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Nr. 12 WARSZAWA, 30 CZERWIEC 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

Ks. KAZIMIERZ OSTACHIEWICZ
OD REDAKCJI: Prasę codzienną obiegła smutna dla nas ewangeli- 

ków-reformowanych w Polsce wieść, że na mocy decyzji Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie sędzia śledczy tegoż Sądu wszczął śledztwo przeciwko członkom 
Konsystorza Ewangelicko-Reformowanego w Wilnie pod zarzutem nadużycia 
władzy przy przyjmowaniu i ferowaniu wyroków rozwodowych i to w chę
ci zysku. Nie mając najmniejszego zamiaru przesądzać w czymkolwiek 
wyników śledztwa, pragniemy dać wyraz naszym poglądom na dotychcza
sową, a niestety wieloletnią politykę kościelną Konsystorza Wileńskiego, 
której naturalną konsekwencją jest wspomniane śledztwo. Zanim w tej 
sprawie wypowie się miarodajnie nasz Synod i zanim będziemy mogli 
oświetlić tę sprawę, uważamy za wskazane zaznajomić naszych czytelników 
z podłożem jej. W tym też celu drukujemy kazanie Ks. Kazimierza Osta- 
chiewicza, który bezpośrednio poznał w Wilnie istotny stan rzeczy i od
tworzył jego smutny obraz w kazaniu, wygłoszonym przy rozpoczęciu obrad 
Synoau Wileńskiego w r. 1929. Sądzimy, że czytelnicy, łatwo dojdą do 
przekonania, jak trafnie i słusznie ujął Ks. Ostachiewicz istotną treść 
zagadnienia, które dziś stało się przedmiotem zainteresowania Sądu, a znim 
i całej opinii publicznej.

K a z a n i e
wygłoszone w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Wilnie, jako kazanie syno

dalne dnia 30 czerwca 1929 roku.

Niech Bóg rozm noży w nos ducha pokoju, miłosierdzia» w iary i miłości 
czynnej! I. Tymot. 63—10. Pożądliwość pieniędzy — zguba Kościoła. Wstęp. Cel listów 
pasterskich. Dlaczego dziś właśnie zatrzymujemy się na nich? (Synod). Dlaczego właśnie 
na powyższym ustępie. Synod polega wszak nie tylko na obradach, ale może i w pierwszym 
rzędzie polegać winien na modlitwie i na nabożeństwie. Główna część A. Mamy rządzić 
się zdrową nauką Chrystusa Pana, t. j. wg. pobożności. Nie zapominajmy jednak o tym, że 
jesteśmy Kościołem, a nie jakąś spółką finansowo-prawną. Straszne słowo pobożność! 
Cóż to jest? Spaczenie tego pojęcia przez faryzeizm ludzki (faryzeusz — modlący się). 
Co innego na ustach i na zewnątrz, co innego wewnątrz. Co jest prawdziwą pobożnością? 
Życie wg. woli Boga. A jakaż wola Boga? Chrystus Pan mówi: „Będziesz miłował Pana 
Boga Twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej 
myśli twojej, i ze wszystkiej siły twojej, toć jest pierwsze przykazanie. A wtóre temu po
dobne, to jest: „Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie". Uszanowanie 
cudzej godności. O  czystości serca . A jakaż wola Boga? „Bądźcież wy tedy doskona
łym i, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jesttt. Otóż pobożność. O  po
wołaniu naszym. „Wy jesteście światłością świataa. O  kierunku, charakterze, o jakości 
postępowania. „Jamci jest ta droga i prawda i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, 
tylko przezem nie“. Czemże jest więc to straszne pojęcie pobożności? Ta zdrowa nauka 
Chrystusa? Jest to wstęp na drogę świetlaną, nie lękającą się prawdy, bo będącą sama 
prawdą, nie obawiającą się ciemności, bo będąca sama światłością, tępiącą wszystko co złe, 
bo będqcq samq doskonałościq. Jest to wstęp i utrwalenie się na tej drodze, a więc 
prawdziwy postęp. Ale trzeba nam porozumieć się co do tej m iłości, doskonałości 
i prawdy. Jeśli szukamy ideału, sięgajmy po najwyższy. A tym wszak niezaprzeczenie 
jest osoba Chrystusa Pana. „Jam jest droga.,.“ Cel ma tę właściwość, że wytyka jeden 
tylko zupełnie określony kierunek. Dlatego właśnie, sięgając po inne ideały, albo po źle 
zrozumiany ideał Chrystusa, musimy żyć pod groźbą zaprzepaszczenia ideału w ogóle, gu
bienia sprawy, której służymy. Tutaj właśnie ma źródło i swe wyjaśnienie ten wiekopomny
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i błogosławiony czyn Reformacji, oddania z powrotem w rękę ludzkości Pisma św. z tym, 
by poznawał w nim każdy osobę, życie i wolę Tego, którego mamy naśladować. Z tego wnio
sek prosty, że nie nasze pojęcia o doskonałości i prawdzie przyświecać nam mają, ale 
prawda i doskonałość Chrystusa||Pana. To nie są tylko moje przekonania osobiste.

B. Czy my jako Kościół postępujemy w kierunku powyżej podanym? C zy  rzq- 
dzimy się wg. pobożności? Śmiem tw ierdzić, że nie! Mówią u nas o potrzebie ewo
lucyjnego rozwoju w przeciwstawieniu do rewolucji. Jest prawo ogólnie znane, że tylko 
wtedy można, nie łudząc się, postępować naprzód i osiągnąć cel podróży, o ile się znajduje 
na dobrej właściwej drodze; w przeciwnym razie jest to cofaniem się, błądzeniem, wstępo
waniem w dół ku przepaści, zatracaniem życia, gubieniem sprawy. — Wówczas nie ma 
i być nie może postępu. Może być tylko postęp, ogólnie mówiąc, w złem. Kto chce postę
pować z tym, aby osiągnąć cel pożądany, musi zejść z mylnej drogi i stanąć na progu 
prawdy, a prawda życiowa opiera się na czystości serca, a nie na rozumie ludzkim. 
Proszę zwrócić uwagę, drodzy moi. na słowa Chrystusa Pana w tym względzie; dają one 
dużo do myślenia. „Mniemacie, abym przyszedł pokój dawać na ziemię? Bynajmniej, po
wiadam wam, ale miecz, rozerwanie“. (Mat. 10—34 Łuk. 12—51) Czym my rządzimy się? Jaki 
motor pcha łódź naszą kościelną po wzburzonym morzu życia ludzkiego? Gdzie kompas 
nasz? Gdzie sternicy? Motorem tym, niestety, jest u nas pożędliwość pieniędzy. Stwier
dzam to z całq stanowczością. Ta inna nauka, ta pobożność, która jest wg. słów ap. Pawła 
„zyskiem cielesnym". Szacujemy naukę Chrystusa Pana wg. zysków, jakie z niej pobrać 
możemy. Wszystko inne musi podporządkować się tej naczelnej żądzy. A Chrystus Pan 
wszak mówi i o nas „Idźcie, a uczcie się, co to jest“! M iłosierdzia chcę, a nie ofiary. 
Nie wolno sądzić o złu, o grzechu wg. uczuć własnych. Wszak zło, grzech mają swoją spe
cyficzną słodycz. Zło, grzech — to sprawa w iary. Uczyliśmy się wszak wszyscy w kate
chizmach, że zło i grzech to przestąpienie woli Boga. I nie myślmy lekko o złu, mówiąc 
w sercu swoim: ono wszak nie imię się mnie. Rozerwuar napełnia się wszak kropla po 
kropli; tak więc bezrozumny czyniąc zło, napełnia się nim stopniowo. To samo z dobrem. 
Nie chcę być drodzy moi gołosłownym. Uczyniłem poważny zarzut Kościołowi naszemu: 
powiedziałem; że rządzimy się poiqdliw ościq pieniędzy. Że pobożność nasza, która winna 
ujawniać się nie tylko w Kościele, ale i w całym życiu naszym, że pobożność nasza jest 
„zyskiem cielesnym“. Oto fakty! Sami słyszeliście, duchowni i kuratorzy. Rocznie setki 
konwertytów, rozwodów, ślubów. Za darmo tego nie robimy. Wymaga to prowadzenia 
całej kancelarii, pochłania to główną i większą część czasu i energii naszych duchownych 
i kierowników. Na inne rzeczy brak czasu. Jakże mizernie wygląda przy tym u nas praca 
miłosierdzia, na którą wskazuje nam Chrystus Pan. Tajemnicy nie zdradzam. To jest rzecz 
jawna. O tern już wróble na dachach ćwierkają. Przy takiej masowości przyjęć do naszego 
wyznania niepodobieństwem jest przygotować mniej lub więcej dobrze kandydata. Stąd 
przeważająca większość kandydatów pozostaje przy dawnym wyznaniu lub obojętnieje 
jeszcze bardziej dla sprawy religii Chrystusowej. Dla braku czasu pozostawiam wam, dro
dzy moi, prześledzenie skutków tej naszej pracy na niezliczonych drogach rozkrzewienia 
i powikłania życia społecznego w poszczególnych wypadkach tych setek i tysięcy przyjętych, 
rozwiedzionych i połączonych przez nasz Kościół. Tłomaczymy sobie, że masowość przy
jęć, rozwodów, a co za tym idzie i ślubów jest wynikiem łagodnych praw, panujących u nas, 
nie nakładających na winnych kar w postaci lat (3—6), po upływie których można zaledwie 
wstępować w nowe związki małżeńskie. To tłomaczy rzeczywiście masowość zgłoszeń się 
do nas, ale to bynajmniej nie powinno tłomaczyć naszego ustosunkowania się do tych 
zgłoszeń. To są dwie różne rzeczy. Dobrodziejami całej Polski i to dobrodziejami natury 
wątpliwej być nie możemy i nie powinniśmy. Dobrodziejstwo jest tylko wtedy dobrodziej
stwem, o ile jest ono ofiarą, a więc czemś bezinteresownym, czemś danym nie z tego, co 
nam zbywa, ale z niedostatku naszego (grosz wdowi). Mówimy dalej, że mamy na widoku 
dobro Kościoła, który także, by dobrze czynić, musi mieć środki po temu. Wmawiamy 
w siebie, że dobro, które czynimy z tych pieniędzy, okupuje zło konieczne. Zgoda. Kościół 
powinien mieć pieniądze, ale gros ich zdobywane być winno na innej drodze. Przede  
wszystkim musimy zwracać uwagę na podstawowe zadania Kościoła. O źródłach do
chodu nie miejsce i nie czas mówić tutaj. Sumienne przez czas dłuższy przygotowywanie 
konwertytów w prawdach wiary, przyuczanie zborowników do samowystarczalności, do ofiar
ności, do odpowiedzialności za potrzeby Kościoła, już jest jedną ze wskazówek w tym 
względzie. Nie zapominajmy także o tym, że żądza pieniędzy jest bezdennie głębokq, 
o ile nie trzymana w należytych granicach. Co do tego, że dobro, które czynimy z tych 
pieniędzy, ma okupywać zło konieczne, odpowiem, dla braku czasu, prawdą z Pisma Świę
tego! „Izali zbierają z ciernia grona winne albo z ostu — figi?“ I dalej! „Nie może dobre 
drzewo owoców złych przynosić, ani drzewo złe owoców dobrych przynosić“. Najgorsza
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rzecz to zła pożądliwość w ogóle, a pożądliwość pieniędzy w szczególności. U przewodni
ków Kościoła jest to niedopuszczalne. Bogactwo nie jest samo przez się przyczyną zła, 
ale pożądliwość, którą i biedni mieć mogą. Bogactwo nie jest w stanie czynić dobrze. 
Żeby majętny mógł czynić dobrze, winien on przede wszystkim sam uwolnić się od pożądli
wości bogactwa.

C. Dokąd zmierzamy? Jakie skutki naszych rządów? Apostoł Paweł mówi w X 
^wierszu naszego testu „Korzeniem wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, której oddani 
niektórzy zboczyli od wiary i poprzebijali się wielą boleści“. Chrystus Pan zbudował Kościół 
na wierze, a więc w wierze winien wyrażać się podstawowy nasz stosunek do Kościoła. 
Ap. Paweł mówi, że jeżeli pobożność jest „zyskiem cielesnym“, musimy z nieprzepartą 
koniecznością błądzić w wierze. Zatracać ją. Wiara więc nasza jako organ pozostający bez 
ćwiczenia musi z konieczności zamierać. To powoduje cierpienia sumienia, o których ap. 
Paweł mówi w dalszym ciągu. Budujemy dom na piasku. Chrystus Pan mówi: „Wszelki, 
który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, przypodobany będzie mężowi głupiemu, 
który zbudował dom swój na piasku. I spadł deszcz gwałtowny, i przyszła powódź, i wia
try wiały, a uderzyły na dom on i upadł, a był wielki upadek jego“. — U nas rządzi duch 
pieniądza i prawa świeckiego, a nie Bożego. Jesteśmy źle nastawieni. Ewolucja tu nic nie 
pomoże. Musimy zruszyć z obecnego fundamentu i stanąć na jedynie właściwym dla Ko
ścioła fundamencie, którym jest Chrystus. Albowiem mówi pismo Św. „Gruntu innego nikł 
nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus (Kor. 3)“. 
Za chwilę przystąpimy do Stołu Pańskiego, by wejść w Komunię duchową z naszym Zbawi
cielem, Do was bracia duchowni i do was, wielce szanowni panowie kuratorowie i delegaci, 
zwracam się w pierwszym rzędzie, napominając was i siebie, że jesteśmy budowniczymi 
Kościoła naszego, a przeto winniśmy patrzeć dalej w p rzyszło ić  jego, a nie być krótko
wzrocznymi, zadawalającymi się pożytkami z roku na rok. Jesteśmy stróżami wiary naszej 
świętej. Wiara jest rzeczą najważniejszą, jest okiem w oku całego chrześcijaństwa. Na wie
rze prawdziwej wszystko zależy. Ile w iary, tyle siły, czystości moralnej.

Panie, daj nam wiarę i wzmacniaj ją! Amen

CZESŁAW LECHICKI

Jak zostałem
(Fragmenty

Fakt, że szereg lat, nim dojrzałem wewnętrz
nie do protestantyzmu, znałem jedynie luterską 
jego formę, miał na mnie doniosły wpływ wy
chowawczy, uchronił mię bowiem od zboczeń sek- 
ciarskich i usposobił irenicznie, pokojowo, wobec 
wyznań chrześcijańskich, skłonnych do fanatyzmu 
i nietolerancji. Postawił jak gdyby w ich cen
trum.

Wracając do pierwszej mej bytności w ko
ściele ewangelickim, trafiłem o tyle niefortunnie, 
że właśnie na nabożeństwo... niemieckie! Potwier
dzało to fatalną sugestię, że protestantyzm jest 
,,wiarą germańską". Mimo wszystko wytrwałem 
na nabożeństwie do końca. Język niemiecki zna
łem dostatecznie, by rozumieć i modlitwy i ka
zanie.

Przemawiał młody pastor z niewątpliwą swa
dą i polotem, stylem literackim i na wyższym 
poziomie retorycznym. O ile mię pamięć nie myli 
rozbierał tekst Rzym. I, 16—17. Słuchałem bar
dzo pilnie. Wciąż czekałem kiedy zacznie wy
sławiać Lutra, atakować zaś równocześnie Rzym. 
Wyobrażałem sobie, że protestanci nie obejdą się

ewangelikiem?
z pamiętnika)

bez negacji, walki z katolicyzmem, że wymagają 
przy każdej okazji posłuchu dla ojca reformacji. 
Tymczasem kaznodzieja mówił o Ewangelii, jako 
mocy Bożej ku zbawieniu każdemu wierzącemu 
i o życiu z wiary, jako wykonaniu sprawiedli
wości. Mówił z siłą przekonania człowieka, któ
ry wierzy w to, co głosi. Ja, katolik, nie miałem 
się czym gorszyć w jego słowach. Byłem trochę 
zawstydzony. „Heretyk" prawił górniej z ambony 
niż się spodziewałem. Siedziałem, jak urzeczony 
i nawet nie zorientowałem się, kiedy się nabożeń
stwo skończyło i ludzie zaczęli opuszczać ławki. 
Mnie brzmiały jeszcze w uszach wołania kazno
dziei....

Zatrzymawszy się przed kościołem, upewni
łem się ze spisu nabożeństw o najbliższej dacie 
polskiego nabożeństwa (odbywało się ono tam 
wtedy co trzecią niedzielę) i postanowiłem tu 
wrócić. Sam jeszcze nie wiedziałem po co. Lecz, 
czułem, że muszę wrócić...

Nazajutrz miałem w domu wymówki. Babka, 
zagorzała dewotka, dowiedziała się od sąsiadki 
luteranki, o mojej bytności w „kirsze". Z wy-
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piekarni na twarzy tłumaczyła mi, że ,,ciekawość 
pierwszy stopień do piekła", badała, kto mię 
tam skierował, ostrzegła, że będę się musiał z te
go spowiadać i t. d. Gdy się jednak niebawem 
pokazało, iż babka moja znała skądinąd rodzi
ców pastora, którego słuchałem, i nie mogła im 
nic zarzucić, nabrałem otuchy i z wymówek nie 
wiele już sobie robiłem. Nie czułem się poprostu 
winny.

Nie darmo rzekł Horacy: „Dimidium facti, 
qui cepit habet". Za drugim razem byłem już 
w zborze pewniejszy siebie, oswajałem się powoli 
z refleksją, że i bez mszy istnieje nabożeństwo 
chrześcijańskie, a duchowny w todze może rów
nie dobrze kazać o Bogu, jak kapłan w komży, 
stule i birecie. Nabożeństwo ewangelickie przy
pominało mi katolickie nieszpory. Raziło mnie 
coprawda, że ludzie tu nie żegnają się, nawet 
gdy pastor błogosławi, nie klękają, nie biją się 
w piersi, nie modlą się szeptem z książeczek etc., 
ale zwolna przyzwyczaiłem się do tego. Sam na
turalnie nie modliłem się, ani nie śpiewałem w 
zborze. Minęły lata, nim zdobyłem się na czy
tanie pieśni ze śpiewnika ewangelickiego, czy 
sięgnięcie do Biblii, dla odświeżenia treści usły
szanej w kościele perykopy. 'Dużo wszakże zna
czyło, że słuchałem uważnie kazania. Bądź co 
bądź, zaglądałem raz na parę miesięcy do ,,kir- 
chy" bez specjalnej ochoty, ale i bez odrazy. 
Jeszcze stosunkowo najbardziej wzruszał mię mo
ment odmawiania przez pastora z ambony wśród 
grobowej ciszy ,,Ojcze nasz" i błogosławieństwo 
końcowe. Przychodziło mi wtedy nieraz do gło
wy, że Duch Sw. tchnie, kędy chce i że można 
i po za Kościołem rzymskim być zbawionym, o ile 
się bez własnej winy urodziło po za jego obrę
bem. I że dla człowieka religijnego Bóg znaj
duje się wszędzie, gdzie się ludzie modlą.

Wyspowiadałem się przy najbliższej sposob
ności z ,,grzechu" wstępowania do ,,kirchy". Ka
płan zapytał, czy z tego powodu nie zaniedbuję 
niedzielnej mszy i czy w kazaniach ,,heretyckich" 
niema czegoś ubliżającego Ojcu św. Kiedym od
powiedział przecząco, spowiednik napomniał: 
,,Módl się synu, bo te wizyty w ,,kirsze" to 
kuszenie demona pychy; jeśli z nich wyjdziesz 
bez szwanku na duszy i przywiązaniu do św. 
matki Kościoła, będziesz mieć nawet zasługę przed 
Bogiem. Ego te absolvou...

III.

Na krótko przed ukończeniem uniwersytetu 
miałem żałobę w rodzinie i przeszedłem wstrząs 
duchowy, który zachwiał poważnie wiązadłami 
mego nienaruszonego dotąd światopoglądu re
ligijnego.

Babka moja, owdowiała staruszka, która mi 
od 14 roku życia zastępowała matkę i utwier
dzała mię w życiu religijnym na przestrzeni 
ważnego okresu pokwitania i dojrzewania orga
nizmu, aż do osiągnięcia pełnoletności, — ciężko

zachorowała. Ubytek sił był tak znaczny, że na
leżało oczekiwać pewnego skonu; miażdżyca go 
przyśpieszyła.

Babka spodziewała się śmierci, mówiła o niej 
często wtedy, gdy ona bezpośrednio nie groziła, 
zapewniała o tęsknocie do połączenia się w za
światach z nieboszczykiem dziadkiem. Dwa lata 
przed zgonem wzniosła sobie i mężowi grobo
wiec na cmentarzu, będąc jeszcze zdrowa i śmie
jąc się z przesądów tych, którzy w tym upatry
wali złą wróżbę na przyszłość.

Była to katoliczka żarliwa, oddana całą du
szą Kościołowi. Dewocja jej wezbrała na dobre 
dopiero po pięćdziesiątce, ale i przedtem, w 
młodszych swych latach zaliczała się do wierzą
cych i praktykujących, jak to się mówi: ,,raz 
w rok około Wielkiej Nocy".

Długoletnia sodaliska mariańska i nawet 
przewodnicząca sodalicji, uchodziła za szczególną 
wielbicielkę zakonu jezuickiego. O księżach w ogó
le marnego słowa nigdy nie dała powiedzieć. 
Każdy, choćby drobny przepis Kościoła, był dla 
niej święty i nieomylny. W sceptykach i wolno
myślicielach widziała z reguły narzędzia szatana. 
Mimo swej bezsprzecznej inteligencji, wiara jej 
nosiła cechy wiary dziecka, czym się zresztą chlu
biła: do takich — mawiała — jak dziateczki, 
należy Królestwo niebieskie.

Codziennie modliła się najmniej godzinę, ra
no i wieczór, z pamięci klepała pacierze, litanie, 
przesuwała paciorki różańca, często klęcząco, za
topiona tak, że nie słyszała, gdy się jej przy
padkowo przerywało. Co dwa tygodnie się spo
wiadała, co niedzielę komunikowała, a w maju, 
czerwcu i październiku, na cześć Panny Marii 
i Najsłodszego Serca Jezusowego przystępowa
ła codzień do Stołu Pańskiego. Nie było rodzaju 
dewocji, któregoby nie uprawiała. Wśród jej ćwi
czeń pobożnych nie brakowało licznych postów, 
trzy razy dziennie ,,Anioł Pański", drogi krzy
żowej, nowenn przeróżnych, adoracji Sakramentu 
Ołtarza w pierwszą niedzielę każdego miesiąca, 
dalej procesyj, pielgrzymek do cudownych obra
zów, zbierania jak najobfitszych odpustów, no
siła szkaplerz, miała w pokoju ołtarzyk domo
wy, stale świeciła lampkę oliwną i świeczki na 
nim, w razie burzy stawiała w oknie gromnicę, 
wierzyła w skuteczność dzwonka loretańskiego, 
trzymała na podorędziu wodę święconą i wodę 
z Lourdes i t. d. i t. d. Jednej tylko Biblii nie 
widziałem nigdy ani w jej ręku, ani w jej domu, 
wśród jej lektury religijnej.

Czy ta kobieta, chodząca i modląca się cno
ta, miała przynajmniej spokój wewnętrzny? Za
dowolenie i wyrozumienie i pobudliwość chrze
ścijańską? Nie! Szarpała się i dręczyła i wciąż 
jej było mało pobożności, a bliźnim niczego 
nie darowała.

W ostatniej chorobie zaraz żądała księdza. 
Byłem świadkiem przyjmowania przez babkę 
wiatyku, sam jej sprowadziłem starego, rubasz
nego misjonarza-jezuitę, który chorą zaopatrzył
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na drogę wieczności i z humorem starał się 
rozwiać jej skrupuły. Wnet po odejściu kapłana 
wrócił jednak dawny niepokój. Żyła jeszcze ty
dzień i była do końca przytomna. Czym bardziej 
słabnęło tętno, tym mocniej lękała się śmierci. 
Podtrzymywano ją zastrzykami, a smutno było 
patrzeć na trzepotanie się bezsilne tej duszy. 
Babka kurczowo, zgrabiałymi palcami czepiała 
się rwącej raz po raz nitki życia. Z śmiertelnym 
lękiem wyzionęła ducha, w okropnej rozterce

i panice, której żaden akt strzelisty wiary uśmie
rzyć nie zdołał.

Popadłem w głęboką depresję duchową. Z 
oślepiającą jasnością uświadomiłem sobie nagle 
i niespodziewanie, że źródłem przedśmiertnej 
trwogi zmarłej, że tragizmem jej agonii była 
niepewność zbawienia. Zwątpiła o niebie, mart
wiała na myśl o ogniu czyśćcowym, cofała się 
przed sądem szczegółowym. (Ew. Pol.).

Ks. LUDWIK ZAUNAR

Ś. p. G aston
9

Dnia 18 b. m. zmarł w miejscowości Aigues 
Vives w pobliżu Nimes na południu Francji były 
Prezydent Republiki Francuskiej ś. p. G a s t o n  
D o u m e r g u e .  Śmierć nastąpiła nagle wskutek 
nerwicy serca w chwili gdy zmarły wychodził 
na codzienną przechadzkę.

Jak podaje zgodnie prasa codzienna Prezy
dent Gaston Doumergue był jednym z najwy
bitniejszych mężów stanu Republiki Francuskiej. 
Zmarły przyszedł na świat w r. 1863, jako po
tomek starej hugenockiej (ewangelicko-reformo
wanej) rodziny ziemiańskiej. Poświęcił się po
czątkowo karierze prawniczej, zajmując między 
innymi urząd sędziego w Algierze. W r. 1893 
wchodzi Gaston Doumergue jako poseł do Izby 
Deputowanych z ramienia stronnictwa radykałów 
społecznych i już po kilku latach zaczyna od
grywać wybitną rolę polityczną w swym kraju. 
W r. 1902 po raz pierwszy obejmuje tekę mi
nisterialną jako minister kolonii w gabinecie Com- 
bes'a. W r. 1905 zostaje viceprzewodniczącym 
Izby Deputowanych, a w latach następnych kie
ruje kolejno ministerstwami oświaty, handlu, 
pracy w różnych gabinetach. W listopadzie 1913 
roku Gaston Doumergue zostaje premierem i mi
nistrem spraw zagranicznych. Gabinet jego ustę
puje w czerwcu 1914 roku, a więc w przeddzień 
wybuchu wojny europejskiej. Podczas tej wojny 
jest on ministrem kolonii, a w lutym 1917 roku 
udaje się na czele specjalnej misji do Rosji. 
W r. 1923 jako senator zostaje wybrany na 
zaszczytny urząd Prezydenta Senatu, a gdy w 
czerwcu 1924 r. ówczesny Prezydent Republiki 
Millerand złożył swój urząd, Doumergue zostaje 
wybrany na Prezydenta Republiki Francuskiej 
przeciw kandydaturze znanego polityka Paule 
Painleve. Na tym najwyższym stanowisku stał 
się Gaston Doumergue niezwykle popularny, 
a wszystkie stronnictwa polityczne widziały w 
nim bezstronnego i doświadczonego szefa pań
stwa. Współpracując bezpośrednio i bardzo czyn
nie z b. prezydentem a szefem rządu Poincare, 
przyczynił się Doumergue bardzo wydatnie do 
uzdrowienia gospodarczego swego kraju i od-

D oum ergue
prężenia sytuacji wewnętrzno-politycznej po ost
rym kryzysie z lipca 1926 r. To też po upływie 
kadencji mógł łatwo uzyskać ponowny wybór, 
lecz nie chciał korzystać z prawa reelekcji i nie 
zgodził się na postawienie swej kandydatury. Po 
ustąpieniu ze stanowiska Prezydenta Republiki 
Doumergue usunął się w zacisze domowe, osied
lając się w posiadłości swej małżonki Tournefeille 
pod Tuluzą. Jednak nie kończy swej politycznej 
kariery, gdyż po krwawych zaburzeniach politycz
nych w lutym r. 1934 Prezydent Lebrun na 
życzenie wszystkich stronnictw powołał Doumer- 
gue'a na stanowisko szefa rządu. Nie będąc już 
wtedy ani posłem, ani senatorem utworzył on 
gabinet zgody narodowej i przeprowadził akcję 
pacyfikacyjną. Rozumiejąc, że trudności wewnętrz
ne Francji w jej życiu politycznym są ściśle 
związane z postanowieniami konstytucji, wysunął 
Doumergue rewizję tejże na czoło swego pro
gramu, nie znajdując jednak w Izbach Ustawo
dawczych poparcia dla swych słusznych i daleko
wzrocznych zamierzeń, podał się w listopadzie 
1934 r. do dymisji i ostatecznie wycofał się 
z czynnego życia politycznego, w którym tak 
długo i skutecznie odgrywał wybitną i zawsze 
dodatnią rolę. Niewątpliwie zeszedł ze świata 
człowiek, który jako działacz polityczny i mąż 
stanu dobrze zasłużył się swej ojczyźnie.

Dla nas ewangelików - ref ormowanych osoba 
Prezydenta Doumerguea jest godną uwagi szcze
gólnie z tego względu, że był on naszym współ
wyznawcą i to nietylko w sensie formalnym. Na
zwisko Doumergue jest bardzo znane we Francji 
nietylko politycznej ale i kościelnej, gdyż z tej 
to rodziny wyszło kilka wybitnych jednostek, któ
re wywarły bardzo wybitny i dodatni wpływ 
na rozwój i pogłębienie naszego wyznania na 
ziemi francuskiej, że tylko wspomnimy zmarłego 
niedawno bliskiego krewnego Prezydenta Dou
merguea czcigodnego dziekana teologii i profe
sora Emila Doumergue, słynnego badacza i znaw
cę teologii Kalwina, a założyciela i pierwszego 
redaktora wielkiego organu kościelnego ew.-ref.
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wychodzącego w Paryżu ,,Le Christianisme au 
XX-eme siecle". Zmarły Prezydent był hugenotą 
z pochodzenia i przekonania, i walorom, które 
wyniósł w tym względzie z domu swych przod
ków, pozostał wiernym przez całe swoje życie 
w tak trudnej dziedzinie, jaką jest praca poli
tyczna. Cytowaliśmy ze słuszną dumą fakt, że 
Gaston Doumergue, jako ewangelik-reformowany 
zajął we Francji, w której nasze wyznanie jest 
tylko niewielką liczebnie mniejszością, najwyższe 
w państwie stanowisko, a umiał na nim zdo
być sobie szacunek i zaufanie nawet politycz
nych swych przeciwników.

Przypominamy naszym czytelnikom, że 
z okazji wyboru Gastona Doumegue na urząd 
Prezydenta Republiki Francuskiej Synod nasze
go Kościoła wysłał doń serdeczne swe życzenia 
w r. 1924, to też dziś, gdy z woli Bożej od
szedł z tego świata, by zdać przed Panem swym 
poczet z poczynań swych na ziemi, chylimy z głę
bokim uznaniem czoła przed człowiekiem, który 
przez swą wiarę i płynącą z niej uczciwość 
i prawość życia w myśl nakazu tej wiary umiał 
być dobrym i wielkim synem swej Ojczyzny 
a jednocześnie dobrym i wiernym synem swego 
Kościoła.

Wiadomości z kościoła i o kościele
ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO.

We wtorek odbyło się w sali zborowej nad
zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków na
szego zboru, zwołane przez Kolegium Kościelne 
w celu powzięcia uchwały w sprawie zaciągnięcia 
przez Kolegium Kościelne pożyczki na gruntowny 
remont naszego kościoła oraz b. pałacu Działyń- 
skich. Po dyskusji i wyjaśnieniach Kolegium 
Ogólne Zgromadzenie upoważniło Kolegium do 
zaciągnięcia pożyczki w Towarzystwie Kredyto
wym m. st. Warszawy i poczynienia koniecznych 
remontów. Dzięki temu Kolegium jest w możności 
doprowadzenia do należytego porządku kościoła 
i posesji zborowej, co leży niewątpliwie w intere
sie zboru.

W niedzielę i poniedziałek 27 i 28 b. m. 
odbył się doroczny Synod naszej Jednoty. Jak 
wiadomo, Synod ten miał się pierwotnie odbyć 
w niedzielę 13 b. m., musiał jednak ze względów 
formalnych ulec odroczeniu na okres 2 tygodni. 
Odkładając do następnego numeru omówienie 
obrad synodalnych pragniemy tylko poinformo
wać naszych czytelników, że Synod dopełnił wy
boru Radcy Prawnego Konsystorza, w osobie 
p. mecenasa Józefa Madeya, oraz uchwalił 
zasadniczą rezolucję , o stosunku naszej Jednoty 
do Jednoty Wileńskiej w związku z krokami, 
które wszczął Sąd Apelacyjny w Wilnie prze
ciwko członkom Konsystorza Wileńskiego. Obra
dy Synodu poprzedziła Konferencja naszych Du
chownych.

Zamierzony i zapowiedziany wyjazd Ks. Su- 
perintendenta Stefana Skierskiego na Węgry w ce
lu odwiedzenia przedstawicieli Węgierskiego Ko
ścioła Ew.-Reformowanego musiał uledz zwłoce 
w związku z przesunięciem terminu Synodu tego
rocznego. Ks. Superintendent zawiadomił już Ks. 
Biskupa Dr. Ravasza w Budapeszcie, że wizyta 
ta będzie miała miejsce we wrześniu r. b.

OSOBISTE.

Ks. Superintendent Stefan Skierski wyjeżdża 
w końcu b. m. na urlop wypoczynkowy do końca 
lipca r. b. W okresie tym zastępować Go będzie 
Ks. Ludwik Zaunar, II Pasterz naszego Zboru.

W sobotę dnia 19 b. m. Ks. Superintendent 
Stefan Skierski pobłogosławił w Kościele Ew.-Ref. 
w Łodzi związek małżeński naszego kolegi Ks. 
Dr. Emila Jelinka, Generalnego Sekretarza Zwią
zku Szkółek Niedzielnych w Polsce, z panną 
Martą Słamówną, córką przemysłowca w Łodzi. 
Nowożeńcom składamy serdeczne życzenia bło
gosławieństwa Bożego na najdłuższe lata.

NIEMCY.

Wzrost frekwencji na nabożeństwach.
Tygodnik kościelny w Niemczech ,,Refor- 

mierte Kirchenzeitung" donosi, że w związku ma
jących się niedługo odbywać wyborami kościel
nymi, zarządzonymi jak wiadomo przez kancle
rza Hitlera, wzrosła we wszystkich krajach Rze
szy frekwencja na nabożeństwa kościelne ewan
gelickie, szczególnie w tych zborach, w których 
pracują duchowni, należący do Kościoła Wyzna
niowego (Bekenntniskirche). Pismo podaje przy
kłady z Hanoweru, Lipska i Sztutgardu. Frek
wencja jest tak wielka, że często brak miejsc 
nawet do stania. W mieście Ulm naprzykład 
brało udział w nabożeństwie około 10.000 osób. 
Pismo z radością notuje i podkreśla ten stan 
rzeczy i wzywa do ufności w tego Pana, który 
jest jedynym Panem człowieka wierzącego, a jed
nocześnie zaznacza, że Kościół Wyznaniowy nie 
może i nie może polegać jedynie na samym sobie, 
ani też na ludziach, którzy doń się zgłaszają, 
choćby nawet w wielkich masach, ale jedynie na 
Bogu, który daje moc i wzrost człowiekowi, w je
go ludzkich grzechach i słabościach.
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ROSJA.
Upadek bezbożnictwa.

Według czasopisma „Das Evangelische 
Deutschland" ilość członków związku bezbożni
ków w Sowietach spadła od roku 1933 z liczby 
5 milionów na niecałe 2 miliony. W związku 
x  tym faktem komisariat wychowania ludowego 
musiał zwinąć 5 muzeów, będących ośrodkami 
kampanii bezbożniczej, a jednocześnie zamknął 
antyreligijny instytut, w którym było zapisanych
3.000 studentów. Wszechświatowy kongres wo
jujących bezbożników, który miał zgromadzić 
w  Moskwie 1.600 delegatów został odwołany bez 
podania powodów do wiadomości publicznej.

KANADA.
Generalna Rada Związku Kościołów Presbyteial- 

nych (Reformowanych).

Generalna Rada Związku Kościołów Presby- 
terialnych całego świata zbierze się na kongres 
swój w Montrealu w dniach od 23 do 29-go 
czerwca r. b. Zapowiedziany jest udział delega
tów z Anglii, Irlandii, Szkocji, Niemiec, Węgier, 
Holandii, Szwajcarii, Czechosłowacji, Francji, 
Danii, Cejlonu, Indii, Korei, Afryki, Australii, 
Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pomiędzy mów
cami znajdują się lord Tweedsmuir, generalny 
gubernator Kanady, profesorowie Haitjeroa z Ho
landii, F. Cairnes ze Szkocji, Adolf Keller z Ge
newy. Przedmiotem obrad Kongresu będą na
stępujące tematy: „Charakter, autorytet i posłan
nictwo Kościoła", „Biblia i wyznanie wiary jako 
podstawy Kościoła Reformowanego", „Świadect
wo Kościoła dla dobra praw i znaczenia jed
nostki ludzkiej w życiu przemysłowym i spo
łecznym", „Świadectwo Kościoła o wolności re
ligijnej w stosunkach międzynarodowych i w sto
sunku do Państwa", „Młodzież i wychowanie", 
„Misja" i t. p.

SZKOCJA.
Doroczny Synod Generalny Szkockiego Ko

ścioła Presbyterialnego (reformowanego) t. zw. 
„General Assembly" odbywał się w drugiej po
łowie maja r. b. Wzięło w nim udział wielu 
przedstawicieli kontynentalnych Kościołów Refor
mowanych, a między nimi delegat przedstawiciel 
Kościoła Waldensów we Włoszech Północnych 
prof. Comba. Jego udział jest jak się zdaje/ 
potwierdzeniem poprawy stosunków angielsko- 
włoskich, gdyż jeszcze w r. ub. Kościół Walden
sów nie utrzymywał stosunków tak bliskich z Ko
ściołami w Wielkiej Brytanii, a nawet mówiło 
się o przeciwieństwach i różnicach niż o wspól
nocie wiary. Nie jest oczywiście wykluczone, że 
tego rodzaju stanowisko waldensów było wyni
kiem nacisku włoskiego faszyzmu, który z powo
dów politycznych uważał bliskie stosunki mię

dzy waldensami a Szkotami za szkodliwe i po
dejrzane. Waldensi jak wiadomo posiadają wielu 
gorących przyjaciół pomiędzy reformowanymi 
Szkotami i cieszyli się zawsze ich poparciem.

ANGLIA.
Przedstawiciele wyznań całego świata na uroczy

stości koronacji króla angielskiego.
Koronacja króla angielskiego dała okazję do 

zejścia się jednoczesnego przedstawicieli różnych 
religii i wyznań, jakie istnieją na całym tery
torium potężnego i rozległego Imperium Brytyj
skiego. Oblicze wyznaniowe tego imperium przed
stawia się w okrągłych cyfrach jak następuje: 
chrześcijan jest 80 milionów, tyleż osób wyznaje 
kulty pogańskie na terenie Afryki o różnych 
jednak odcieniach i różnicach kultowych, w In
diach jest 230 milionów wyznawców brahmi- 
nizmu, buddaizmu i pokrewnych im religii, ma
hometanie liczą ogółem 100 milionów wyznaw
ców, a wreszcie 13 milionów liczą czciciele róż
nych kultów prymitywnych, jak naprz. fetyszyzm. 
Otóż przedstawiciele tak różnorodnych kultów re- 
ligijnych zeszli się z okazji koronacji w Londynie 
na wspólną naradę w różnych sprawach głównie 
natury społecznej. Oczywiście trudno jest ocze
kiwać od tego rodzaju Kongresu jakichś szyb
kich konsekwencji i skutków praktycznych, ale 
fakt, że ludzie o różnorodnych poglądach religij
nych mogli znaleźć choćby na krótko jakiś wspól
ny język i radzić dla dobra człowieka jest bar
dzo znamienny i pocieszający. Najważniejszą 
sprawą wspólnych obrad była oczywiście sprawa 
światowego pokoju. Obyż wyniki obrad przyczy
nić się mogły do jego zachowania i ugruntowa
nia.

NIEMCY.
Samobójstwo Dr. Weisslera.

Na łamach prasy codziennej pojawiła się 
wiadomość o samobójstwie w obozie koncentra
cyjnym Dr. Weisslera, sekretarza Kościoła Wy
znaniowego Ewangelickiego w Berlinie. Dr. Weiss- 
ler był zesłany do obozu koncentracyjnego pod 
zarzutem zakomunikowania przedstawicielom pra
sy zagranicznej w Niemczech treści memorandum, 
jakie Kościół Wyznaniowy przedłożył w maju 
1936 r. kanclerzowi Hitlerowi. W związku z wia
domością o samobójstwie wybitnego działacza 
ewangelickiego w Niemczech pojawił się na ła
mach organu Alliance Ewangelickiej, jednoczącej 
wszystkich ewangelików różnych wyznań list 
otwarty, podpisany przez znanych również i u nas 
działaczów jak Craydon, 'Elmslie, Fox, Garvie, 
Gooch i innych, w którym autorzy listu podają 
w wątpliwość fakt samobójstwa, gdyż Dr. Weiss- 
ler był mężem wielkiej wiary i prawdziwym 
chrześcijaninem. Nikt — piszą autorzy listu — 
nie dowiódł Dr. Weisslerowi faktu jakiejś zdra
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dy, a jednak został on skazany i zamknięty w 
obozie koncentracyjnym. Memorandum do kancle
rza Hitlera było zredagowane bardzo lojalnie i nie 
zawierało żadnych tajemnic: było ono tylko pro
testem przeciwko tendencjom antychrześcijańskim 
pewnych kół hitlerowskich w Niemczech, i prze
ciw atakom na chrześcijańskie Kościoły Ewange
lickie, jakie niejednokrotnie miały i mają miejsce 
w Niemczech, wreszcie przeciwko samowoli taj
nej policji, która dławi wszelkie głosy, które 
podnoszą się w obronie słusznych praw Kościoła. 
Jeżeli więc Dr. Weissler istotnie popełnił samo
bójstwo, to jest ono tylko jednym wielkim oskar
żeniem reżimu, który władać umie jedynie siłą

i groźbą obozów koncentracyjnych, i jest ono 
jednocześnie krzykiem udręczonej duszy, który 
znajdzie gromkie echo w całym kulturalnym świę
cie. A jeśli — co jest bardzo możliwe — został 
on pocichu zamordowany, to krzyk ten jest tym 
głośniejszym i jego echo tym okropniejsze. Prze
cież już się pisało, że inny niemiec Dr. von 
Ossietzki, laureat nagrody Nobla, instynktownie 
podnosi ręce do twarzy, jaktylko ktokolwiek się 
doń zbliży albo w jego obecności się poruszył 
I oto powstaje pytanie: czego jeszcze może się 
spodziewać świat kulturalny i jego sumienie od 
ludzi, którzy występują hałaśliwie i ciągle w imie
niu narodu i rasy?

Rezolucja Synodu
W zwiqzku z wiadomościq podanq przez prasę codziennq o w szczęciu  net 

polecenie Sqdu Apelacyjnego w Wilnie śledztwa przeciwko członkom Konsysłorza  
Ewangelicko-Reform owanego w W ilnie o nadużycie władzy z chęci zysku — Synod 
Jednoty W arszaw skiej Kościoła Ew angelicko-Reform owanego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, obradujqcy w sł. m. W arszaw ie w dniach 27 i 28 czerw ca 1937 roku, 
ośw iadcza i stw ierdza, że z poczynaniam i Konsysłorza W ileńskiego nie miał i nie 
ma nic wspólnego, — że Duchowni Jednoty W arszaw skiej niejednokrotnie prote
stowali wobec władz kościelnych Jednoty W ileńskiej przeciwko ich praktykom, — 
że w reszcie Synod Jednoty W arszaw skiej i w chwili obecnej potępia metody postę
powania Konsysłorza W ileńskiego.

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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