnemu ciału Jezusowemu, które 
było niematerialne, skoro przechodziło przez 
drzwi etc. Dziś przyrównalibyśmy je do ciała 
astralnego. '

O sądzie ostatecznym tyle wiedzieć mamy, 
że wszyscy po zmartwychwstaniu mu podlegną 
i że Chrystus będzie Sędzią.

III.
Dobiegliśmy końca porównawczego wykładu 

dogmatyki kalwinowsiej w świetle „Institutio 
christianae religionis". Dla uzupełnienia obrazu 
trzeba jeszcze napomknąć o eklezjologii Kalwina, 
czyli jego nauce o Kościele.

Według dość rozpowszechnionego poglądu, 
Kościół był dla reformatora genewskiego insty
tucją, za pośrednictwem której mają zasłużyć 
na zbawienie te dusże, które Bóg wybrał i przy

puścił do swojej łaski. Nieścisły to pogląd. W 
odróżnieniu od średniowiecza i reformacji saskiej, 
zna Kalwin i rozgranicza Kościół niewidzialny 
i widzialny. Do pierwszego należą tylko wybrani 
i przeznaczeni na zbawienie, do drugiego zaś 
wszyscy ochrzczeni, bez względu na swe przeko
nania i tryb życia, tkwiący w swym wyznaniu 
siłą bezwładu, bez osobistego życia religijnego. 
Ponieważ niepodobna ręką ludzką oddzielić wy
branych od potępionych, do Kościoła widzialnego 
może należeć każdy, kto się doń zgłasza.

Kościół chrześcijański nie jest domeną kle
ru, ani zwierzchności kościelnej, lecz wspólną 
własnością społeczności wiernych.'Pismo Sw. jest 
miarodajne nie tylko dla wiary, ale i dla zarządu 
i dyscypliny Kościoła.

Nauka Kalwina o Kościele zgadza się w za
sadniczych punktach z paulińską eklezjologią i na 
niej się opiera.

Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa; 
jedyną głową tego ciała może i musi być je
dynie sam Pan Jezus. Najwyższą instancją w Ko
ściele jest Duch Sw., spływający na wszystkich 
wierzących członków, zorganizowanych w ustroju 
prezbiterialnym, t. j. władzy kolegialnej kazno
dziejów, wybranych przez gminę „starszych" i 
diakonów, jako organie zboru, uzupełnianym w 
drodze kooptacji, współpracującym z konsy- 
storzem.

Kalwin wyposaża laików w pełne prawa 
i wpływ na niekorzyść wszechwładnej w średnio
wieczu hierarchii. Oczywiście przeczy prymatowi 
papieskiemu, uroszczeniom soborów do nieomyl
ności i jurysdykcji biskupów, przypisujących so
bie najwyższy stopień kapłaństwa. Wedle Kalwina 
każdy nawrócony i odrodzony przez łaskę jest 
kapłanem, skoro samego siebie ofiaruje Bogu na 
służbę. Niema żadnej osobnej kasty duchownej, 
kleru (z greckiego kleros, los, udział), żadnej 
hierarchii, władza bowiem kościelna przysługuje 
wszystkim członkom organizacji kościelnej, bez 
względu na t. zw. święcenia, udzielające rzekomo 
automatycznie władzy sakramentalnej pełnienia 
funkcyj kościelnych.

Nieomylność Kościoła obejmuje wyłącznie 
sprawy bezpośrednio w zakres wiary i obyczajów 
wchodzące, a ostatnią tu instancją jest Pismo 
Sw.

Pojęcie, które ma Kalwin o jedności, po
wszechności, apostolskości i niezawisłości Kościo
ła, wyraża się tak: Przywiązuje on decydującą 
wagę do wewnętrznej, duchowej jedności Kościo
ła, a nie do jedności jego zarządu. Przyznaje 
Kościołowi powszechność prawną, t. j. prawo 
głoszenia nauki Chrystusa po całym świecie, atoli 
rzeczywistej powszechności w sensie terytorial
nym, jak chcieli scholastycy, nie uważa za ko
nieczną. Główny nacisk kładzie Kalwin na apo
stolstwo nauki, a nie apostolstwo następstwa 
(succesio apostołka), wychodząc z założenia, że 
między „biskupami" prazboru chrześcijańskiego,
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a biskupami średniowiecznymi leży przepaść nie 
do wypełnienia.

Znamieniem uprawnienia Kościoła prawdzi
wie Chrystusowego jest fakt, że nienaruszoną za
chował on naukę Pisma Sw., bez wszelkich do
datków.

Niezawisłość Kościoła od władzy politycznej 
Kalwin określa wyraźnie i wymaga jej stanow
czo, odbijając tym od Lutrowego cezaropa- 
pizmu. Współudział zwierzchności świeckiej w za
rządzie kościelnym jest możliwy tylko w wypad
ku, o ile ta zwierzchność jest kalwinistyczną; 
w innych okolicznościach wykluczoną. Jeśli władza 
państwowa zmusza do nieposzanowania Słowa 
Bożego, należy więcej słuchać Boga, niż ludzi. 
Dźwięczy tu jakby echo mniemań średniowiecza 
o wyższości Kościoła nad państwem. Oddawanie 
głowie państwa supremacji nad Kościołem nazy
wa Kalwin bluźnierstwem.

W polemice swojej z kardynałem Sadoletem 
wymienia Kalwin trzy gwarancje zdrowia i trwa
łości Kościoła: naukę wiary, dyscyplinę i sakra
menty (na czwartym miejscu stawia obrzędy).

Pierwszą poznaliśmy z szczegółowego roz
ważania jego systemu dogmatycznego, zawartego 
w ,,Institutio" i jej kolejnych wydaniach. Omówi
liśmy teodyceę i chrystologię Kalwina, jego nau
kę o łasce (gdzie wszechmoc suwerenną Boga 
przedkłada ponad boską wszechwiedzę i uzależ
nia drugą od predestynacji), tudzież sakramento- 
logię i eschatologię. Widzieliśmy, że sakramenty 
u Kalwina to nie zewnętrzne pozbycie się brudu 
cielesnego, ale obietnica dobrego sumienia Bo
gu, jak mówi apostoł (I Piotr, III 21).

Teologia Kalwina w „Institutio" stoi pod 
znakiem eschatologicznej zapowiedzi ,,Trzymajmy 
wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest 
ten który obiecał" (Hebr. X, 23). Wcielenie Chry

stusa jest rękojmią spełnienia obietnicy eschatolo
gicznej. Biegunem nadziei chrześcijańskiej— obra
nie w Chrystusie: „A wola tego, który mię po
słał jest ta, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy 
weń, miał żywot wieczny; i ja go wzbudzę w 
dzień ostateczny". (Jan VI, 40). Oto treść escha
tologicznej zapowiedzi.

Łaskę Bożą spaja Kalwin nierozerwalnie z 
Bożym prawodawstwem, a etyka reformatora to 
etyka społeczna, etyka czynu, etyka pracy. Z pro
rokiem pociesza Kalwin lud Boży: ,,Sługaś ty 
mój, obrałem cię, a nie odrzuciłem cię... Bom 
Ja Pan, Bóg twój, trzymam cię za prawicę two- 
ję, mówiąc: Nie bój się, Ja cię wspomogę" (Izaj. 
XLl ,  9 i 13).

Chrześcijasńtwo Kalwina to równocześnie in
stytucja zbawienia i instytucja uświęcenia, przez 
surową dyscyplinę obyczajową i karność zboro
wą, której potrzebę akcentował reformator tak 
mocno, jak nikt w protestantyzmie.

Zaznajomiwszy się z treścią ,,Institutio chri- 
stianae religionis" i wyłożonej tam doktryny reli
gijnej, pozostaje nam jeszcze krótko ująć stronę 
formalną tego dzieła, jego metodę i styl, co do
piero pozwoli wyrobić sobie ostateczne zdanie 
o znaczeniu książki i jej wartości historycznej.

I tu musimy sobie naprzód uświadomić, że 
,,Institutio" powstała w Bazylei, stolicy księcia 
humanistów, Erazma Rotterdamskiego. Cztery 
miesiące po ukazaniu się ,,Institutio" umarł tu 
Erazm, syt sławy i zasług, .po wieloletnim po
bycie, przerwanym reformacją Oekolampada, z któ
rą nie mógł się pogodzić. W Bazylei wydał Erazm 
komentowany oryginał grecki Nowego Testamen
tu, tu skomponował swą głośną postyllę, tu pro
wadził polemikę z Lutrem o wolność woli, tu 
wydawał pisma ojców kościoła, tu pisał drob
niejsze utwory aktualne.

Z Grużewskich KONSTANCJA KRUPSKA

Szymonie, mam Ci nieco rzec...
Maryja drżąca weszła, zapłoniona...
Oczami łez pełnemi obrzuciła 
salę... Stanęła w progu. Jakże ona, 
jak tu przyjść śmiała?!... Jakaż ją tu siła 
wiodła?!... Ją, grzeszną, do sali wspaniałej 
Faryzeusza?!... Ach!... Tam... w szacie białej, 
tam... siedział On!... między uczniami... Jezus! 
Tam... siedział On!... Jej Pan!.., Jej Zbawca

[Chrystus!...
Z sercem wezbranem biegła bezszelestnie9 
Cicha, pokorna, bez granic oddana!...
Stanęła. Wonną maść na Głowę Pana 
wylała, i wraz wśród tłumionych westchnień, 
u stóp Chrystusa padła na kolana.
I stopy Jego wzięła w dłonie drżące...
I wonną maścią z nardu pomazała...

1 na te stopy lała łzy gorące...
Strumienie łez!... Włosami je ścierała, 
i ust oderwać od tych stóp nie mogła!
A fale łez wciąż napływały nowe,
nowe, bez końca!... Coś się w sercu działo...
Do stóp tuliła swą zbolałą głowę...
A wszystko zło jej życia — w łzach spływało. 
Niewysłowione szczęście! Uwielbienie!
Ach! słów nie trzeba: każdą myśl Pan czyta! 
Wie wszystko, i zna każde serca drgnienie!
Pan wie z czem przyszła — O nic jej nie pyta.

Maryja trwa w ekstazie upojenia, 
i nic, co się na sali dzieje, nie wie.
Wraz z aromatem nardu, oburzenia,
szmer wionął: „Nacóż ta utrata?!u — w gniewie
pytają — „Było sprzedać, dać ubogim!u
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A Szymon myśli: „Być ten byl prorokiem, 
„wiedziałby, co za niewiasta jest jednau.

Lecz Chrystus czytał myśli, patrząc na nie — 
Odpowiadając, rzekł im: „Zaniechajcie!
„Ubogie macie zawsze — Mnie nie stanie. 
„Dobry uczynek sprawiła mi ona,
„ku pogrzebowi memu pomazanieŁ(.

A potem mówił, patrząc na Szymona: 
„Szymonie, mam ci nieco rzecu. „Mów Panieu. 
„Wszedłem do domu twego, a nie dałeś 
„wody na nogi. Nie pocałowałeś —

„Ale ta — nogi me polała łzami,
„i głowy swojej otarła włosami.
„A jako weszła, dotąd nie przestała 
„całować nóg mych. Ty nie pomazałeś 
„oliwą głowy mej. Ta — pomazała 
,/nnścią me nogi. Zaprawdę, Szymonie, 
„wiele jej grzechów będzie odpuszczone, 
„albowiem wiele ta umiłowała^.

I do Maryji u stóp pochylonej, 
Zwrócił, miłości pełną, mowę swoją: 
„Grzechy są twoje tobie odpuszczone — 
„Wiara zbawiła cię — Idzie w pokojuu.

WAL. KW.

Demokratyzm a reformacja
Świat współczesny przeżywa kryzys demo- 

kratyzmu. W krajach, gdzie się tę formę poli
tycznego współżycia chce utrzymać nietkniętą 
i nienaruszoną, daje się zauważyć, i to nieraz 
nadzwyczaj wyraźnie, wewnętrzna słabość, roz
bicie i polityczna niemoc. W innych krajach de
mokratyzm staje się tylko czczą formułką, nic 
nieznaczącym powierzchownym hasłem, które zu
pełnie pozbawiono treści, jeszcze w innych po
stępuje się o tyle szlachetniej i szczerzej, że nie
ma już żadnego maskowania się w słowach i wal
ka z demokracją toczy się zupełnie otwarcie.

Na wybuch tego kryzysu złożyły się liczne 
i bardzo nieraz skomplikowane przyczyny. Nie 
miejsce tu przyczyny te roztrząsać i analizować. 
Wystarczy stwierdzić, że wśród wielu przyczyn 
natury politycznej, społecznej czy ekonomicznej, 
nie małą również odgrywają rolę przyczyny z du
cha swego natury przekonaniowej, inaczej je 
nazwijmy: — natury religijnej.

Na rozwój chrześcijaństwa w pierwszych wie
kach jego pojawienia się niemały wpływ wywarły 
stosunki społeczne, panujące w ówczesnym im
perium Rzymskim. Chrześcijaństwo stało się re- 
ligią przede wszystkim skrzywdzonych i przez los 
upośledzonych, stało się religią tych, którzy nie 
mogąc w ziemskiej doli swej jaśniejszego zna
leźć promyka, wszystkie nadzieje swe i całą swą 
tęsknotę do lepszej doli, do jaśniejszych chwil — 
ulokowali w niebie. Od wszelkich poprzednich 
wielkich ruchów mas chrześcijaństwo tym się 
przede wszystkim różniło, że podczas kiedy 
wszystkie tamte ruchy były próbą obalenia siłą 
istniejącego porządku rzeczy i w niemocy swej 
kończyły klęską, a co najwyżej wyniesieniem na 
wyżyny życiowe nowych imion, nowych, z tłumu 
wziętych, lecz po wdrapaniu się na szczyty nie 
dla tłumu żyjących i pracujących ludzi, to chrze
ścijaństwo, odgrodziwszy się swoimi zasadami od

możliwości wszelkich zbrojnych wystąpień i bun
tów, od marnowania ludzkich sił i istnień w nie
równej beznadziejnej walce, rozłożyło pracę swą 
na wieki, starając się tęsknotę za nowym ładem 
w świecie zrealizować w ramach własnej organi
zacji, poza tym zaś jedynie karmiąc swych wy
znawców strawą duchową, krzepiącą charaktery 
ludzkie i podtrzymującą siły ich, w życiowej wal
ce więdnące, nadziejami pozaziemskimi.

Dążenie do wprowadzenia nowego ustroju 
i ładu w ramach organizacji własnej polegało na 
tym, że chrześcijaństwo w tworzonych przez się 
gminach pierwsze na świecie na szeroką skalę 
zaczęło stosowanie zasad demokratyzmu, wpro
wadzając do współżycia i ustroju gminnego czyn
nik wyborów, czynnik współudziału wszystkich 
w ważniejszych decyzjach i posunięciach.

W zakresie stosunków społecznych było to 
bez wątpienia rzeczą nietylko nową, niespotykaną 
dotąd, ale też jednocześnie bardzo wyraźnym 
przeciwstawieniem się praktykom i duchowi świa
ta pogańskiego.

Niestety, siła starożytnego Rzymu była zbyt 
wielka i zbyt sugestywna, by na formę współżycia 
pierwotnych gmin chrześcijańskich nie rzucić swe
go olbrzymiego i ponurego cienia. Z pierwiast
ków chrześcijańskich, lecz zespolonych ściśle z du
chem imponującego władczą mocą swą cezaryzmu, 
wyrasta z biegiem wieków potęga papieska, trzę
sąca światem tak, jak w swoim czasie trząsł tym 
światem imperator rzymski, i wykorzystująca mo
menty natury nadziemskiej w podobny sposób, 
jak to czynił imperator, kiedy się powoływał na 
boskie swoje pochodzenie.

Katolicyzm tą drogą stał się bardzo ciekawą, 
ale w praktyce życia mniej pożyteczną syntezą 
ducha chrześcijańskiego z duchem dawnego Rzy
mu, stał się ustępstwem ze strony czystego chrze
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ścijaństwa na rzecz form politycznych, wyrobio
nych wiekowym istnieniem imperium, które umia
ło w karbach swych przez cały szereg wieków 
trzymać prawie cały znany podówczas świat 
i tym imponowało spadkobiercom dziejowej swej 
potęgi.

Zostawiwszy więc nietknięte zasadnicze chrze
ścijańskie postulaty i hasła, ze świata pogańskie
go wzięto za to metody i środki. Skutkiem tego 
pierwotne formy współżycia wpośród chrześcijan 
uległy radykalnej zmianie. Z charakterystycznego 
dla pierwotnych gmin chrześcijańskich demokra- 
tyzmu nie pozostało nic, jedynie tylko w klaszto
rach utrzymał się pewien komunizm, stanowiący 
zresztą nie rozwój, lecz reakcję i poniekąd wy- 
koszlawienie demokratyzmu, gdy tymczasem de- 
mokratyzm opierał się zasadniczo na swobodzie 
jednostki i na liczeniu się z jej przekonaniami, 
komunizm (ten, klasztorny, a i każdy inny) szedł 
w kierunku niwelacji praw jednostki na rzecz 
społeczności, a w praktyce częstokroć na rzecz 
tych, którzy na czele owej społeczności stali. 
We wszelkich innych dziedzinach i na wszelkich 
innych polach życia kościelnego w miejsce de
mokratyzmu zapanował wszechwładnie najczystszy 
absolutyzm, który zresztą wobec tego musiał już 
z natury rzeczy wywrzeć przemożny wpływ swój 
i na życie klasztorne. Ten absolutyzm dochodzi 
do najwyżsźej potęgi swej z chwilą, kiedy pa
piestwo zdobywa się na świetne z dyplomatycz
nego punktu widzenia wykorzystanie zapału reli
gijnego ówczesnego świata w kierunku zorgani
zowania pod swym protektoratem słynnych wy
praw krzyżowych, kiedy odsuwa lud już nietylko 
od wyborów biskupów i proboszczów, lecz przede 
wszystkim od wyboru najwyższego władcy chrze
ścijaństwa — papieża, kiedy wreszcie przeforso- 
wuje teorię wyższości jednostki nad zbiorowo
ścią, — papieża nad soborem, w ten sposób 
ostatecznie zrywając nawet z pozorami demo
kracji i doprowadzając do zupełnego już triumfu 
zasad absolutyzmu.

Odtąd społeczna rola chrześcijaństwa na pe
wien czas zostaje przekreślona, spełnia ono w 
owych czasach co najwyżej zadanie podnoszenia 
i kształcenia charakterów indywidualnych, chociaż 
i w tej dziedzinie duch absolutyzmu, wyrabiając 
w jednostce przede wszystkim niezbędną dla zu
pełnego opanowania jednostki tej pokorę, rządząc 
jednostką nie przez budzenie w niej wiary, czy 
to we własne siły, czy w pomoc i łaskę nad
ziemską, ale przez zastraszanie, przez budzenie 
w niej lęku przed grozą Boga, podobniejszego 
raczej do star o testamentowego Jahve, niż do 
Stwórcy i do Zbawiciela w ujęciu chrześcijań
skim, charakter tej jednostki miast kształcić czę
ściej wypacza. Pobożne a zarazem okrutne śred
niowiecze jest przecie tego dowodem.

Trzeba było dopiero wieku XVI z jego po
tężnym ruchem reformacyjnym, by zasady wcze
snego chrześcijaństwa odżyły i by wraz z tym

odżyła jego rola społeczna. W potokach krwi, 
w pożogach, w łzach i walce, nie wszędzie i nie 
całkowicie, ale się przecie rodzi pewien odżywczy 
prąd, układa się odmienny stosunek między ludz
kością a Bogiem, stosunek nie na lęku, lecz na 
wierze oparty, a — w oparciu o zasadę bez
pośredniego tłumaczenia każdemu przez wewnę
trzny głos Boga słów i treści Biblii — wprowa
dzający pewną swobodę religijną i dający pełnię 
praw' indywidualnemu sumieniu ludzkiemu. W 
dziedzinie układu stosunków międzynarodowych 
moc reformacji okazuje się zbyt mała, by ten 
układ całkowicie zmienić, ale w dziedzinie we
wnętrznego życia gmin reformowanych następuje 
całkowity powrót do form demokratycznych wcze
snego chrześcijaństwa.

Od tego czasu w Zachodniej Europie*) po
wstają jakby 2 osobne światy, utrzymujące w wielu 
a wielu dziedzinach ścisłe stosunki ze sobą, a jed
nak dalekie od siebie. Kraje, które poddały się 
wpływom reformacji, zdają się jakby, przynaj
mniej dotychczas, zadowolone były stosunkowo 
ze swojego losu. Bez względu na to, czy nadal 
pozostawiają u siebie panujący uprzednio u nich 
ustrój monarchiczny, czy wprowadzają formy re
publikańskie, wszędzie do współudziału w rządach 
powołują swych obywateli i życie polityczne 
przepajają duchem wyrobionej w współżyciu re
ligijnym tolerancji. Ludy, przyzwyczajone do pew
nej swobody w zakresie najbardziej subjektywnych 
przeżyć religijnych, swobodę tę umieją również 
zastosować i w zakresie życia zbiorowego. Stąd 
w społeczeństwach duchem ewangelicyzmu owia
nych silniejsze tarcia i większe przewroty spo
łeczne zauważyć się dotąd nie dają.

Inaczej w krajach, w których ruch reforma- 
cyjny został zdławiony i przekreślony. Wytwo
rzony w tych krajach skutkiem ujarzmienia de
mokratyzmu ewangelickiego absolutyzm rządów 
w następstwie swym już nieraz wywoływał re
akcje, bolesne nawet i krwawe, siłą kontrastu 
powodując przeskoki aż do anarchii, a przynaj
mniej do niewiary i zupełnego przekreślenia czyn
ników pozaziemskich. Na dzieje właśnie owych 
krajów patrząc mimowoli odnosi się Prażenie, 
że kraje te, jakgdyby nie zdążywszy wstąpić w 
odpowiednim czasie na wyższy szczebel rozwoju, 
a obecnie siląc się na jego przeskoczenie, raz 
wraz tracą swą duchową równowagę i żyją w 
ciągłym chwianiu się i niepokoju. Ich demokra- 
tyzm, jeśli gdzie uda się go wprowadzić, siłą 
kontrastu poczyna zazwyczaj przybierać formj< 
nieledwie że karykaturalne i nadmiarem przesady 
zabija i paczy sam siebie. I dlatego tym krajom 
wciąż brak spokoju w życiu, jaki cechuje kraje, 
które przez szczebel reformacji przeszły i demo-

*) W toku swojego artykułu cały czas mam na 
względzie jedynie tylko Europę i kulturę Zachodnią. 
Dlatego też nie wspominam nic o skądinąd ciekawych 
dziejach i psychice Kościoła Wschodniego.
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kratyzm, pierwotną cechę chrześcijaństwa, w zbio
rowym życiu swoim zrealizowały.**)

Polska, która nas w tym wypadku oczywiście 
najsilniej obchodzi, w stosunku swoim do ewan- 
gelicyzmu stanowi kraj wyjątkowy. Ewangelicyzm 
nie wzrósł tu i nie zakiełkował na posiewie łez 
i krwi, jak w wielu innych krajach, ale też nie 
stał się oficjalnie religią triumfującą i zwycięską 
w zbiorowym życiu narodu. Nie sięgnął też by
najmniej do szerokich mas i w dziedzinie roz
woju ducha demokratyzmu należycie zaważyć nie 
zdołał. Jednakże, dając Polsce kilka chwalebnych 
kart historii i dopomógłszy jej walnie do roz
woju własnej kultury, miał silniejszy, niż po
zornie zdawaćby się mogło, wpływ na dusze 
poszczególnych, przede wszystkim zaś wybitniej
szych i głębszych jednostek. Podkreślić tu należy 
z jednej strony fakt wyjątkowego w pewnej mie
rze wpływu, jaki na twórczość literacką, a przede 
wszystkim poetycką w Polsce w ciągu szeregu 
wieków wywierała Biblia, z drugiej zaś fakt, że 
wiele właśnie tych jednostek, do głębin ducha 
wpływem Biblii przepojonych, do Kościoła Ka
tolickiego, którego wyznawcami oficjalnymi byli, 
ustosunkowywało się wręcz nieprzechylnie, a wie
rzenia swe ujmowało indywidualnie, zgodnie nie 
z wymogami czynników rządzących Kościołem, 
ale z postulatami własnego sumienia. Tę indy
widualną zupełnie religijność, przede wszystkim 
rzucającą się w oczy u Juliusza Słowackiego, 
da się też stwierdzić i u wielu innych, u Mickie
wicza, nawet u Krasińskiego, Asnyka, Kaspro
wicza, Wyspiańskiego i t. p.

**) Pewnym zaprzeczeniem wypowiadanej tu teorii 
zdają się być dzieje współczesnych Niemiec. Należy 
jednak nie zapominać o tym, że Niemcy nie stanowią 
terenu jednolicie ewangelickiego, że twórcą kierunku 
dziś tam panującego jest człowiek wychowany w duchu 
nieewangelickim, że ruch ten w zasadzie swojej religijnej 
opiera się na zupełnie swoistych, nie chrześcijańskich 
pierwiastkach i że wreszcie dzięki położeniu swojemu 
geograficznemu, a może nade wszystko dzięki dziejom 
budowy państwowości Prus, Niemcy zawsze znajdowały 
się w orbicie działań tej części Europy, która prąd 
reformacji zdołała u siebie stłumić.

To zjawisko trzebaby podkreślić silnie, świad
czy ono bowiem bardzo wyraźnie o tym, że Pol
ska, przynajmniej w sferach swej inteligencji, 
znacznie bardziej z ducha swego jest ewangelicką, 
niż się z pozoru, czy z ksiąg metrycznych wyda
je. Hasło swobody i braku przymusu w sferze 
przekonaniowej, właściwe w pierwszym rzędzie 
demokratycznemu duchowi reformacji, wyklucza 
oczywiście walkę konkurencyjną i kaptowanie so
bie tą drogą wyznawców, lecz lęk o zagrożoną 
współcześnie demokrację, jeśli nawet wszystkie 
inne wyższego czy niższego rzędu względy usu
niemy, winienby spowodować żywszy, niż dotąd 
było, udział ze strony ewangelików polskich w 
publicznym kulturalnym życiu naszego kraju.

Wśród przerzucania się ciągłego z jednej 
krańcowości w drugą, wśród usilnego a dotąd 
bezowocnego — zda się — poszukiwania jakiejś 
nowej idei, któraby godnie mogła zająć miejsce 
zrealizowanej już przed niewielu laty, powszech
nej niegdyś idei niepodległości Polski, wśród tej 
gorączki, w jakiej żyje dzisiaj ta część Europy, 
w skład której, z konieczności swego położenia, 
wschodzi i Polska, byłoby rzeczą wskazaną, by 
daleki od wszelkiej krańcowości i przesady prąd, 
jaki przepaja świat ewangelicki, popłynął w Pol
sce nieco wartszym, niż dotąd strumieniem.

A nie byłoby to rzeczą tak już bardzo trudną, 
jeśli się zważy, że we współczesnej zawierusze 
ogólnoświatowej niemało dziedzin życia rzucono 
odłogiem i ten, kto pierwszy zechce na nie wstą
pić, swobodnie będzie na nich mógł siać takie 
ziarno, jakie siać chce i jakie ma w swoim za
nadrzu.

Trzeba tylko sporo dobrej woli, trzeba pa
mięci na to, że dola osobista, choćby najpomyśl
niejsza, nie zdoła wystarczyć prawdziwemu czło
wiekowi do pełnego szczęścia, jeśli jest w kraju 
źle, trzeba wreszcie uświadomienia sobie tego 
faktu, że bez akcji pośredniczącej prądu, który 
niesie światu pokój i zgodę zamiast nienawiści 
i wyłączności, Polska w dzisiejszym położeniu 
światowym łatwo może się stoczyć w jedną lub 
drugą krańcowość, a z nich każda się stanie taką 
czy też inną, lecz w każdymbądź razie reakcją 
i zaprzeczeniem demokratyzmu.

PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI

Nasza służba prasowa w perspektywie
10-lecia

W pierwszych latach odzyskanej niepodleg
łości pojawiało się w prasie europejskiej tyle 
o Polsce wiadomości bałamutnych, błędnych, fał
szywych, niekiedy jawnie kłamliwych, że prosto
wanie ich od przypadku do przypadku stawało 
się dla jednostki niepodobieństwem. Wiele z tych 
wiadomości, osobliwie takich, które dotyczyły ży
cia religijnego w Polsce, przedostawało się do

Ew.-Pol.
ewangelickiej prasy światowej. Te błędne infor
macje musiały nam, rzecz prosta, szkodzić i ura
biać nam opinię nieosobliwą.

Wtedy to zrodziła się myśl, aby powołać 
do życia placówkę, która uprzedzając informacje 
błędne i fałszywe, dostarczałaby dostępnej nam 
i życzliwej prasie informacji rzeczowych, praw
dziwych, źródłowych, a zarazem prostowałaby
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wszystkie dostrzeżone informacje nieprawdziwe. 
Chodziło, rzecz prosta, przede wszystkim o na
wiązanie stosunków z ewangelicką prasą euro
pejską i amerykańską.

Ponieważ trudno było zrazu przewidzieć jak 
dalece plan ten da się zrealizować, zanim będzie 
można przedłożyć go władzom kościelnym, prze
to przy wydatnym poparciu ks. Zygmunta Miche- 
lisa, redaktora ,,Zwiastuna Ewangelicznego", za
brałem się do nawiązywania stosunków ze znany
mi działaczami ewangelickimi w Europie i w Ame
ryce. Było to w r. 1927. Najtrudniej było trafić 
do pierwszego, aby po kolei otrzymywać adresy 
innych.

Zdumiewa poprostu ta wielka życzliwość, 
z jaką na listy moje odpowiadali wtedy: pastor 
Dezyderiusz Kuthy, kierownik ewangelickiego biu
ra prasowego w Budapeszcie, pastor Müller w Zu
rychu, kierownik podobnego biura w Szwajcarii, 
Dr. Hinderer w Berlinie, dyrektor instytucji o 
charakterze międzynarodowym, ,,Freie Austausch- 
Gemeinschaft der christlichen Presse" (Wolna 
społeczność wymiany prasy chrześcijańskiej). Za 
pośrednictwem D-ra Hinderera zetknąłem się tak
że z ,,Universal Christian Conference on Life 
and Work". Z nadspodziewaną życzliwością od
powiadali na moje listy: znakomity działacz ko
ścioła angielskiego i szkockiego Dr. Alfred Gar- 
vie w Flampstead, Dr. Lars Wollmer w Lund 
(Szwecja) i wreszcie kierownictwo ,,Federal Coun
cil of the Churches of Christ in America". 
Wtedy też nawiązałem stosunki nawet z kościołem 
ewangelickim w Łotwie, z „Kostnicką Jednotą" 
w Czechach, a przede wszystkim z świetną orga
nizacją ewangelicyzmu francuskiego ,,Syndicat de 
la Presse Protesten te", pod zarządem dyrektora 
R. Le Bret, wydającego niezrównane ,,Feuilles 
Documentaires".

Rzecz ogromnie miła we wspomnieniu, że 
wszyscy ci działacze z wielką gotowością zaczęli 
przesyłać mi swoje wydawnictwa i informacje, 
prosząc zarazem o wydawnictwa i informacje na
sze. Praca była miła, ale trudna, bo dla Fran
cuzów trzeba było układać komunikaty, chociaż 
krótkie narazie, po francusku, Niemcy i Anglicy 
oczekiwali niemieckich i angielskich. Agenda od 
razu stawała się duża i nabierała rozmachu.

Ale jednocześnie z masy napływających in
formacji wyłoniła się myśl nowa i wysoce prak
tyczna: informowanie systematyczne ewangelickiej 
prasy polskiej o wszystkim, co się dzieje w świę
cie ewangelickim. Wnetże pierwsze próby takich 
komunikatów informujących porozsyłane z lista
mi powiadamiającymi o zamierzeniach krystalizu
jącego się Ew.-Polu, spotkały się z przyjęciem 
jak najlepszym i nawet z ewangelickich pism 
wychodzących w Czechosłowacji napływały pro
śby o stałe nadsyłanie komunikatów. Placówka 
nasza okazała się nietylko potrzebną, ale i ko
nieczną i można było pomyśleć o jej stabilizacji 
i zapewnieniu jej przyszłości na daleką metę.

W tym stanie organizacyjnym wzbudziła ona 
żywe zainteresowanie Ks. Biskupa Juliusza Bur- 
schego, prezesa Konsystorza Ewangelicko-Augs
burskiego, sędziego Jakóba Glassa, a przede 
wszystkim senatora Józefa Everta, prezesa Ko
legium Zboru Ewang.-Augsb. w Warszawie. I tu 
znowu spotkałem się z wielką życzliwością tych 
działaczy ewangelickich i z ich skwapliwym po
parciem moich usiłowań. Ew.-Pol. został 28.IX.28 
roku zatwierdzony przez władze jako ,,Towarzy
stwo pod nazwą Ewangelickie Polskie Biuro Pra
sowe" (skrót EWPOL), Artykuł 2 statutu To
warzystwa mówi: ,,Celem Towarzystwa jest zor
ganizowanie stałej dokładnej informacji o cało
kształcie życia ewangelicyzmu polskiego". W ar
tykule 3 czytamy: ,,a) Towarzystwo informuje 
prasę krajową i zagraniczną, a w razie potrzeby 
i życzeń także instytucje państwowe, kościelne 
i społeczne o życiu ewangelików w Polsce; b) 
informuje ewangelików polskich o projektach 
i uchwałach sejmu i senatu oraz o zarządzeniach 
władz państwowych w dziedzinie polityki wy
znaniowej, o życiu i poczynaniach spółwyznaw- 
ców w kraju i za granicą; c) prostuje wiado
mości błędne, nieścisłe, lub tendencyjnie nieprzy
chylne ewangelicyzmowi, społeczeństwu polskiemu 
i Polsce". W artykule 4 czytamy, że ,,środki 
osiągnięcia celów Towarzystwa stanowią, z za
chowaniem obowiązujących przepisów prawa: a) 
komunikaty periodyczne i nadzwyczajne o zarzą
dzeniach, uchwałach i postanowieniach Rady Ko
ściołów Ewangelickich w Polsce, Konsystorzów 
i Kolegiów Kościelnych wszystkich Kościołów 
Ewangelickich w Polsce, biuletyny prasowe, kra
jowe i zagraniczne, dotyczące życia religijnego, 
polityki wyznaniowej, akcji kościelno-religijnej i 
filantropijnej i t. p.; b) prostowanie w prasie 
krajowej i zagranicznej wiadomości nieprawdzi
wych o życiu ewangelików w Polsce i o Polsce 
wogóle".

Program, jak widzimy, był wysoce aktualny, 
rzeczowy, zakreślający Ewpolowi działalność wysoce 
pożyteczną. Samoż biuro Ewpolu stawało się og
niskiem wielopostaciowej inicjatywy. Oczywiście, 
korzystaliśmy nie tylko z informacji Konsysto
rzów i Kolegiów Kościołów Ewangelickich w Pol
sce i z biuletynów informacyjnych ewangelickich 
Kościołów zagranicznych, ale śledziliśmy w miarę 
możności całą prasę kościelną i polityczną kraju 
i zagranicy, nie omijając także literatury spe
cjalnej, publicystyki i beletrystyki, mogącej inte
resować ogół ewangelicki. W biuletynach Ewpolu 
mogliśmy więc dawać swoim odbiorcom synte
tyczne artykuły o sytuacji religijnej, kościelno- 
politycznej i specjalnie o sytuacji ewangelicyzmu 
światowego pod względem kościelnym, kultural
nym, społecznym. Te syntetyczne artykuliki znaj
dowały niejako ilustrację w licznych zwięzłych 
wiadomościach z kraju i zagranicy, zawierają
cych dane statystyczne, wiadomości personalne, 
notaty i uwagi, informacje z dziedziny literatu
ry i publicystyki. Informacje te były; !tego rodza
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ju, że nie tylko dawały swoirn odbiorcom cenny 
materiał rzeczowy, ale dostarczały także tema
tów do artykułów aktualnych.

Z doświadczenia, jako pierwszy kierownik 
biura Ewpolu, wiem, że w ramach naszego pro
gramu aż nadto było okazji do prostowania wia
domości błędnych i tendencyjnych, rozpowszech
nianych o nas w prasie zagranicznej. Ale w pra
cy tej miewało się wyjątkowe zadośćuczynienie, 
gdy np. dyrektor R. Le Bret z ,,Syndicat de la 
Presse Protestanten w Paryżu, przekazując mi ja
ką wiadomość dla Polski nieprzychylną, prosił 
zarazem o rzeczowe dane dotyczące danej spra
wy. Było to* wysoce miłe, bo w ten sposób wia
domości dla Polski nieżyczliwe, albo nieprawdzi
we, wcale nie przedostawały się do biuletynów 
informujących prasę francuską, albo jeśli już się 
do nich przedostawały to równocześnie z naszym 
sprostowaniem. Ewangelicyzm polski przestawał 
być dla zagranicy lądem nieznanym i spotykając 
się z wielką życzliwością całego świata ewange
lickiego Europy i Ameryki, mógł czynić bardzo 
wiele w dziedzinie tak dziś ważnej propagandy 
międzynarodowej i międzykościelnej.

To raz. Po drugie istnienie Ewpolu bardzo 
dodatnio oddziałało na poziom i charakter pra
sy ewangelickiej w Polsce, a przede wszystkim 
na zakres jej zainteresowań. Rozszerzający się 
i ustalający kontakt z zagranicą dawał jej mnó
stwo nowych tematów i wiadomości. Równocze
śnie oszczędzało się wiele pracy, bo to, co każdy 
z poszczególnych redaktorów nawet najmniejsze
go pisemka ewangelickiego byłby musiał czynić 
sam, aby sprostać pewnym zadaniom pisma współ
czesnego, biuro Ewpolu czyniło w szerokim za
kresie dla wszystkich i za wszystkich.

Biuro Ewpol przyczyniło się także do wy
jaśnienia sprawy bardzo ważnej i to ważnej nie 
tylko dla ewangelicyzmu polskiego, ale dla całe
go społeczeństwa polskiego. W pewnyüh odła
mach prasy polskiej ujawniała (i ujawnia) się 
okolicznościowo żywa tendencja wyłączenia z pol
skiego życia narodowego wszystkiego, co nie jest 
rzymsko-katolickie. Te twierdzenia powtarzające 
się bardzo często, bywają nieraz bardzo sugestyw
ne i szkodliwe nie tylko dla ewangelicyzmu pol
skiego, ale dla Polski wogóle jak szkodiwym jest 
każde twierdzenie nieprawdziwe.

W tej dziedzinie wykonaliśmy bardzo wiele, 
sięgając do źródeł dziejów polskich, kultury i li
teratury naszej i prostując twierdzenia zbyt upro
szczone, że Polak to katolik. Twierdzenia te wy
rządziły polskości dużo szkody wobec prostego 
faktu, że znaczne odłamy ewangelików (i nietyl- 
ko ewangelików) pochodzenia niepolskiego, ule
gając naturalnemu wpływowi polskiego środowi
ska, polszczyły się bardzo prosto, jak w swoim 
czasie spolszczyli się dla nas ludzie tej miary, co 
generał Stanisław Eiszer, Joachim Lelewel, Ro
muald Traugutt, Edward Jürgens, generał Józef 
Hauke, Jerzy Samuel Bandtke, Samuel Bogumił 
Linde, Oskar Kolberg i tylu innych, bez których

trudno wyobrazić sobie dzisiejszy dorobek kultury 
polskiej. Otóż sugestie, że tylko katolik może być 
Polakiem, oddziaływały zawsze fatalnie na mło
dzież innowierczą, oddzielając ją od społeczeń
stwa polskiego raz na zawsze tą barierą, którą 
wokół polskości wznosił wojujący klerykalizm. 
W dużych rozmiarach ekskluzywizm ten został 
praktycznie i skutecznie wyzyskany przeciwko nam 
np. w plebiscycie na Mazurach Pruskich, gdzie 
właśnie 300 tysięcy ewangelików polskich zostało 
zasugestionowanych i zastraszonych ekskluzywiz- 
mem rzymsko-katolickim.

W tej dziedzinie i przez Ewpol i poza nim 
uczyniliśmy w prasie ewangelickiej bardzo wiele, 
ustalając ponad wszelką wątpliwość, że ani dzieje 
narodu polskiego, ani najwięksi przedstawiciele 
jego kultury duchowej nie znali i nie uznawali 
żadnego ekskluzywizm u wyznaniowego i nie wy
łączali z polskości nikogo wyznającego wiarę nie- 
rzymską. Tę dużą część zadania bynajmniej je
szcze nie wyczerpanego, wykonaliśmy cytując gło
sy znakomitych historyków polskich, wielkich po
etów, Mickiewicza, Słowackiego, najznakomitszych 
pisarzy i publicystów polskich, aby wykazać, że 
utożsamianie polskości z rzymskim katolicyzmem 
nie odpowiada rzeczywistości i że ewangelicyzm 
wszedł do polskości nie jako rezydent z pretensja
mi do przywilejów, ale jako cząstka narodu, 
która z całą świadomością moralnej odpowie
dzialności wzięła na barki swoje duży i ciężki 
obowiązek, wypełniany wiernie i rzetelnie. Wy
kazaliśmy też, że dziesiątki tysięcy ewangelików 
rdzennie polskiego, piastowskiego pochodzenia, 
jak np. Ślązacy, trwając wiernie przy swoim ewan- 
gelicyzmie, ani na krok nie odchylają się od 
polskości, lecz przeciwnie, trwają przy niej wier
nie nawet tam, gdzie jest to dla nich połączone 
z dużymi ofiarami. W ten sposób odrobiliśmy 
w środowisku własnym wiele szkód wyrządzo
nych nam i Polsce przez klerykalną wyłączność.

Duch niewzruszonej postawy wobec polskiej 
ojczyzny cechuje cały ewangelicyzm polski i dzi
siaj. Spełniamy swój obowiązek nie tylko na 
froncie wewnętrznym, ale czuwamy także, aby 
się w prasie światowej nie rozchodziły wiadomo
ści nieprawdziwe o naszym społeczeństwie i szko
dliwe dla Polski. Tutaj miło mi podnieść za
sługi Ks. prof. Jana Szerudy, który, zdając so
bie sprawę o doniosłości akcji prasowej w kraju 
i za granicą, nie przestaje czuwać nad Ewpolem, 
prostując w komunikatach przeznaczonych dla 
zagranicy wszystkie błędne wiadomości o Polsce. 
Ostatnio np. Ks. prof. Szeruda poświęcił dużo 
trudu i czasu na prostowanie mylnych i tenden
cyjnych wieści, jakie rozchodziły się w prasie 
zagranicznej w związku z zatwierdzeniem ustawy 
kościelnej, kończącej stan ex-lex Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego.

Gdy dziś z perspektywy dziesięciolecia Ew
polu i jego działalności spoglądam wstecz, 
wiem, że w tym dziesięcioleciu jego owocnej 
pracy jest zarazem jego program na przyszłość.
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I nietylko program Ewpolu, ale całej polskiej 
prasy ewangelickiej. Ze wzruszeniem wspominam 
życzliwość i uprzejmość naszych działaczy ewan
gelickich, którzy skwapliwie podtrzymywali moją 
inicjatywę, pozwalając mi zapoczątkować tę po
żyteczną placówkę, na której czele stałem przez 
kilka pierwszych lat jej pracy. Trudne warunki 
istnienia i walki o byt, a równocześnie posze
rzający się stale zakres działalności Ewpolu 
zmusiły mnie ,niestety, do ustąpienia ze stano
wiska tak dla mnie miłego, i wtedy cieszyłem 
się serdecznie, że jej kierownictwo przechodzi 
w ręce pracownika i działacza tak energicznego

i zasłużonego a zarazem pełnego inicjatywy, jak 
Ks. prof. Szeruda.

Jako inicjator Ewpolu życzę mu w dniu 
jego dziesięciolecia dalszej owocnej pracy dla 
Polski i dla ewangelicyzmu polskiego i jestem 
głęboko przekonany, że w myśl naszych ideałów 
polsko-ewangelickich nadal inspirować będzie pra
sę ewangelicką i nie pozwoli dezorientować 
ewangelicyzmu polskiego żadnemu ekskluzywiz- 
mowi, ograniczającemu wielkość narodu, jego 
kultury i misji dziejowej do ciasnych ram dzia
łalności jednego z wyznań. (Ew.-Pol.).

Z p r a s y
KONGRES EKUMENICZNY W OXFORDZIE

Dnia 12 lipca rozpoczął się w Oxfordzie 
międzynarodowy i międzywyznaniowy kongres 
Kościołów, którego obrady toczą się na tak dziś 
aktualny temat: Kościół, naród i państwo. Zje
chało się 900 delegatów, uczonych i gości ze 
wszystkich protestanckich i prawosławnych kra
jów i kościołów. Brak jedynie reprezentacji Ewan
gelickiego Kościoła w Niemczech, gdyż rząd nie
miecki odmówił swoim obywatelom zezwolenia 
na wyjazd do Oxfordu. Prezydium Kongresu 
stanowią: prymas Anglii arcybiskup z Canter- 
bury Dr. Lang, prawosławny arcybiskup Dr. Ger- 
manos, zastępca patryjarchy, prymas Szwecji ar
cybiskup z Upsali Dr. Eidem, anglikański bis
kup z Indii Azariah, prof. teol. Brown z New- 
Jorku i reformowany ks. Boegner z Paryża. Przy
było także do Oxfordu wiele młodzieży z różnych 
krajów; 15% uczestników stanowią niewiasty, prze
ważnie nieoficjalni goście, lub siły techniczne.

Obrady odbywają się w sali koncertowej 
i w sali ratuszowej; rano i wieczorem uczestnicy 
łączą się na wspólnych nabożeństwach w kościele 
pod wezwaniem Marii Panny w pośrodku dziel
nicy uniwersyteckiej.

Prócz codziennych plenarnych posiedzeń po
południowych, praca odbywa się w godzinach 
rannych w sześciu sekcjach dla następujących za
gadnień: 1) kościół i naród, 2) kościół i pań
stwo, 3) kościół naród i państwo a zagadnienia 
gospodarcze, 4) kościół, naród i państwo a za
gadnienia wychowawcze, 5) una Sancta (kościół 
powszechny) a narodowość, 6) chrześcijaństwo 
a wojna.

Pierwszego dnia odbyło się pod przewod
nictwem znanego na całym świecie działacza IM- 
CA'i Dr. Iohn'a Mott'a zebranie wstępne, na 
którym szereg wybitnych delegatów z Anglii, Ho
landii, Francji, Szwajcarii, Ameryki i Indyj cha
rakteryzowało obecną sytuację świata w odróżnie

niu od warunków, w jakich odbywał się pierwszy 
taki Kongres ,,praktycznego chrześcijaństwa" w 
Sztokholmie w r. 1925. Ówczesny optymizm po
wszechnej „prosperity" i wiary w Ligę Narodów 
i możliwość stałego pokoju rozwiał się w obliczu 
smutnej rzeczywistości. Mimo to Kościół Chrze
ścijański nie powinien zaniechać swej ratowniczej 
akcji, a raczej zdwoić wiarę, miłość i ofiarność.

Wieczorem odbyła się uroczysta inauguracja 
Kongresu. Na wstępie wice - kanclerz uniwersy
tetu oxfordskiego witał Kongres w imieniu sław
nej uczelni. Następnie prymas Anglii ‘wygłosił 
krótkie przemówienie powitalne, wyrażając ubole
wanie spowodu nieobecności rzym.-katolików, któ
rzy nie chcieli przyjechać, oraz niemieckich prote
stantów, którzy nie mogli przyjechać. Dostojny 
mówca uczcił w serdecznych słowach nieżyjącego 
już twórcę i przewodniczącego I Kongresu „prak
tycznego chrześcijaństwa" prymasa Szwecji arcy
biskupa Dr. Soederblooma. Na zakończenie inau
guracyjnego posiedzenia zebrani odśpiewali, każdy 
w swoim języku, hymn Reformacji „Warownym 
grodem".

Dnia 13 lipca na pierwszym zwykłym zebra
niu plenarnym szereg wybitnych działaczów eku
menicznych wygłosiło referaty o postępie idei 
„praktycznego chrześcijaństwa". Przemawiali: 
Szwed prof. Runestam, anglik działacz misyjny 
Dr. Oldham, dyrektor instytutu Rady Ekume
nicznej Dr. Schoenfeld z Genewy i amerykanin 
prof, van Düsen z New-Jorku. Wszyscy prele
genci stwierdzili, że idea ekumeniczna, poczucie 
duchowej jedności i solidarnej odpowiedzialno
ści ogarnęło szerokie warstwy uświadomionych 
chrześcijan we wszystkich kościołach. Mimo za
ostrzone w ostatnich latach przeciwieństwa poli
tyczne, socjalne, narodowościowe i rasowe, duch 
ekumeniczny, poczucie duchowej jedności chrze
ścijan, nie tylko nie osłabł, lecz wzmocnił świa
domość, że chrześcijaństwo jest w tej chwili bodaj 
jedyną koncentryczną, konsolidującą siłą na świe-
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cie. Przeciwieństwa i przeciwdziałanie może Zwę
ziły nieco nurt myśli ekumenicznej, ale jednocze
śnie go pogłębiły i wzmocniły. Prądy totalistycz- 
ne-pogańskie i wywołane przez nie walki stawiają 
przed ruchem praktycznego chrześcijaństwa nowe 
wyraźne zadanie określenia wartości i wzajemne
go stosunku trzech podstawowych form współży
cia ludzi w kościele, w narodzie i państwie.

Jedynie amerykański prelegent różnił się nie
co w ujęciu tego zagadnienia, co wynikało z wol
nościowej tradycji młodego państwa U. S. A., 
która z jednakową życzliwością odnosi się do 
wszystkich swych obywateli bez różnicy narodo
wości i wyznania.

Zgodzono się na to, że zadaniem obecnego 
Kongresu jest wyrobienie i ustanowienie Ze stro
ny Kościoła praktycznych wskazówek i dróg do 
współżycia i współdziałania trzech kolektywnych 
form ludzkości, które potem muszą przez jedno
stki i organizacje kościelne być wcielone w życie.

2-gi tydzień obrad Kongresu rozpoczęto wy
stosowaniem orędzia do Kościoła ewang. w Niem
czech, który swych przedstawicieli nie mógł wy
słać do Oxfordu. Jest to braterskie pozdrowie
nie i zapewnienie, iż Kościoły współcierpią z bra
tnim Kościołem ewang. w Niemczech.

Wtorek, 20 lipca poświęcony był dyskusji 
nad stosunkiem Kościoła, Narodu i państwa do 
zagadnień gospodarczych. Nutą przewodnią było 
stwierdzenie, że Kościół powinien być rzeczni
kiem sprawiedliwości społecznej. Następnego dnia 
omawiano następujące zagadnienie: Kościół a na
ród, Kościół a rasa, Kościół a porządek spo
łeczny.

W czwartek, 22 lipca, zajmowano się spra
wami stosunku Kościoła do państwa ustalając: 
a) różnice pomiędzy zadaniami Kościoła, a pań
stwa, b) obowiązki Kościoła wobec państlwa, c) 
prawa Kościoła w państwie, d) zadania Kościoła 
w dobie obecnej.

Piątek i sobota poświęcone były omawianiu 
planu dalszej współpracy Kościołów i organiza- 
cyj chrześcijańskich.

O wszystkich tych zagadnieniach, naradach 
i uchwałach wydane będzie obszerne sprawozda
nie.

W niedzielę, 25 lipca Oxford pożegnał swych 
gości. Wielu z nich po krótkim odpoczynku zbie
rze się dn. 3 sierpnia w Edynburgu w Szkocji 
na drugiej wielkiej Konferencji ekumenicznej 
„dla spraw wiary i porządku kościelnego".

Przedstawicielem Kościoła ewang. augsburg. 
W Polsce na tej konferencji będzie ks. prof. Dr. 
Jąn Szeruda,

ECHA NOWEJ USTAWY DLA KOŚCIOŁÓW 
EWANGELICKICH NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Dnia 16 lipca b. r. uchwalona została przez 
Sejm śląski ustawa o tymczasowej organizacji 
Ewäng. Kościoła Unijnego na Ö. Śląsku, norma
lizująca dotychczasowy chaos prawny w tym Ko
ściele, i dająca gwarancję jednakowego traktowa
nia Niemców i Polaków, członków Kościoła. 
Z ulgą i wdzięcznością przyjęta została ustawa 
przez Polaków, z niechęcią i protestem przez 
Niemców. Zwłaszcza pisma niemieckie: ,,Katto- 
witzer Zeitung“, a w ślad za nią łódzkie, oma
wiając sytuację w Kościele ewangelickim na O. 
Śląsku, czynią to tendencyjnie, fałszywie naświe
tlając stan dawny i obecny i dowolne stawiając 
horoskopy. Pisma łódzkie źa podanie tych wia
domości zostały skonfiskowane. Jaka była treść 
tych wystąpień, wnioskować można z artykułu 
„Ewangelika Górnośląskiego", który w odpowie
dzi na nieścisłości i kłamstwa „Kattowitzer Zei
tung" m. inn. tak pisze:

„Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że do
tychczasowy stan prawny w Kościele Unijnym 
był pod wielu względami nienormalny, a — 
jak podaje sprawozdanie Komisji Wyznaniowej 
Sejmu — nielegalny. Przede wszystkim zwróci
my uwagę na stosunek prawny do państwa. 
Uchwałą Synodu Krajowego z dnia 6 czerwca 
1923 r. usunięto z Kościoła czynnik, pochodzą
cy z nominacyj, przysługujących królowi prus
kiemu, jako głowie władzy świeckiej, czy też — 
jak chcą niektórzy — jako naczelnemu biskupo
wi i przez to uchylono wpływ państwa na spra
wy Kościoła.

Nie tylko nie przelano dotychczasowych pre
rogatyw królewskich na władzę polską, ale bez 
najmniejszego z nią porozumienia uchwalono 
i dzięki Konwencji Genewskiej stosowano statut, 
który w nowej polskiej rzeczywistości nie zabez
pieczał praw państwa polskiego w Kościele Unij
nym. Był to więc stan nienormalny, a pod 
względem prawno-państwowym istotnie nielegal
ny i to zarówno z punktu widzenia formalnego 
jego zaistnienia, jak również z uwagi na mery
toryczną jego stronę. Bo każde państwo wzamian 
za prawną ochronę zorganizowanego zbiorowiska 
wymaga dla siebie, dla swego prestiżu i intere
sów zabezpieczenia, a Polska specjalnie nie tole
ruje istnienia organizacyj, stowarzyszeń czy nawet 
kościołów w luźnym do niej związku. Nie po
zwalała na to Konstytucja nasza i z tym musi 
się pogodzić każdy, kto chce żyć w granicach 
Rzeczypospolitej.

Tymbardziej usunięcie dotychczasowego sta
nu było konieczne, ponieważ Kościół Unijny, ko
rzystając ze swobody i Konwencji Genewskiej, 
przejawiał najdalej idącą samowolę, która godziła 
i w interesy państwa jako całości i w prawa Po- 
laków-Ewangelików. Utrzymywano niekwestiono
wany nawet przez Niemców oficjalny związek z
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władzami zagranicznymi, które tym samym mie
szały się pośrednio do spraw wewnętrznych Pol
ski, usiłując na odcinku życia ewangelickiego pod
sycać ogniska niemieckie i rozszerzać je na śro
dowiska polskie. Mamy cały szereg niezbitych 
a kompromitujących dowodów, które we właści
wym czasie i miejscu mogą być opublikowane. 
Spytamy tylko, jakie państwo godziłoby się, żeby 
w granicach jego istniejący kościół wysyłał ofi
cjalnych delegatów na Synod za granicę (do 
Wrocławia?). Jakie państwo tolerowałoby napływ 
zagranicznych funduszów dla celów wiadomych? 
Jakie — uznawałoby duchownych przysyłanych 
nie z Polski na parafie o rdzennej ludności pol
skiej? Władze nasze do czasu tylko uznawały 
istniejący stan rzeczy, bo  ̂krępowane były z jed
nej strony przepisami Konwencji, z drugiej zaś 
może dlatego, że zagadnienia 32 tysięcy Ewange
lików na Górnym Śląsku nie uważały wśród wie
lu innych — ważniejszych z punktu widzenia 
państwowego — za tak pilne, by nadać mu już 
dawniej właściwe oblicze. Nie uznawały jednak 
nigdy legalności stanu prawnego w Kościele Unij
nym, a więc i sytuacja Synodu Krajowego, Kra
jowej Rady Kościelnej i wszystkich Zastępstw 
zborowych, zorganizowanych w takim stanie — 
powiedzmy ostrożnie — nie była dość jasna. To 
tylko Niemcy łudzili się, przypuszczając, że jest 
inaczej.

Niesłuszne dalej jest twierdzenie, że ludność 
polska stanowi mniejszość w Kościele Unijnym. 
Już spis z roku 1921 wykazał, że 18.000 ludno
ści ewangelickiej podało jako swój język macie
rzysty — język polski, a tylko .14 tysięcy przy
znało się do języka niemieckiego. Dziś niewątpli
wie — mimo ujawnianego w ostatnich latach 
szału niemczenia — wyniki spisu byłyby ko
rzystniejsze dla strony polskiej. Polacy w Koście
le Unijnym na Górnym Śląsku stanowią większość 
i są rdzennym ludem prastarej ziemi, na której 
uczyli się mówić i modlić po polsku. Że Niemcy 
dusze ich zatruwali, że kupczyli ich dziećmi, któ
re ściągano do szkół niemieckich, ucząc ich obce
go im języka, że zabijali świadomość i poczucie 
polskości, że krzykiem i wrzawą stwarzali wraże
nie o niemieekości Kościoła, że wreszcie naduży
waniem władzy i urzędów kościelnych niejedne
mu Polakowi po niemiecku myśleć kazali — to 
jednak nie zniszczyli zupełnie ducha polskiego, 
który w całym bez reszty ludzie musi się w wol
nej Ojczyźnie odezwać pełnią tężyzny i mocy 
polskiej i musi zaświadczyć, że takim tylko po
zostać pragnie. Wiedzą dobrze Niemcy, że wła
dze polskie nie miały możności przeciwstawiać 
się ich robocie, która inspirowana z Berlina czy 
też Wrocławia zmierzała do pochłonięcia wszyst
kich Polaków-Ewangelików.

Kłamstwem jest więc twierdzenie, że Kościół 
jest w ludzie niemieckim. Rdzenna bowiem lud
ność ewangelicka jest polska, niemiecki zaś jest 
tylko nalot, który na niej ubijał swoje interesy. 
Powoływanie się na niemiecką większość w ko

ściele, bądź na rzekomo niemiecki charakter lud
ności świadczy o uporze i braku dobrej woli w 
kierunku patrzenia istotnej prawdzie w oczy.

Powoływanie się też na rzekome różnice wy
znaniowe między luteranami i członkami Kościoła 
Unijnego mija się z prawdą, bo przecież — po
wtórzymy to raz jeszcze dla pouczenia ludzi z 
,,Kattowitzer Zeitung" — po pierwsze nie ma 
wyznania unijnego, a po drugie Kościół ten jest 
wyznaniowo luterskim i charakteru tego nawet 
przez formalną unię nie mógł stracić. To, że 
represjami, nie wyłączając dragonad i gwałtów, 
zmusił swego czasu król pruski ewangelicką lud
ność na Górnym Śląsku do podporządkowania 
się unii, nie zniszczyło bynajmniej charakteru wy
znaniowego całego ludu. Ale to są już zbyt okle
pane rzeczy, o których niemal wie każde dziecko 
ia z którymi, jak ,,filip z konopi" wyskoczył p. K. 
W. z „Kattowitzer Zeitung".

Kończy swój artykuł ,,Ewangelik Górnoślą
ski" następującym, słusznym- stwierdzeniem:

,,Przez 15 lat panował w kościele górno
śląskim chaos, wśród którego prowadzono t. zw. 
germanizację. Obecnie niewątpliwie nastąpi pewne 
jej odprężenie i nie ma powodu obawiać się, że 
teraz pastorzy Polacy, którzy mają zyskać pewne 
prawa, będą prowadzili akcję polonizacyjną. Po
wołani są oni przede wszystkim dla innych celów, 
jakie nakłada na nich urząd księdza ewangelic
kiego.

A na zakończenie wniosek, że rzeczywiście 
w myśl uwagi ,,Kattowitzer Zeitung" kościół mo
że pozostać niemieckim, ale tylko w części odpo
wiadającej procentowi nalotu, cała zaś ludność 
rdzennie górnośląska bez reszty do polskości po
wrócić musi. I z tym trzeba się pogodzić".

(Przegląd Ewangelicki).

„AKCJA KATOLICKA“ A INTELIGENCJA

Niedawno f,w prasie codziennej wydrukowa
ny .był wywiali z dyrektorem Akcji Katolickiej 
diec. włocławskiej ks. Wojsą. Z wywiadu tego 
dowiadujemy się, że diecezja włocławska liczy 
894 tysiące rzymskich katolików. Do Akcji Ka
tolickiej (z tych czy owych względów) należy 
29 tysięcy osób — co stanowi 3,2%. Dowiadu
jemy się ponadto, że w szeregach Akcji Kato
lickiej nie ma zupełnie inteligencji. Autor arty- 
kułu-wywiadu tłumacy tę abstynencję inteligen
cji jej zacofaniem (?!). Na imienne zaproszenia 
z okazji jakiejś uroczystości katolickiej, urządzanej 
przez włocławską Akcję Katolicką, rozesłane do 
800 nauczycieli, stawiło się ich zaledwie 13-tu.

Do tych danych zamieszcza „Pielgrzym Pol
ski" w ost. numerze następujący komentarz:

„Sądzimy, że stosunek procentowy ogółu ka
tolików w Polsce do ilości członków Akcji Ka
tolickiej i w innych diecezjach nic odbiega zbyt
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nio od ujawnionego na łamach „Kurjera Kujaw- 
skiego" przez ks. Wojsę. Poza tym udział inteli
gencji w całej Akcji jest minimalny. Sądząc jed
nak z tupetu, samoreklamy i terroru moralnego, 
jaki uprawia Akcja Katolicka na wszystkich od
cinkach życia społecznego w Polsce — możnaby 
przypuszczać, iż jest ta Akcja wyrazicielką uczuć

i opinii conajmniej 90% rzymskich katolików za
mieszkujących w Polsce. Tymczasem niecałe 3,2°̂  
i to bez inteligencji/'

Bardzo wymowne i . . .  charakterystyczne.

(Przegląd Ewangelicki).

Wiadomości z kościoła i o kościele
WARSZAWA.

X X I międzynarodowy Kongres Przeciwalkoholo
wy.

W dniach 12—17 września r. b. odbędzie 
się w Warszawie w gmachu Uniwersytetu Józefa 
Piłsudskiego 21-y międzynarodowy Kongres Prze
ciwalkoholowy pod wysokim protektoratem Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Prof. Ignacego Mo
ścickiego. Przewodnictwo komitetu honorowego 
Kongresu objął Marszałek Edward Smigły-Rydz. 
Komitet Kongresu wydał program tymczasowy 
obejmujący liczne i bardzo ciekawe referaty, które 
wygłoszą przedstawiciele różnych narodowości. 
Program ten poprzedzają: odezwa Międzynarodo
wego Związku Przeciwalkoholowego, podpisana 
przez jego prezesa p. ministra Slotemaker de 
Bruine (holendra wyznania ewangelicko-reformo
wanego) i sekretarza generalnego dr. R. Hercod, 
oraz odezwa Polskiego Komitetu Organizacyjnego 
Kongresu, podpisana przez p. ministra dr. Witol
da Chodźko oraz sekretarza generalnego Jana 
Szymańskiego. Program otwarcia Kongresu prze
widuje między innymi uroczyste nabożeństwa dla 
uczestników w Katedrze oraz Kościołach Ewange
lickim i Prawosławnym.

Dowiadujemy się, że w ramach Kongresu ma 
się odbyć ogólnopolski Zjazd Ewangelicki, któ
rego organizacja spoczywa w ręku Księdza Nie- 
rostka w Cieszynie. Zainteresowani zechcą się 
łaskawie zwracać w powyższej sprawie do Ks. 
Nierostka.

NIEMCY.

Zmniejszenie się liczby studentów teologii ewan
gelickiej.

Liczba studentów teologii ewangelickiej w 
Niemczech wykazuje wprawdzie nie na wszystkich 
wydziałach, ale w swej ogólnej ilości bardzo po
ważny spadek, sięgający niejednokrotnie do po
łowy ilości poprzedniej. Według ,,Christliche 
Welt" wydziały teologiczne w Halle i Marburgu 
mają w r. ak. 1935/36 tylko 250 studentów 
wobec 400 w r. ak. 1933/34, w Erlandze — 375 
wobec 663, w Berlinie — 472 wobec 921, w 
Bonn — 86 wobec 353! Czasopisma kościelne

w Niemczech omawiając ten stan rzeczy twierdzą, 
że obecna liczba studentów jest zupełnie wystar
czająca jeśli chodzi o potrzeby Kościoła, a po
przednio istniała pod tym względem bardzo po
ważna i kłopotliwa nadprodukcja teologów. Ale 
jeśli nawet tak jest, to jednak tak poważne 
zmniejszenie się liczby teologów ma swe poważ
ne i głębokie przyczyny. A więc odpadli przede 
wszystkim ci, którzy wstępowali na teologię je
dynie ze względów oportunistycznych i trakto
wali powołanie duchownego jako posadę i rze
miosło. Następnie niewątpliwie wpłynęły na ten 
stan rzeczy ostatnie przejścia w Kościele Ewan
gelickim w Niemczech i oddziaływanie hitleryz
mu na młodzież w duchu nieprzyjaznym dla Ko
ściołów. W każdym bądź razie nie należy martwić 
się tym spadkiem ilościowym: wyjdzie on na do
bro Kościołowi, gdyż ci, którzy w obecnych wa
runkach studiują teologię będą z pewnością po
ważnymi i pożytecznymi pracownikami na niwie 
Kościoła.

NIEMCY.
Jak donosi ,,Christlicher Volksfreund" t. zw. 

niemieccy chrześcijanie (Deutsche Christen), któ
rzy chcą stworzyć nową religię narodową nie
miecką, opartą na nowoczesnym podłożu pogań
skim, dzielą się na cały szereg poszczególnych 
wzajemnie zwalczających się grup .Oto one: 
,,Grupa generała Ludendorffa", ,,Deutsche Glau
bensbewegung", ,»Nordische Glaubensbewegung", 
,»Germanische Glaubensbewegung", ,,Deutsch
gläubige Gemeinde", ,,Geisteschristentum", ,d e u 
tsche Aktion", ,»Völkische Aktion", ,,Bund für 
deutsche Einheitsreligion", ,,Grupa Reventlow", 
,,Grupa Hauer" i ,,Grupa Krause".

HISZPANIA.

Pomoc dla dzieci hiszpańskich.
Rada Społeczności Przyjaciół (Kwakrow) w 

Londynie przy współdziałaniu Międzynarodowej 
Unii dla pomocy dzieciom zainicjowała szeroką 
akcję pomocy dla dzieci w Hiszpanii, które ucier
piały wskutek działań wojennych w tym nie
szczęsnym kraju. Amerykańska gałąź kwakrów 
w związku z tą akcją wysłała do Europy swego
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delegata p. S. Jonesa w grudniu r. ub., aby na 
miejscu zbadał on stosunki hiszpańskie szczegól
nie jeśli chodzi o uciekinierów i ich dzieci po 
obu stronach frontu. Jones odwiedził i zwiedził 
niemal całą Hiszpanię i stwierdził, że przeszło
150.000 dzieci cierpi nędSzę, a z tego 30.000 po
trzebuje niezwłocznie odzieży i lekarstwa. Na 
podstawie raportu Jonesa kwakrzy amerykańscy 
postanowili wysłać do Hiszpanii potrzebne za
pasy żywności, odzieży i lekarstw a jednocze
śnie zwrócili się do wszystkich denominacji reli
gijnych w Ameryce i poszczególnych szlachet
nych jednostek o pomoc w ich akcji.

GRECJA.
Ruch ku ożywieniu Kościoła Greckiego.
Od r. 1907 istnieje w Grecji „bractwo", 

które pracuje nad ożywieniem Kościoła Greckie
go Prawosławnego w ramach jego doktryny i za 
zezwoleniem jego władzy. Bractwo to obejmuje 
teologów, lekarzy, przyrodników i innych przed
stawicieli wiedzy, a celem jego działalności jest 
jaknajwiększe przenikanie Pisma Świętego do 
wszystkich sfer społeczeństwa greckiego i jego 
rozpowszechnienie szczególnie wśród młodzieży 
greckiej. W tym celu' Stowarzyszenie to rozsyła 
kaznodziejów duchownych i świeckich do róż
nych miejscowości nietylko w samej Grecji, ale 
nawet na Cyprze i w Egipcie. Jednocześnie wy
daje ono tygodnik abonowany przez 72.000 osób, 
w którym poruszane są zagadnienia religijne 
i kulturalno-społeczne. Stowarzyszenie przyczyniło 
się bardzo wybitnie do nowego przekładu i wy
dania Biblii. Zorganizowało ono również ligę 
rodziców chrześcijańskich, która posiada 30 od
działów w poszczególnych miejscowościach kraju, 
i rozwija ożywioną działalność szczególnie w śro
dowiskach studenckich. Niewątpliwie stowarzysze
nie to pracuje bardzo wydatnie nad ożywieniem 
Kościoła Greckiego i oddaje mu bardzo poży
teczne i wybitne usługi.

ANGLIA.
Na marginesie uroczystości koronacji króla An

gielskiego.
W związku z niedawną uroczystością koro

nacji Króla Angielskiego, Jerzego VI, został wy
dany i sprzedawany urzędowy program samej 
uroczystości na rzecz funduszu dla młodzieży, 
ufundowanego z powodu śmierci króla Edwarda 
VII. Program ten wydany bardzo ozdobnie, a bo
gato ilustrowany, rozpoczyna się modlitwą, uło
żoną na intencję króla przez Johna Masefield.

Po modlitwie podany jest pełny tekst „Formy 
i porządku koronacji Ich Królewskich Mości", 
a w nim między innymi formuła uroczystej przy
sięgi koronacyjnej. W odniesieniu do zagadnień 
kościelno-religijnych formuła ta brzmi jak na
stępuje: ,,Czy chcesz starać się ze wszystkich 
twoich sił utrzymać w Zjednoczonym Królestwie 
religię protestancką reformowaną, ustanowioną 
przez prawo? Czy chcesz utrzymać i strzedz nie
naruszalność Kościoła Anglikańskiego, jego na
uki, kultu, dyscypliny i organizacji, a to według 
prawa, ustanowionego w Anglii? Czy chcesz za
chować i utrzymać dla biskupów i kleru Anglii, 
jak również Kościołom im powierzonym, wszyst
kie prawa i przywileje, które im według prawa 
przysługują albo też przysługiwać będą, im oraz 
każdemu z nich?".

Po uroczystym wręczeniu królowi Biblii arcy
biskup mówi doń: „Nasz wspaniały królu, da
jemy ci tę księgę, jako rzecz najbardziej drogo
cenną ze wszystkiego, cokolwiek mógłby ci dać 
świat. Oto tutaj jest mądrość: to jest prawo 
królewskie: to są żywe wyroki Boże".

Ta religijna strona uroczystości bardzo wzru
szająco i głęboko była odczuta przez jej uczest
ników, jak i słuchaczów radiowych. Głęboko 
wzruszonym był i speaker radiowy, a w chwili 
podawania królowi Komunii zauważył krótko, ale 
bardzo wymownie, że moment jest zbyt uroczysty 
i podniosły,, aby go opisywać i mówić o nim 
przez radio, ci więc którzy słuchają uroczystości 
powinni w tym momencie pomodlić się za króla. 
•Mowa królewska nosiła również momenty wy
bitnie religijne, a cały ceremoniał koronacyjny 
odbywał się nie w pałacu królewskim, lecz w 
starej czcigodnej świątyni, w której też Król Je
rzy VI poświęcał samego siebie i swój naród 
Bogu. Ten potężny przykład wielkości duchowej, 
energii moralnej, biorącej swój początek w po
korze wobec Boga, i miłości dla swego monar
chy, obok głębokiego poszanowania starej i pięk
nej tradycji był przepięknie manifestowany przez 
cały naród angielski. Był to może jeden z naj
bardziej wymownych przykładów tej prawdy, że 
prawda, dobro i piękno — to nietylko gromkie ale 
puste słowa, że tam gdzie są traktowane poważnie 
i uczciwie, dają wyniki wspaniałe i piękne. Po
myślmy tylko, że w ogromnym stłoczeniu wielu 
tysięcy ludzi w dniach koronacyjnych zanotowano 
zaledwie trzy drobne kradzieże. Zaprawdę wido
wisko pokrzepiające, wizja istotnej wolności du
cha, liberalizmu prawa, lojalności obowiązku, 
świadomego swej powagi i znaczenia. A to wszy
stko jako wynik głębokiego i prawdziwego wpły
wu Ewangelii, bez której nic dobrego stać się 
ani tym bardziej trwać nie jest w stanie.

A d m i n i s t r a c j a  „ J E D N O T Y “  u p r a s z a  S z a n .  P r e n u m e r a t o r ó w  
i  C z y t e l n i k ó w  o  w p ł a c e n i e  z a l e g ł e j  p r e n u m e r a t y .
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.M iłość nigdy nie ustaje' (I C o r. 13 ,8 )

Dnia 17 sierpnia r. b. oddał Bogu ducha swego po krótkich cierpieniach
nasz Ojciec, Brał i Dziadek

K A R O L  S A N D E R
e m e r y t

Pogrzeb drogiego zmarłego naszego odbył się na cmentarzu zborowym w dniu
19 sierpnia r. b.

Wszystkim, którzy oddali naszemu ś. p. Ojcu, Bratu i Dziadkowi osłatniq posługę, 
a nam okazali w naszym bólu i żałobie tyle serca i współczucia, w szczególności 
zaś Najprzewielebniejszemu Księdzu Superinłendenłowi Stefanowi Skierskiemu i Jego 
czcigodnej Małżonce, Zarzqdowi oraz Pracownikom Szpitala Ewangelickiego w War

szawie, składamy wyrazy głębokiej i serdecznej naszej wdzięczności.
Dzieci, Siostra, Wnuki i Rodzina.



MAGAZYN POŚCIELOWY
Bielizna damska i pościelowa 
P o d u s z k i  K a n a p o w e

A. Meissner i S-ka
W arszaw a, M arsza łk o w sk a  os. Tel. 8-30-02.

KURSY PISANIA NA MASZYNACH
Zatwierdzone przez Kuratorium Okręgu W arsz.

M. Ś L I W I C K A
Jerozolimska 25 tel. 9-80-37

P R ZEP ISY W A N IE  -  PO W IELA N IE

O T C P  n
ZAKŁADY DRUKARSKIE BAUM I WOLFRAM

P I E H U
E L E K T O R A L N A  10  -  T E L .  2 .31-25

Wykonywa prace:
tekstowe
akcydensowe

łanio
estetycznie
t e r mi n owo

MYDŁO 
ALKALICZNE

dłatbMiwm
rbttnimdł

Zakłady Drukarskie „Stero“ Baum i Wolfram, Elektoralna 10. Tel. 2-31-25.


