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Nr. 9 WARSZAWA, 15 MAJ 1937 r. ROK XII

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

D W U T Y G O D N I K

K a z a n i e
wygłoszone przez Ks. Superintendenla Stefana Skierskiego w dniu 12 maja 1937 r. 
w kościele ewangelicko - reformowanym w Warszawie, w drugą rocznicę śmierci

ś. p. Marszalka Józefa Piłsudskiego

Ps. 118 w. 17: „Nie umrę, ale będę żył, abym 
opowiadał sprawy Pańskie". Amen.

W dniu 12 maja przed dwoma laty w godzinach wieczornych bić przestało serce najwięk
szego na przestrzeni wieków całych dziejów narodu naszego polaka, legendarnego już dzisiaj bo
hatera, Pierwszego Marszałka Polski, świętej i świetlanej zarazem pamięci Józefa Piłsudskiego ! 
Dwa lata minęły od chwili, kiedy wieść hiobowa z cichego Belwederu Warszawskiego obiegła lo
tem błyskawicy Polskę całą, jak długa i szeroka, siejąc trwogę i przerażenie, rodząc ból i głęboki 
niepokój w sercach milionów obywateli, rozumiejących i odczuwających wyraźnie, że stało się coś 
w Polsce, co może stanowić moment zwrotny w dziejach odrodzonej Ojczyzny naszej, a w żadnym 
wypadku obojętnym dla jej przyszłości być nie może.

W ciągu tych dwóch lat ostatnich wiele z tych obaw rozwiało się prawda, ból serc 
i smutek głęboki ustąpił miejsca cichemu żalowi, niemniej żywym pozostało w sercach naszych 
przeświadczenie, że niepowetowaną ponieśliśmy stratę przez śmierć przedwczesną naszego drogiego 
Zmarłego, którego Ojczyzna nasza i Państwo Polskie tak bardzo jeszcze potrzebowały na stanowisku 
właściwego i istotnego kierownika naszej nawy państwowej, przez Opatrzność nam zesłanego Wo
dza narodu. I coraz żywszym i powszechniejszym stawało się w sercach naszych uczucie wdzięcz
ności dla tego, który ciężkim trudem całego życia swego wypracował nam wolność, wykuł oręż 
dla strzeżenia i zachowania tej wolności, uczył naród, jak się ma godnym stać tej wolności, jak 
honor wolnego obywatela wolnego kraju ma być największym i najpiękniejszym bogactwem i za
szczytem każdego polaka!

Wdzięczność ta rodzi znowu w sercach obywateli uczucie miłości, to też dzisiaj, w dru
gą rocznicę śmierci Wielkiego Marszałka, śmiało powiedzieć możemy, że nie znajdzie się w Polsce 
wśród polaków nikt, dla kogo pamięć o Zmarłym nie była by drogą, choćby to sam sobie jeszcze 
dostatecznie nie uświadamiał, lub przyznać przed sobą nie chciał, a dla naszych wnuków i prawnu
ków, gdy się uczyć historii ojczystej będą, postać Wielkiego Marszałka będzie najdroższą i sercu 
najbliższą i wśród świetlanej plejady naszych bohaterów narodowych, wieszczów i duchowych wo
dzów najświatlejszą i najbardziej ukochaną!

Ta wdzięczność i miłość sprawiają, że ś. p. Marszałek Józef Piłsudski żyje w pamięci 
i sercach wszystkich polaków i żyć nigdy nie przestanie. Do jego osoby i jego dzieła, pracy jego 
całego żywota zastosowane być mogą słowa psalmisty Pańskiego: ,,nie umrę, ale będę żył", bo 
choć ciało jego spoczywa w grobach królewskich na Wawelu, a serce złożone zostało u stóp 
matki na Rossie, On sam, jego duch żyje między nami, przewodzi nam, budzi z ospałości i bez
troski, wzywa d:.' p acy i poświęcenia dla dobra Ojczyzny, jej szczęścia, bezpieczeństwa i wielkości, 
do walki z tym wszystkim, co egoizmem jest naszym i sobkostwem, co plami honor i kazi duszę 
polaka i chrześcijanina!

To powtarzać, to głosić wszystkim wokół mamy dzisiaj prawo i obowiązek, dzisiaj w rocz
nicę śmierci Wielkiego Marszałka. Aby to zaznaczyć i podkreślić zebrani jesteśmy dzisiaj w Świą
tyni Pańskiej. Nie dla modłów za duszę tego, którego dusza, jak pewni tego być możemy, zna
lazła w zaświatach u Pana swego i Boga wieczną szczęśliwość i odpocznienie po trudach i znojach, 
zawodach i radościach życia swego ziemskiego, ale na to jeszcze zebrani jesteśmy w tej chwili
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przed obliczem Pańskim, abyśmy dziękowali Przedwiecznemu, że nam i Ojczyźnie naszej z łaski 
swej świętej darował Wielkiego Marszałka, a z nim i przez niego tak wielkie i bezcennej war
tości rzeczy jak wolną i samodzielną Ojczyznę, jej bezpieczeństwo i pewność jej w przyszłości po
stępu i wielkości. Wdzięczność nasza Bogu za te łaski jest jednocześnie najpiękniejszym i naj
słuszniejszym sposobem uczczenia pamięci tego, którego rocznicę śmierci dzisiaj w powadze i smęt
nej zadumie obchodzimy!

„Nie umrę, ale będę żył, abym opowiadał sprawy Pańskie"! Dziwną i porywającą opo
wieścią jest żywot i sprawy ś. p. Marszałka Piłsudskiego. Już jako dziecię i młodzieniaszek był 
on jakiś inny, aniżeli jego rówieśnicy: jego powaga i ciągła zaduma, jego wczytywanie się 
i wżywanie w przeszłość równie bohaterską jak i tragiczną naszego narodu, jego namiętne prag
nienie czynu jakby go znaczyły stygmatem powołania do wielkich przeznaczeń i dokonania wiel
kich rzeczy. Jeżeli jako chrześcijanie wierzymy w to i pewni jesteśmy tego, że drogami życia każ
dego człowieka kieruje wola naszego Pana i Boga, że On każdemu z nas zakreśla jego przezna
czenie i wskazuje mu środki osiągnięcia jego celów, to przyznać będziemy musieli, że i w życiu 
Wielkiego Marszałka i niezwykłych życia tego kolejach objawiały się sprawy Pańskie, że ten żywot 
pełen trudu i zapomnienia o sobie, pełen poświęcenia dla sprawy umiłowanej, pełen tytanicznych 
walk z wrażymi potęgami i walk ze sobą samym, pełen niedostatku zewnętrznego i wewnętrzne
go bogactwa, pełen zwątpień i szczytnych unies:eń, nierozumiany i lekceważony przez jednych, 
a miłowany aż do zapamiętania przez innych, przez klęski i upadki osiągający najwyższy i naj
wspanialszy tryumf, że żywot ten, powtarzamy, opowiada nam, którzyśmy nań patrzyli, którzyśmy 
świadkami jego zmagań i ostatecznego zwycięstwa byli, wielkie i cudowne sprawy Pańskie!

Przed nim chylimy czoła! Lecz nie tylko podziw w nas budzić winno i uznanie to, co 
zmarły Wielki nasz Marszałek z przeznaczenia i łaski Bożej w życiu swoim zdziałał i czego tru
dem swoim i poświęceniem dla Ojczyzny i narodu swego dokonał, ale w tym widzieć mamy 
i spuściznę nam przekazaną, której strzec i którą pomnażać najświętszym jest naszym obowiązkiem. 
Obowiązek ten spełnimy, gdy testament Wielkiego Marszałka, narodowi pozostawiony, stanie się 
dla nas nakazem i treścią pracy dnia powszedniego, pracy w pełnieniu na ziemi woli Bożej 
i wskazań nauki Chrystusowej, w służbie Ojczyźnie i w utrwalaniu jej szczęścia, pomyślności 
i pokoju!

Do tego niechaj nam miłosierny Bóg, Ojciec nasz w niebie, użyczyć raczy z łaski swej 
świętej pomocy swej i błogosławieństwa swego ku chwale Imienia swego świętego! Amen!

TADEUSZ ROJEK

Duma o
Nadejdzie taki jeden dzień majowy, prze

świetlony słonecznym blaskiem, pachnący bzem 
i różami, wiosenny dzień, kiedy się zaduma serce 
Polski, zasmętni, przypomni i zabije tętnem na
miętnej tęsknoty. I choć uśmiechnięte niebo bło
gosławić będzie, jak co dnia, nisko pochyliwszy 
ku ziemi twarz swoją, choć o zmierzchu na za
chodniej stronie zapalą się promienne światła, 
niosące zwykle duszom ludzkim spokój i ukoje
nie, serce Polski smutne będzie i tak samotne, 
jak czasem dusza, od której Pan odwrócił twarz 
swoją, osieroconą się czuje i opuszczoną przez 
wszystkich.

Popłyną ciche, gorące, niepowstrzymane łzy...
Narodem polskim wstrząśnie dreszcz wzru

szeń i wspomnień tragicznych...
A nad całą Polską uniesie się szemrana przez 

liście drzew i śpiewana przez ptaki melodia Pieśni 
Zmartwychwstania, brzmiąca tym razem żałobnie.

Myśl ludzka w głębokiej zadumie nad smut
kiem, co przenika sobą życie, uleci w dal mgli
stych wspomnień...

w ielk ośc i
I przypomni sobie pamięcią duszy i serca 

zaranie naszego państwowego życia na pół legen
darne na pół prawdziwe, obmyte wodą Chrztu, 
a po tym ujrzy wielkie nieprzebyte bory pełne 
szczęku oręża wojennego, uśmiecha się do Kijow
skiego tryumfu, użali nad rozprzężeniem dzielni
cowego rozbicia, co Polskę osłabiło, nad spo
rami i waśniami skłóconych książąt i panów, 
struchlała i pobladła przejdzie przez Lignickie 
pola, aby po tym upoić się tryumfem Płowców...

Pobłogosławi myśl zadumana, szlachetny 
trud gospodarczego króla, co Polskę od wewnątrz 
budował, a prostaczków do siebie dopuszczał, 
a po tym da ponieść się wartkiemu prądowi, unie
sień, tryumfów, porywów od entuzjazmu zwy
cięskich okrzyków Grunwaldu, przez wojnę trzy
nastoletnią, przez konstruktywną politykę króla— 
statysty i tylko boleśnie spojrzy na ginącego na 
warneńskim polu zapalczywego króla, który wal
czył nie dla Polski, a dla całej Europy, dla ca
łego Chrystjanizmu, a po tym wdzieje na swoją 
twarz pełną smutnej zadumy maskę mądrego 
błazna, gdy wielki mistrz przed królewskim ma
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jestatem klęknął. Ale zaraz po tym uwiedziona 
czarem renesansowej poezji spod lip Czarnolasu 
rozkocha się w ostatnim Królu chrobrym, co 
z Węgier przyjechał. A kiedy zajdzie na zawsze 
batorjańskie słońce myśl człowiecza zarzuci sobie 
na twarz ciemny całun i tylko jeden, jedyny 
raz nad Dunajem słońce dawnej chwały prze
niknie go i twarz jej rozświetli. Po tym będzie 
długa, długa żałoba i myśl razem z Polską zej
dzie do grobu i ujrzy zbolałą i zaskrzepłą w cier
pieniu twarz narodu, który dwa razy chciał ka
mień mogilny odwalić — bez skutku. Ale za 
trzecim razem kamień odwalono na zawsze, za
świeciło słońce Zmartwychwstania, a myśl ujrzała 
twarz o wyrazie siły i mocy... A wypełniło się 
wszystko tak, jak w Księgach pisał Wieszcz, co 
dumał na paryskim bruku... Po takich dziejo
wych drogach, naznaczonych ręką Boga kroczył 
naród polski, wiedziony przez swego Króla Du
cha poprzez cierpienie ku chwale i potędze, wy
kuwając swoją wielkość.

A po tym nad wielkością zaduma się myśl 
człowiecza...

W czym ona jest ta wielkość i gdzie ją moż
na zobaczyć? Co decyduje o wielkości lub o ma
łości? Czy te wszystkie wygrane wojny, czy te 
unje zawierane, czy pakty, czy ta wielkość w lu
dziach tkwi, czy też jest samoistnością niezależną?

Żaden naród nie cierpiał tyle, co Polacy 
i jeżeli wielkość jego mierzona ma być według 
tryumfów, odnoszonych na polach bitewnych 
i pracy nad ugruntowaniem potęgi w latach 
świetności, to przede wszystkim musi być także 
uwypuklona rola epoki niewoli, zwycięstwa na
rodu polskiego, odniesionego nie w jednej bitwie 
ale w ich tysiącu, staczanych co dzień przez pół
tora wieku. Niewątpliwie o wielkości naszego 
narodu zadecydowało cierpienie. Dowiodło ono, 
że w duszach Polaków zbyt głęboko tkwi Polska, 
żeby Ją można stamtąd wyplenić przez kaźń. 
Swego duchowego oblicza naród w cierpieniu 
nie stracił i to zadecydowało o jego wielkości. 
Ale to dopiero połowa trudu. Sensem istnienia 
narodu nie jest cierpienie, ale ciągła praca nad 
samodoskonaleniem, to też jeżeli okres niewoli 
miał być katalizatorem narodowej duszy, to 
w ciągu półtora wieku rolę swą spełnił i teraz 
należało przypomnieć o czynie, któryby do Nie
podległości doprowadził. Istnieje bowiem zasad
nicza różnica między cierpiącymi i cierpiętnikami 
i o ile ci ostatni rozpamiętywują i zapamiętywują 
się w cierpieniu krzepnąc i zastygając w nim,
0 tyle pierwsi znoszą je, jako zło konieczne, 
pracują ciągle nad uwolnieniem spod jego jarzma
1 w tych właśnie leży wielkość. Ale wielkość 
w momencie swego rozbłysku w czynie jest zawsze 
indywidualna, a nigdy kolektywna i zresztą tak 
już jest, że zbiorowisko ludzi własnym ciężarem 
jakby ku dołowi ciąży — opada i wynieść je 
może tylko kierownicza myśl jednostki. I w takiej 
decydującej chwili musi zrodzić się w narodzie 
wielka jednostka, która nie będzie czymś obcym

i narzuconym, ale przeciwnie będzie tworzywem 
narodu kość z kości i krew z krwi; stanie się 
poprostu emanacją wielkości narodu, która skon
centruje się w jednostce. I tu leży tragedia 
genialnej jednostki we własnym społeczeństwie, 
które na wielkość żywą spogląda zawsze z od
cieniem niedowierzania i jakby nie rozumiejąc, 
że to są ich własne wartości, bo tylko wielki 
naród może z siebie wielką jednostkę wydać.

Józef Piłsudski był jednostką genialną w kry
tycznej chwili przez naród polski zrodzoną dla 
wyratowania go.

Dwie rzeczy tylko mogą porwać za sobą 
ludzi — siła i fantazja. Oprócz wielkiego spadku 
po ojcach, którego brzemię czuł w sobie, miał 
fantazję, która mu kazała śnić sen o Polsce 
mocarstwowej i siłę, bo sen potrafił wyczarować 
w życiu.

Powstała Polska. Powstała czynem garstki, 
w której skupiły się imponderabilia narodowe,
0 którą wiódł On.

A On — to była Wielkość.
I kiedy uświadomił sobie naród swoje pań

stwowe istnienie, psychologiczną i polityczną ko
niecznością była Jego dalsza dla tego narodu 
praca. Czy mogła być dlań większa rozkosz? 
Wybranym tylko dane jest przeżywać na jawie 
swe natchnienia.

Piłsudski stał się dźwignią życia narodowe
go, a jako genialna jednostka miał niby meteor 
przez swoją epokę przelecieć, aby ją oświetlić, 
a oświetlając ją samemu spłonąć. Taka jest misja 
wszystkich wielkich jednostek, które muszą ogół 
podciągnąć na wyższy szczebel rozwoju i po
stępu duchowego, ginąc przy tym samemu. Tak 
było z Juliuszem Cezarem i z Napoleonem.

Wielkość narodu uświadomiła się w Józefie 
Piłsudskim, tak jak duch uświadamia się w czło
wieku, przez cały czas tego uświadomiania się
1 pracy dla Państwa naród był z Nim, patrzył 
i uczył się i właśnie ta codzienna praca szara 
i żmudna była nadludzkim trudem i była Wiel
kością, która musiała pozostać w narodzie i po
została.

Odszedł człowiek, ale w zaświatach żyje 
Duch, który jest nieśmiertelny, a w Polsce po
została Wielkość, która jest w narodzie.

Cóż jest przed nami.
,,Zwycięstwo za nami. Przed nami szare ży

cie. Piękno stygnie. Czekamy na chwilę wiosny 
nowego polskiego życia.

Narasta młode pokolenie, nowe pokolenie, 
które obce wkrótce będzie nam dlatego, że tej 
czary goryczy i rozkoszy, którejśmy dotykali, 
ustami swymi już nie dotknie...

Niech zapomną o nas, o naszych walkach 
i cierpieniach, niech idą na nowe życie, tam, 
gdzie czar więzienia ust nie krasi, lecz i jadu 
nie daje, niech się swobodnie, zapominając o nas, 
by życie nowe tworzyć".

Życie się przeżywa. To, co jeszcze wczoraj 
było szaleństwem bezprzykładnego entuzjazmu

67



ftOK XII ] £  D N Ó T A Nr. &

i palącej namiętności ukochania za jakiś czas 
stanie się słabym refleksem wspomnienia, deli
katnym, jak odblask wstającego dnia. To, nad 
czym płakaliśmy gorąco i szczerze, co było dla 
nas najboleśniejszą i najgłębszą tragedią, położy 
się po tym na duszy czy sercu naszym żałob
nym cieniem, który pod wpływem pewnych na
strojów przypomni nam o sobie i wtedy w ci
chej zadumie poświęcimy mu smutny, ale pełen 
rezygnacji uśmiech. Idziemy naprzód, wciąż, wciąż 
przed siebie, zostawiając za sobą łzy i uśmiechy, 
cierpienia i radości. Wszystko przemija. Życie 
się przeżywa.

A jednak istnieje coś, co jest nieśmiertelne, 
w ludzkiej zbiorowości jaką jest naród, co się 
nie przeżyje, chyba, że naród spodleje, zmaleje 
i umrze. Tym czymś są wewnętrzne wartości na
rodu, nieważniki — imponderabilia, tym czymś 
jest wielkość, która w nas żyje.

Józef Piłsudski, jak meteor poprzez naszą 
epokę przeleciał i spalił się, oświetlając ją Sobą 
Samym. Natchnął Wielkość narodu nową mocą,

opromienił nowym blaskiem, uświetnił zwycięst
wem, dał Jej nowe wartości. Na wielkość narodu 
składają się wielkie jednostki. Ludzie odchodzą 
powołani rozkazem Pana do Jego błękitnej chwa
ły, ale dzieło geniuszów zostaje, a wielkość tkwi 
w tych dziełach.

Józef Piłsudski umarł, ale Jego najistotniej' 
sza część, integralna treść duszy — Wielkość — 
'pozostała na ziemi, przeniknąwszy w jaźń pol
skiego narodu. Kazał nam o Sobie zapomnieć 
przewidując nieubłagane prawo życia, ale my 
wiemy, że zdając z siebie Państwu jakąkolwiek 
wartość pomyśleć musimy, że to po Nim spa
dek i że Ona z Niego jest.

Kazał nam Polsce dać wiosnę nowego życia. 
Niech jej pierwszym promieniem — zwiastunem 
jej przyjścia będzie wewnętrzne zespolenie się 
narodu w zgodzie i harmonii, konsolidacja w pra
cy ideowej dla chwały i potęgi w cieniu Jego 
Wielkości.

Wiosna idzie ! . . .

WŁODZIMIERZ SAKOWICZ.

Pierwszy Zjazd Ewang. na Litwie
Sprawa Kościołów Ewangelickich w pań

stwie Litewskim nie była dotychczas należycie 
uporządkowana. Po utworzeniu się państwowości 
litewskiej Kościoły Ewangelickie stały się wpraw
dzie samodzielnymi i niezależnymi, ale pod wzglę
dem prawnym istniał chaos, który wymagał istot
nego i gruntownego uporządkowania. Przed woj
ną Kościół Ewangelicko-Reformowany miał swoje 
centrum administracyjne w Wilnie jako Jednota 
Litewska. Kościół Ewangelicko - Augsburski był 
pod względem administracyjnym podzielony : 
część jego, a mianowicie Suwalszczyzna podlegała 
Konsystorzowi Warszawskiemu, druga część — 
Konsystorzowi Mitawskiemu. Uporządkowanie sta
nu prawnego i zjednoczenie tego Kościoła w ra
mach państwa Litewskiego natrafiało początkowo 
na znaczne trudności głównie na tle tarć narodo
wościowych między jego członkami narodowości 
litewskiej, łotewskiej i niemieckiej. Tarcia te 
jednak w chwili obecnej zostały prawie zupełnie 
usunięte i jest nadzieja, że więcej się nie po
wtórzą. Na terenie Kłajpedy istnieje Kościół Unij
ny, którego centrum administracyjne znajdowało 
się w Królewcu, od którego jednak, po przyłą
czeniu Kłajpedy do Litwy oddzielił się on przy
najmniej formalnie. Te trzy Kościoły Ewange
lickie zaczęły od pewnego czasu szukać dróg do 
porozumienia, aby wspólnymi siłami uporządko
wać swoje sprawy w stosunku do państwa, i w 
tym celu został zwołany pierwszy ogólno-litewski 
zjazd ich przedstawicieli. Zjazd ten odbył się 5-go 
października 1936 roku w Kownie przy udziale

250 delegatów ze wszystkich zborów. W obra
dach zjazdu brali udział również przedstawiciele 
rządu. Na przewodniczącego zjazdu został powo
łany dr. Gudajtis, na sekretarzy — Ks. Pastor 
Kelleris i prof. Krigeris. Na zjeździe zostały wy
głoszone cztery zasadnicze referaty, a mianowicie 
Ks. prof. J. Pauperis mówił o stanie obecnym 
Kościołów na Litwie, prokurator K- Zaukauskas —
0 potrzebach narodowych ewangelików litewskich, 
Ks. A. Balcziauskas — o zadaniach oświatowych
1 wychowawczych ewangelicyzmu litewskiego, oraz 
prof. W. Galgalaitis omówił warunki bytu ewan
gelicyzmu w okręgu Kłajpedzkim. Zjazd uchwalił 
szereg rezolucji, między innymi w sprawie zamk
nięcia przez rząd wydziału teologii ewangelickiej 
na uniwersytecie w Kownie. Krok ten zjazd 
uważa za wielce krzywdzący dla ewangelicyzmu 
litewskiego, to też domaga się otwarcia wydziału, 
motywując swe żądanie faktem, że 10 proc. lud
ności Litwy jest wyznania ewangelickiego oraz 
że młodzież ewangelicka, zmuszona przez zamknię
cie wydziału do studiów na wydziałach zagranicz
nych (oczywiście miano tu na myśli szczególnie 
młodzież z terenu Kłajpedy), będzie narażona na 
wpływy szkodliwe dla jej uświadomienia naro
dowego litewskiego. Zjazd zajmował się między 
innymi sprawą muzyki i śpiewu kościelnego i po
stanowił zwrócić się do ministerstwa oświaty 
z przedstawieniem o wprowadzenie wykładów 
o muzyce kościelnej w instytutach muzycznych. 
W zakresie zaś czysto kościelnym postanowiono 
zorganizować specjalne kursy gry organowej dla

68



Nr. & J E D N O T A ROK XII

czynnych organistów. Dla utrzymywania stałego 
kontaktu i współżycia poszczególnych Kościołów 
uchwalono powołać do życia Radę Centralną Ko
ściołów Ewangelickich z zachowaniem jednak ich 
całkowitej samodzielności i odrębności kościelno- 
wyznaniowej. W dziedzinie oświatowej zjazd 
uchwalił rezolucję, domagającą się od rządu by 
w miejscowościach o większości ewangelickiej 
nauczycielami szkół powszechnych byli mianowani 
ewangelicy. Oprócz tych zasadniczych uchwał 
zjazd powziął jeszcze cały szereg rezolucji o cha
rakterze lokalnym.

Ten pierwszy zjazd ewangelicki na Litwie

jest wymownym dowodem, że pomimo różnic wy
znaniowych, a szczególnie narodowościowych 
(ewangelicy litewscy należą do narodowości litew
skiej, niemieckiej, łotewskiej i polskiej) można 
dojść do porozumienia i można znaleźć wspólny 
język, jeśli tylko istnieje dobra wola, a przy
świeca myśl szlachetna. Zjazd został zakończony 
przemówieniem Ks. Seniora Kościoła Ewange
licko-Reformowanego prof. P. Jakubenasa, który 
wyniki zjazdu ujął w słowach: ,Jeden jest Ojciec 
nasz w Niebiesiech, jeden jest nauczyciel nasz 
Jezus Chrystus, jesteśmy więc dla siebie braćmi 
i siostrami".

CZESŁAW LECHICKI

„Institutio“ Kalwina i jej znaczenie
(w 400-lecie 1 wydania)

(Ciąg
Teologia scholastyczna sformowała osobny 

traktat o cnotach wlanych i darach Ducha św., 
które łaska poświęcająca rzekomo sprowadza do 
duszy. Tomasz z Akwinu dzieli cnoty na dwa 
rodzaje: teologiczne (wiara, nadzieja i miłość), 
oraz moralne (roztropność, sprawiedliwość, mę
stwo i wstrzemięźliwość). Pierwsze są cnotami 
par excellence chrześcijańskimi, z góry przewidu
jącymi łaskę, spływającą z Ewangelii. Zapewniają 
one do pewnego stopnia uczestnictwo w boskości 
(,,abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej 
natury", II Piotr, I, 4). Prowadzą zaś do bar
dziej błogosławionego stanu, niż on jest możliwy 
zwykłą dyspozycją duszy do działania moralnie 
dobrego, nawet prawidłowo rozwiniętą i ustalo
ną. Praktykę natomiast częstego powtarzania do
brych uczynków ułatwiają nabyte cnoty przy
rodzone, t. j. wyliczone moralne cnoty i ich po
chodne.

Kalwin naukę o cnotach zakwestionował ja
ko kunsztowną, a nierealną teorię. Skoro wola 
ludzka, jako przedmiot cnoty, jest zepsuta przez 
grzech pierworodny, to posiada stałą dyspozycję 
do moralnie złego, a nie dobrego działania. Teolo
gowie średniowieczni popełnili w koncepcji cnót 
błąd, zwany circulus vitiosus: budowali na wol
ności woli, nie dającej się udowodnić ani do
świadczeniem, ani Objawieniem. Niema w nas 
bowiem stałych dyspozycyj do działania cnotli
wego, a jeśli zjawiają się, to nie przechodzą 
w władzę do działania, czyli nie objawiają się 
na zewnątrz. Cnoty byłyby niezbędne do zba
wienia wtedy jedynie, gdybyśmy mieli na niebo 
zasługiwać. Ponieważ jednak zbawienie otrzymu
jemy darmo, więc i nadnaturalnych aktów do 
osiągnięcia celu nadprzyrodzonego otrzymywać 
nie potrzebujemy i nie otrzymujemy. Nauka 
o cnotach zjawia się dopiero w konsekwencji

dalszy).

doktryny zbawienia przez osobiste zasługi, jako 
jej logiczne uzupełnienie. Mylność tej przesłanki 
pociąga za sobą upadek wniosku. Źródłem dobra 
bywa jedynie Bóg, nie człowiek.

Wszyscy ludzie są źli (Mat. VII, 11), prze
klęci za złamanie Zakonu (Deut. XXVII, 26), 
nieczyści wszyscy (Izaj. LXIV, 6), bo jako są
dzeni z uczynków Zakonu, przepadli (Gal. III, 
10) i przeklęci są za nieposłuch słowom synaj- 
skiego przymierza (Jerem. XI, 3). Nawet najlepsi 
codzień jeszcze grzeszą i o zasłudze ich przed 
Bogiem mowy być nie może.

Co do wiary, Kalwin zgodnie z innymi re
formatorami nie poczytuje jej za scholastyczne 
uznanie przez rozum dla powagi drugich pewnego 
zdania jako prawdy niezachwianej. Lecz określa 
ją jako akt woli, poddającej się łasce Bożej, 
a uzewnętrzającej się w ufności i miłości Stwór
cy. Od tego krok tylko do wiary w mego Zba
wiciela, wiary dopiero usprawiedliwiającej. Wszel
kie filozoficzne spekulacje na temat przedmiotu, 
czynników subiektywnych, przymiotów etc. wiary, 
są bezpłodne i niepotrzebne.

Do zbawienia konieczną jest wiara w po
średnictwo Syna Bożego, t. j. we Wcielenie. 
Różni się Kalwin zatem pozytywnie od scho
lastyków, którzy za konieczną do zbawienia uwa
żali tylko wiarę w istnienie Boga i w Opatrzność 
Jego. I w tym punkcie idzie Kalwin za Augusty
nem.

Przedostatnią, najobszerniejszą i faktycznie 
dopiero w późnym średniowieczu stworzoną i wy
kończoną częścią dogmatyki chrześcijańskiej jest 
s a k r a m e n t o l o g i a .

Łaciński wyraz sacramentum oznaczał u sta
rożytnych Rzymian kaucję, składaną najwyższemu 
kapłanowi w procesie cywilnym, którą strona
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przegrywająca traciła na rzecz skarbu państwa, 
czyli „poświęcała" ją.

Odpowiednik grecki znaleziono sobie wcale 
dowolnie w słowie mysterioti (t. j. tajemnica). 
Religia grecka, zwłaszcza hellenistyczna*), okre
ślała w ten sposób tajemne obrzędy religijne, 
do których kapłani przypuszczali tylko wybranych. 
W takim jednak znaczeniu termin ów nigdy nie 
jest użyty w listach ap. Pawła, choć zna on go 
w zastosowaniu do Tajemnicy Odkupienia (dwu
krotnie w liście do Efezjan, do Kollosan i I do 
Tymoteusza). W ewangeliach zaś w ogóle nie 
przychodzi. Ojcowie kościoła nazywali sakramen
tem wszystko, co dotyczyło Wcielenia, pośrednio 
nawet, jak modlitwa, Kościół, wykład wiary etc. 
i mieszali to z sakramentaliami.

Zawiązek nauki o sakramentach, jako reli
gijnych symbolach chrześcijańskich, znajdujemy 
wprawdzie już u Augustyna, skodyfikowana ona 
wszelako została i wciągnięta w system dogma
tów bardzo późno, bo dopiero w XII wieku. 
Wówczas ustaliło się w scholastyce przekonanie, 
że sakramenty są znakami niezawodnymi łaski, 
narzędziami ją sprowadzającymi, której są wy
obrażeniami i jakgdyby boskimi akumulatorami.

Właściwymi autorami doktryny sakramenta- 
listycznej byli dwaj wybitni scholastycy: Hugo 
a Sancto Victore ze swoim traktatem De sacra- 
mentis Christianae fidei (1136—41), napoły mi
stycznym, tudzież współczesny mu biskup Piotr 
Lombard ze swoim niezmiernie spopularyzowa
nym podręcznikiem dogmatyki: Quatuor libri sen- 
tentiarum (1150—52), gdzie cała część IV przy
padła właśnie sakramentom.

Koncepcje obu wymienionych zatwierdził 
w punktach zasadniczych sobór lateraneński 
czwarty (1215), a Tomasz z Akwinu oparł się 
już na nich jako na autorytecie. Nie zdążył atoli 
przed śmiercią objąć całej sakramentologii i ur
wał wykład na sakramencie pokuty.

Trzeba to wszystko sobie jasno uświadomić, 
aby pojąć, że Reformatorzy — wśród nich Kal
win — krytykując i redukując sakramentologię 
kościelną, nie tykali ani Pisma św., gdzie te spra
wy są nieobecne, ani starej, apostolskiej tradycji 
pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy o sakra
mentach nie miano wcale jednolitego poglądu 
i panował w tej dziedzinie chaos zdań sprzecz
nych, lub wzajemnie się wykluczających, a na
wet dochodzących do absurdu (10, 12 i więcej 
sakramentów).

Definicja Kalwina opiewa: sakrament jest 
to symbol, czyli znak zewnętrzny, którym Bóg 
odzwierciadla obietnice swej dobroci względem

* )  T e r t u l i a n  n a z y w a  s a k r a m e n ta m i  c e r e m o n ie  w t a 

je m n ic z e n ia  w  k u lc ie  M i t r y .

naszego sumienia dla wzmocnienia słabej wiary, 
chcąc nas usposobić do pobożności w obliczu 
aniołów i bliźnich. A więc obok budzenia i pod
trzymywania wiary są poręką obietnic boskich, 
sign urn promissionis.

Augustana podaje definicję Lutra i Me- 
lanchtona: sakramenty są znamionami i świa
dectwami woli Bożej względem nas, ustanowio
nymi na to, by pobudzały i utwierdzały wiarę 
w tych, którzy ich używają. Przeto należy sakra
mentów tak używać, żeby się z nimi łączyła 
wiara, ufająca obietnicom, które przez sakramenty 
udzielone i objawione bywają.

Dla porównania przytaczamy definicję ka
tolicką: sakrament jest to widzialny i skuteczny 
znak łaski niewidzialnej, który Jezus Chrystus 
ustanowił dla uświęcenia naszego. Trąci to co
kolwiek magią, która polega na sztuce wywoły
wania skutków za pomocą pewnych określonych 
znaków. Tomasz z Akwinu powiada: „Sakrament 
jest to znak rzeczy świętej, o ile uświęca ludzi". 
Rękojmią świętości sakramentu czyni więc jego 
skuteczność.

Kalwin za istotę sakramentu nie uważa, jak 
scholastycy, pewnych rzeczy i słów, nie przy
wiązuje wagi do materii i formy, bo te mogą 
grać rolę w prawodawstwie, ale nie w religii 
Nowego Testamentu, nawskroś duchowej i spiry
tualistycznej, gdzie na reminiscencje magiczne 
miejsca zgoła nie ma.

Zbawienie ludzi nie może być wtedy uza
leżnione od rzeczy zmysłowych i w świetle Ewan
gelii tak rozumować nie wolno. Sakramenty słu
żą wyłącznie do wywoływania pewnych nastro
jów duszy i od nich zawisły, od stanów we
wnętrznych, nie od sytuacyj zewnętrznych. Przede 
wszystkim są cechami, odróżniającymi wiernych 
od niewiernych, ale Kalwin zastrzega się, by one 
po to były ustanowione. Ich siła w Słowie, 
nie w samym fakcie przyjęcia.

Istnieją w chrześcijaństwie tylko dwa sakra
menty, o których poświadczają Ewangelie, że je 
Chrystus ustanowił, zresztą nie pod tą nazwą. 
Ani Pismo św., ani tradycja apostolska nie po
dają liczby sakramentów, z czego skorzystał Ko
ściół średniowieczny i pomnożył ich cyfrę do 
siedmiu. Reformatorzy zgodnie odrzucają pięć 
z nich, jako wytwór ludzki.

Kalwin z naciskiem podkreśla, że sakramenty 
mają na celu zwrócić wiarę naszą ku ofierze 
krzyżowej Pana, jako jedynej podstawie i gwa
rancji naszej szczęśliwości i wybawienia od nie
woli grzechu. Doskonale to oddaje katechizm 
heidelberski, kiedy zowie sakramenty widzialny
mi, świętymi znakami i pieczęciami od Boga na 
to ustanowionymi, aby przez ich używanie Bóg 
nam pozwolił lepiej poznać obietnicę Ewangelii 
i potwierdzić ją.

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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Odezwa Komitetu
Zrzeszenia Ewangelickiego w Polsce

Od wielu lat odbywają się corocznie świato
we zjazdy dla pogłębienia życia religijnego w Ke- 
swick w Anglii. Łączą one w sobie chrześcijan 
ewangelickich różnych kościołów i odcieni i wy
wierają błogosławiony wpływ na ewangelickie 
chrześcijaństwo.

Z ramienia tej konferencji odbywały się tak
że zebrania takie od 2 lat i u nas w Polsce, 
a mianowicie w Warszawie. I tutaj łączyły one 
chrześcijan ewangelickich różnych Kościołów i by
ły błogosławione. Kto w nich brał udział na 
tym wywarły one wrażenia niezapomniane. Ze
brania takie z udziałem angielskich przedstawi
cieli konferencji w Keswick odbędą się u nas 
i w bieżącym roku w maju. Odmiennie jednak od 
lat ubiegłych zebrania odbędą się nietylko w War
szawie, lecz także i w innych częściach Polski 
a mianowicie:

Od dnia 16 do 17 maja w C i e s z y n i e ,  
w Kościele Ewang.-Augsburskim;

Od dnia 18 do 21 maja w W a r s z a w i e ,  
w Kościele Ewang.-Reformowanym ;

Od dnia 22 do 24 maja w Ło d z i ,  w Spo
łeczności Chrześcijańskiej, w Kościele Ewang.- 
Reform. i w Parafii Ewang.-Augsb. ;

Od dnia 26 do 27 w C z o ł n i c y  i R ó w 
n y m Woł .  w Związku iw  Stów. Chrześcijan 
Ewangelicznych.

Niewątpliwie i w tym roku będą one bło
gosławione i dlatego polecamy je wszystkim wie
rzącym z prośbą o przygotowanie ich w modlit
wie/ żeby przyczyniły się do pogłębienia życia 
religijnego u nas i urzeczywistnienia Królestwa 
Bożego w naszym kraju.

Bliższe informacje udzieli chętnie Hon. Se
kretarz Zjednoczenia Ks. Dr. Martin Price, Łódź, 
Wólczańska 124.

Wiadomości z kościoła i o kościele
ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO.

We wtorek dnia 27 kwietnia r. b. odbyło się 
w sali zborowej kwartalne Zgromadzenie Człon
ków Zboru pod przewodnictwem vice - prezesa 
Kolegium p. inżyniera Wiktora Janiszewskiego. 
Obfity porządek dzienny obejmował sprawozdania 
ogólne i rachunkowe z całokształtu życia zboro
wego, a więc Kolegium Kościelnego, Instytucji 
Dobroczynnych, wykładu religii w szkołach 
i szkółki niedzielnej, stowarzyszenia młodzieży 
i komisji dochodów niestałych przy Zborze. Spra
wozdania te były przyjęte do wiadomości prawie 
że bez dyskusji, jedynie sprawa wykładu lekcji 
religii w szkołach, a właściwie te trudności z któ
rymi niestety prefekci nasi ciągle i na każ
dym niemal kroku muszą walczyć, wywołała żyw
sze zainteresowanie obecnych członków Zboru. Ks. 
Zaunar przy tej sposobności wskazał na Tnałe 
poparcie w dziedzinie wychowania religijno-ko- 
ścielnego naszej młodzieży szkolnej ze strony ro
dziców, co też ujemnie odbija się na frekwencji 
tej młodzieży na nabożeństwa szkolne. Zaledwie 
30 proc. młodzieży uczęszcza na te nabożeństwa, 
a jeśli nawet uwzględni się trudności techniczne, 
które niewątpliwie muszą być brane pod uwagę, 
to jednak byłoby bardzo pożądane, aby rodzice 
w większym stopniu niż dotychczas przyczyniali 
się do przyzwyczajania młodzieży do współżycia 
zborowego, a ku temu właśnie zmierzają wspom
niane nabożeństwa.

Po przyjęciu sprawozdań Zgromadzenie przy
jęło jednogłośnie wokację i instrukcję dla II 
Pasterza Zboru Ks. Ludwika Zaunara, opraco
wane i przedstawione przez Kolegium Kościelne. 
Wreszcie na wniosek p. Edmunda Bauma uchwa
lono wyrazić podziękowanie Ks. Ks. Pasterzom, 
Kolegium Kościelnemu, Zarządowi Instytucji Do
broczynnych oraz Komisji Dochodów Niestałych 
za ich pracę i wysiłki dla dobra Zboru.

SŁOWACZYZNA.
Szkolnictwo ewangelickie.

Kościół Ewangelicki a. w. na Słowaczyźnie 
ma 433 szkół z 667 klasami, 664 nauczycielami 
i 30.674 uczniami. Do tych szkół oprócz dzieci 
ewangelickich uczęszcza także 3.743 dzieci kato
lickich oraz 235 — reformowanych, 294 — pra
wosławnych, 187 — żydowskich i 162 — innych 
wyznań. Według narodowości było 84 proc. Sło
waków, 10 proc. niemców, 6 proc. madziarów. 
Do innych szkół uczęszcza jeszcze 14.092 dzieci, 
ewangelickich. Utrzymanie szkół wymaga wielkich 
ofiar ze strony Kościoła. W ub. r. złożyły zbo
ry na ten cel około 5.000.000 koron czechosł. 
(Ew.-Pol.).

Zgon prof. Deissmanna.
Dnia 5 kwietnia r. b. zmarł w m. Wiinsdorf 

pod Berlinem prof. Dr. Adolf Deissmann, uczony 
wszechświatowej sławy, teolog, jeden z najwy
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bitniejszych przedstawicieli ruchu ekumenicznego, 
yice-przewodn. konferencji Edynburskiej ,,wiary 
i ustrojów kościołów chrześcijańskich", autor sze
regu cennych dzieł naukowych, b. profesor wie
dzy nowotestamentowej na wydziale teologicznym 
Uniwersytetu Berlińskiego. (Ew.-Pol.).

AUSTRIA.
Stan ewangelieyzmu.

Według wykazów rocznych, opublikowanych 
ostatnio przez Radę Kościelną Ewangelicką w 
Wiedniu, ilość ewangelików w Austrii wynosiła 
na dzień 31 grudnia 1936 r. ogółem 327.468 
dusz, w tym luteran — 311.648, reformowa
nych — 15.820. W stosunku do roku ubiegłego 
zanotowano wzrost w ilości 11.085 osób, a z tego 
przyjęto z innych wyznań osób 8.508, (z rzymsko
katolickiego — 5.460, bezwyznaniowych — 2.873, 
z innych wyznań — 175). Wystąpiło z Kościoła 
Ewangelickiego w roku sprawozdawczym 1.325 
osób.

ROSJA.

Nowy atak wojującego bezbożnictwa w Sowietach.
W Leningradzie otwarto w pierwszy dzień 

Wielkiejnocy wystawę antireligijną, skierowaną 
przeciwko ,,przesądom religijnym". Młodzież ko
munistyczna ma być zachęcana do nowych po
mysłów w walce z religią, a najlepsze ,,prace" 
w tym względzie mają być premiowane nagroda
mi pieniężnymi i dyplomami. Były inspektor obo
zów dla jeńców wojennych Berman ma być mia
nowany kontrolerem rządowym nad całokształtem 
życia kościelno-religijnego w Sowietach, a projekt 
ten oznacza tylko wzmożenie kursu antireligijne- 
go, gdyż Berman osławiony jest jako człowiek 
bezwzględny i bez skrupułów. Jeden z wybit
nych przedstawicieli bezbożnictwa sowieckiego 
Jarosławski—Gubelman oświadczył, co następuje: 
„Chcemy zniszczyć wszystkie kościoły na całym 
świecie, zniszczyć w morzu ognia, a nasze dą
żenia stały się potęgą. Nasza praca podważa 
fundamenty^ starego świata. Wyznawcy wszyst
kich wyznań niechaj wiedzą, że żaden Bóg, ani 
żadna modlitwa świata kapitalistycznego nie 
ochroni ich przed zagładą".

We wszystkich czasopismach i publikacjach 
sowieckich mnożą się ostatnio najwstrętniejsze 
karykatury duchownych różnych wyznań chrześc., 
a Równocześnie mnożą się zebrania związku wo
jujących bezbożników, który szczególnie dba o sze
p n ie  propagandy antyreligijnej wśród młodzie
ży szkolnej, nie cofającej się nawet przed szczuciem 
dzieci przeciwko rodzicom, podejrzanym o przy
należność do jakiegokolwiek związku religijnego. 
Kto w przyszłości będzie przejeżdżał przez Sy
berię koleją sowiecką, będzie zmuszony zapoznać 
się z bogatym aparatem propagandy antyreligij
nej w czasie podróży. Planuje się uruchomienie 
specjalnego pociągu pod nazwą ,,latający bez
bożnik" w którym będzie między innymi specjal

na sala na 200 osób, a w niej będą wyświetlane 
filmy o ,,okrucieństwach kościołów" i ,Błogo
sławieństwie bezbożnictwa".

Pomimo jednak tych gróźb i wszelkich nie
wątpliwie potężnych wysiłków życie religijne w 
Sowietach nietylko nie upada, ale rozwija się 
i potężnieje, a mocą swoją ogarnia nawet takie 
jednostki, które jeszcze niedawno je zwalczały. 
Jak donosi czasopismo ,,Deutsche Zukunft" roz
winęła się w ostatnich latach w Rosji druga 
prawosławna potajemna hierarchia kościelna, któ
rej członkowie otrzymali święcenia biskupie od 
byłego metropolity petersburskiego Józefa i kil
kunastu biskupów, którzy przebywają obecnie 
w więzieniach sowieckich. Ci potajemnie wyświę
ceni biskupi ze swej strony wyświęcili cały szereg 
duchownych, którzy obowiązki powołania swego 
pełnią w tajemnicy przed władzami państwowy
mi. Większość tych duchownych nie ma stałego 
miejsca zamieszkania i działalności i wędruje 
z miejsca na miejsce, odprawiając nabożeństwa 
w mieszkaniach wiernych i żyjąc z jałmużny 
i dobrowolnych datków swych wyznawców. Mię
dzy nimi mają się znajdywać nawet przekonani 
ale ideowi komuniści. Między innymi na łamach 
prasy sowieckiej ukazała się wiadomość o nieja
kim ,,ojcu Konstantynie", który był komisarzem 
sowieckim w czerwonej armii, a obecnie działa 
na Uralu, ukrywając się w lasach i wywierając 
wielki wpływ na okoliczną ludność, jako kazno
dzieja i duchowny. Duchownym prawosławnym 
miał zostać też podobno syn byłego komisarza 
dla spraw oświaty Łunaczarskiego. Wogóle liczba 
tych ,,tajnych" duchownych prawosławnych wy
nosić ma kilka tysięcy. I chociaż ludność prawo
sławna w znacznie mniejszym stopniu niż ongiś 
wykonywuje praktyki kościelne, a pogrzeby pra
wie stale są wykonywane bez udziału duchowień
stwa, to jednak chrzty dzieci są zjawiskiem sta
łym i powszechnym, oczywiście oprócz tych dzie
ci, które są urodzone w sowieckich zakładach dla 
sierot i dzieci.

ANGLIA.
Arcybiskup z Canterbury wygłosił wobec 200 

członków parlamentu przemówienie na temat: 
,,Należy wrócić do religii", które to przemówie
nie odbiło się głośnym echem w szerokich kołach 
społeczeństwa angielskiego. W przemówieniu 
swym głowa Kościoła Anglikańskiego wymienił 
cztery najważniejsze jego zdaniem zasady, na 
których powinna się oprzeć współczesna refor
ma Kościoła: 1) Wiara musi się przejawiać w 
życiu i postępowaniu powszednim człowieka; 
2) Należy uniknąć martwej i płytkiej frazeologii 
kościelnej; 3) Należy odzyskać utraconą jedność 
Kościoła: 4) Kościół musi zwrócić większą niż 
dotychczas uwagę na nędzę i potrzeby ludu. 
W końcu swego przemówienia mówca wezwał 
członków parlamentu do czynnej pracy i osobi
stego ich udziału w dążeniu, które wysunął jako 
temat zasadniczy swego apelu.
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