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JE D N O T A
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D W U T Y G O D N I K

Ks. Dr EMIL JELINEK

O naśladowaniu Chrystusa
II.

W ostatnim wierszu rozdziału, z którego za
czerpnięte są wyżej cytowane słowa, czytamy
0 człowieku, który rzekł do Jezusa: „Pójdę za 
tobą, dokądkolwiek pójdziesz, Panie!" Jakże gorą
co musiał ukochać ten człowiek Jezusa i jak bar
dzo musiał być do Niego przywiązany, skoro go
tów był dla Niego porzucić wszystko, zerwać 
z całą swoją dotychczasową przeszłością, byleby 
tylko mógł pójść za swoim Mistrzem i Panem,
1 oddać Mu się całkowicie bez jakiejkolwiek 
reszty.

Egzegeci biblijni twierdzą, że ten człowiek 
był entuzjastą. I był nim w samej rzeczy, albo
wiem nie oglądał się poza siebie, nie zwlekał, nie 
liczył ile i jakich ofiar wymagać będzie takie na
śladowanie Jezusa, lecz szybko się zdecydowawszy, 
stanął gotów u boku swego Mistrza. Doprawdy, 
święty to entuzjazm, który na trudy i przeszko
dy nie patrzy, lecz radosnym uniesieniem ogar
nia i zapala całe jestestwo człowieka i zwycię
sko kroczy naprzód. To też mówią niektórzy, że 
życie wszystkich chrześcijan bez różnicy wyznania 
i narodowości winien cechować właśnie taki en
tuzjazm. Niewątpliwie, ale to jeszcze mało. En
tuzjazm bowiem jak raptownie powstaje, tak też 
niejednokrotnie raptownie gaśnie. To też w cza
sach próby i ciężkich doświadczeń tylko wtedy on 
na coś zdać się może, gdy do jego żywiołowości 
dołączy się jasne i mężne spojrzenie w przyszłość, 
chociażby przyszłość ta rysowała się w barwach 
najciemniejszych i najmniej zachęcających do 
pewnego, zdecydowanego i niezłomnego naślado
wania Chrystusa i wytrwania przy Nim aż do 
końca. Stajemy tu zatem na gruncie wyżej cyto
wanego ewangelicznego tekstu, który mówi nam 
właśnie o tym, jakim winno być to naśladowanie 
Chrystusa.

I mówił (Jezus) do wszystkich: jeśli kto chce za 
mną iść, niech się zaprze siebie samego i niech weźmie 
krzyż swój na każdy dzień, i niech idzie za mną1".

Łuk. 9 : 23.

Zważmy przede wszystkim, że się tu nikogo 
do naśladowania Chrystusa nie zmusza. ,Jeśli kto 
chce pójść za mną" — mówi wyraźnie Zbawi
ciel, a zatem nie mówi On o jakimkolwiek przy
musie, owszem zwraca się On do dobrej i wolnej 
woli człowieka. I z tym apelem zwraca się Chry
stus do nas aż po dzień dzisiejszy. Drogi Czytel
niku, czy w rozgwarze swego codziennego życia 
słyszysz ten cichy i łagodny głos Zbawicielowy: 
,,Czy chcesz pójść za mną?" Głos ten szczegól
niej dziś brzmi jakoś wnikliwiej, a swoją łagod
nością bardziej może targa ludzkimi sumienia
mi niż najkategoryczniejsze rozkazy. Im większy; 
bowiem dziś jest tłum tych, którzy tylko z uro
dzenia czy wychowania, pochodzenia czy tradycji 
noszą chlubne imię chrześcijan, im liczniejsze są 
szeregi bezwyznaniowców, im smutniejsze są obja
wy indyferentyzmu, bierności i obojętności dla 
sprawy religii większości chrześcijan, — tym 
dobitniej zwraca się do nas Pan z apelem: — 
,,I któryż z was zechce mnie naśladować?". 
A chcieć znaczy zdecydować się, chcieć znaczy roz
strzygnąć i wybrać, chcieć znaczy wybrać wąską 
drogę zbawienia i pójść nią zdecydowanie na
przód poza siebie się nie oglądając, albowiem 
wszelkie zwlekanie i ociąganie nie można nazwać 
naśladowaniem Chrystusa. ,,Żaden, któryby przy
łożył rękę swą do pługa i oglądałby się nazad, 
nie jest sposobnym do królestwa Bożego" — po
wiada Chrystus. Drogi Czytelniku, czy chcesz być 
,,sposobnym" do królestwa Bożego, czy chcesz na
śladować Chrystusa?!

Ale cóż to znaczy naśladować Chrystusa? 
Czy znaczy to, że wierny wyznawca Jezusowy wi
nien tylko zewnętrznie kopiować Chrystusa? Czy 
ma żyć na Jego sposób? Czy ma szczególne mo
menty z życia Jezusowego powtarzać w swoim
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własnym życiu? A zatem nie powinien posiadać 
domu, własności, rodziny ani ojczyzny ziemskiej, 
tak jak ich Jezus właściwie nie posiadał? Czy 
chrześcijanin ma i dziś podobnie jak Jezus przed 
wiekami prowadzić tryb koczowniczego życia 
i ustawicznej pielgrzymki? Czy tylko to robić, 
co Jezus robił, to mówić, co Jezus powiedział, 
to jeść, co On jadał, tak się ubierać, jak On się 
ubierał? Czyż to zewnętrzne kopiowanie Chrystu
sa ma być Jego naśladowaniem? Niestety, tak 
sądzą niektórzy, ale czy to rzeczywiście jest wola 
Tego, który wszystko, co tchnęło martwą literą, 
legalizmem i zewnętrznym formalizmem tak mało 
cenił, a który całą wartość przypisywał nie 
martwej literze, ale duchowi, który wszystko oży
wia? Stanowczo nie. Zbawiciel stawia tu znacznie 
głębsze żądanie, znacznie trudniejsze zadanie.

Zbawiciel nasz wyraźnie przecież mówi: ,J e 
śli kto chce za mną iść, niech się zaprze siebie 
samego". Czy nie jest to znowu zbyt wielkie żą
danie? Siebie samego zaprzeć?! Nie, tego znowu 
pojąć nie możemy. Owszem, zrozumielibyśmy mo
że, gdyby nam Chrystus powiedział: ,,Jeśli chcesz 
pójść za mną, to staraj się wziąść rozbrat ze 
wszystkim, co w tobie jest złe, niskie i przyziem
ne, oddal od siebie kłamstwo, nieczystość, chci
wość, zazdrość, nienawiść, niesprawiedliwość, złe 
i gorszące nałogi". Lecz Chrystus o tym wszyst
kim nie mówi. Nie mówi On, że jeśli kto chce 
zostać Jego uczniem, to powinien to a to zanie
chać, albo to a to czynić". Nie, Y7cale nie! On żą
da tutaj czegoś znacznie więcej. ,,Jeśli kto chce za 
mną iść, niech się zaprze siebie samego". A więc 
Chrystus Pan wypowiada tu walkę nie temu czy 
owemu złu zakorzenionemu w ludzkiej naturze, 
lecz wypowiada tu wojnę całemu człowieczemu 
,,ja". Nie wskazuje On tu tylko na suche i martwe 
gałęzie, które obciąć i w ogień wrzucić należy, 
nie na zgniłe owoce, które z pośród dobrych wy
brać i wyrzucić trzeba, lecz wskazuje tu na korzeń 
wszelkiego zła, na to ,,Ja" człowiecze, które każ
dy z nas ludzi mimo wszystko kocha, uwielbia 
i podziwia, na to ,,ja", które codzień rano budzi 
się z nami i nieodstępnie towarzyszy nam aż do 
późnego wieczora, na to ,,ja", które samo siebie 
stawia na miejscu naczelnym, na to ,,ja", które 
wiecznie tylko o siebie się troszczy i kłopocze, na 
to ,,ja", które dla siebie jest pobłażliwe, ale in
nym nie przebaczy, które siebie uniewinni, ale 
drugich skarci.

I właśnie to egoistyczne, samolubne ,,ja" ma 
być złamane. Wierny uczeń i naśladowca Chry
stusowy, musi przestać być powolnym sługą 
i niewolnikiem własnego ,,ja". Oto co znaczy 
zaprzeć siebie samego. Czy słyszysz teraz miły 
Czytelniku słowa Chrystusowe: ,Jeśli kto chce 
za mną iść, niech zaprze siebie samego"? Nie 
łatwo to nam ludziom uczynić przychodzi. Jest ta 
tak ciężkie zadanie, jakgdybyśmy na barkach swych 
ustawicznie ciężki krzyż dźwigali, albowiem sa
mozaparcie się jest uwolnieniem się od własnego

,,ja", od swej starej istoty, jest ukrzyżowaniem 
starego człowieka w nas.

Nierazci też Pan zsyła na nas umyślnie cięż
kie krzyże: chorobę, ból, cierpienie, straty mate
rialne, niedostatek, biedę, gorzkie rozczarowania. 
Lecz gdy Ci, miły Bracie, Pan krzyż na barki 
wkłada, nie sarkaj i nie narzekaj; wyciągnij swe 
ramiona, naprzęż je z całej siły, ucz się ten krzyż 
nosić bez skargi, ucz się bez szemrania wytrwać 
pod ciążącą ręką Bożą, ucz się pokornie nosić 
ten krzyż Pański, albowiem to Twój własny krzyż, 
dla Ciebie specjalnie przeznaczony, nie za kan
ciasty, nie za twardy, nie za duży i nie za cięż
ki, lecz przystosowany do Twojej siły i wytrzyma
łości. A zatem rzeczywiście Twój krzyż, który Ci 
w zupełności odpowiada, służy ku dobremu, uczy, 
doświadcza. I jakże nie masz błogosławić ręki Bo
żej, która go na barki Twe włożyła i jakże nie 
masz dziękować Bogu, że Cię uznaje za godnego 
miana ucznia swego, że bierze Cię do swojej 
szkoły, aby Cię uwolnić poprzez te wszystkie roz
liczne i uciążliwe krzyże od Twego małostkowego 
i samolubnego ,J a " !

„Kto chce za mną iść — powiada Chrystus— 
niechaj zaprze siebie samego, weźmie krzyż swój 
na się każdego dnia i naśladuje mnie". A więc 
miły Bracie i droga Siostro, nie masz już wię
cej chodzić samotnie własnymi drogami, ale iść 
śladem swego Mistrza i Pana. Pewien wierzący 
uskarżał się przed swym przyjacielem na ciężką 
swą dolę. ,,Czy cię kto zelżył i ośmieszył?" — 
zapytał przyjaciel. „Nie"' — odparł zapytany. 
„A może kto cię pobił?" — „Nie, i to nie". — 
„A więc może kto włożył ci na głowę koronę 
z cierni?". Pytanie to zostało bez odpowiedzi; 
a wówczas przyjaciel ciągnął: „Widzisz, naszego 
Mistrza oplwano, bito, wyśmiano, złorzeczono Mu, 
koronowano Go cierniem i ukrzyżowano za nasze 
winy, a On nawet ust nie otworzył".

Inny znowu człowiek, imieniem Charles Si
ni eon z Cambridge z powodu swej wiary musiał 
znosić od swych sąsiadów wiele drwin i szy
derstw. Znosił on to jednak bez szemrania, cho
ciaż srodze bolał nad tym, że. nikt z nim nie 
współczuje i razem z nim nie boleje. Kiedy czuł 
się już najbardziej przygnębiony otworzył Nowy 
Testament i w gorącej modlitwie wołał: „Panie, 
spraw, abym w tej księdze znalazł pociechę 
w utrapieniu moim". Gdy otworzył księgę, wzrok 
padł na słowa z 27. rozdziału ewangelii Ma
teusza: „A wychodząc spotkali Cyrenajczyka, 
imieniem Szymon, tego przymusili, aby niósł 
krzyż jego". — „Kiedym przeczytał te słowa — 
mówił później ów Karol Szymon z Cambridge — 
zawołałem: „Panie, włóż ten krzyż na mnie, 
włóż go na mnie! i odtąd nie czułem się już sa
motny w swoim cierpieniu, bo jak ongi Szymon 
z Cyreny wespół z Chrystusem niósł ciężki krzyż 
tak i ja, Szymon z Cambridge, nie dźwigałem 
go sam".
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A. STARKE

Nabożeństwo reformowane w dawnej Polsce
(artykuł w „Posener Evangelisches Kirchenblatt“. Z upoważnienia autora 

i redakcji przełożył ks. Ludwik Zaunar).

Chrześcijaństwo przeżywa obecnie czasy walk, 
bogatych w swej treści i pod wieloma względami 
decydujących na daleką metę jeśli chodzi o przy
szłość. Na tym tle powstaje pytanie: czy jest rze
czą słuszną i celową w tak poważnych chwilach^ 
porównywać porządek nabożeństwa z dawnych* 
czasów i wogóle rozmyślać o istocie nabożeństwa 
chrześcijańskiego? Tak — jest to rzecz słuszna i ce
lowa. Jeśli bowiem nawet upatrywać będziemy 
w nauce o nabożeństwie jedynie niejako ,,pas gra
niczny^ teologii właściwej, to jednak nie można 
i w czasach wielkich decyzji zaniedbywać tych 
właśnie dziedzin, szczególnie zaś nie należy czynić 
tego w okresie, kiedy Kościół zaczyna lepiej 
uświadamiać sobie swoją właściwą podstawę i swe 
boskie powołanie. Potężna nowa świadomość, da
na mu w ostatnich dziesiątkach lat, musi objąć 
całokształt, wszystkie dziedziny życia i nauki ko
ścielnej, a wśród nich napewno nie jako ostatnią 
czy nieważną dziedzinę nabożeństwa, w którym 
wszak szczególnie przejawia się pulsowanie ży
cia religijnego. Zagadnienie to nie może być 
też traktowane jedynie jako pewien etap w kwe
stiach nabożeństwa chrześcijańskiego. Asmussen, 
wielki przewodnik w walkach Kościoła, pisał swe 
wielkie trzytomowe dzieło o nabożeństwie w mie
siącach, w czasie których nie było nawet mowy 
o jakimś zawieszeniu broni na froncie walk ko
ścielnych. O kwestiach nabożeństwa myśli poważ
nie ściślejsze koło teologii Bartha, o czym świad
czy ostatnio artykuł Frey'a w 51 zeszycie pisma 

Theologische Existenz heute“ pod tytułem: ,,0 
możliwościach i rzeczywistości nabożeństwa chrze
ścijańskiego“ , jak również praca Eberhardta p.t. 
,,0  nabożeństwie reformowanym i jego porząd
ku“. Dzieje się to zupełnie niezależnie od tych 
teologów, którzy pod wpływem pojęć narodowo- 
socjalistycznych osiągnęli — jak mi oświadczył 
pewien kolega w urzędzie duchownym — nowe 
zrozumienie i stanowisko w sprawach porządku 
nabożeństwa jako służby Bożej.

Starając się zgłębić istotę i porządek nabo
żeństwa chrześcijańskiego czynimy to z czystym 
sumieniem nietylko ze względów zasadniczych. 
Chodzi bowiem nie o jakieś kwestie teoretyczne, 
biurkowe, ale o sprawy, żywotne, których rozwią
zania domaga się życie zborowe i życie całego Ko
ścioła. Wszak niejednokrotnie obowiązujące prze
pisy tyczące się porządku nabożeństwa stawały 
się przyczyną ciężkich walk sumienia u duchow
nych. Chyba nie ma też tak poważnej potrzeby, 
jak właśnie ta sprawa, gdyż brak uświadomienia 
sobie jej doniosłości powoduje anormalny stan 
rzeczy, że wielu duchownych nie bierze poważnie

obowiązujących przepisów tyczących się porządku 
nabożeństwa. Przy omawianiu spraw tyczących się 
nabożeństwa powstaje często pytanie w łonie du
chownych i to nie bez słuszności: Czy taki czy 
inny porządek nabożeństwa jest zgodny z Pismem 
Świętym i wyznaniem?, a często i inne: Czy jest 
on zrozumiały i dostępny dla ludu?, — nato
miast bardzo rzadko: Czy jakakolwiek zmiana po
rządku nabożeństwa jest dozwolona z punktu wi
dzenia prawa kościelnego? Jest to potrzeba, któ
ra między innymi uwidoczniła się ostatnio i to 
w sposób jaskrawy w Kościele Anglikańskim w 
związku z niezałatwionym ciągle sporem o nowe 
ukształtowanie t. zw. Common Prayer Book.

Biada zaś Kościołowi, w którym każdy du
chowny mniema, że ma prawo zmieniać porządek 
nabożeństwa na podstawie swej znajomości nabo
żeństwa i według swego uznania. Być może nieje
den z duchownych poznał, jak cennym walorem 
jest w Kościele (Unijnym Rd.) porządek nabo^ 
żeństwa z roku 1895, na tle urzędowego projektu 
nowej staropruskiej agendy kościelnej. Znaczenie 
porządku nabożeństwa polega nie tyle na tym, 
co posiadamy w nim, jak raczej w jakiej postaci 
mamy bądź nie mamy w nim czegokolwiek. My 
dziś musimy właściwie uczyć się zrozumienia, 
czym właściwie jest nabożeństwo w życiu zboro
wym, oraz w jaki sposób powstaje prawdziwe ży
cie wł nabożeństwie. Nie nauczymy się święcić 
dnia odpoczynku, nie święcąc dnia pracy, i naod- 
wrót. Dlatego też kwestie nabożeństwa są ściśle 
związane z palącymi zagadnieniami życia i dzia
łania, które mamy dziś do rozwiązania. Nie ma 
życia ludzkiego ani też ludzkiego działania bez na
bożeństwa, i tę świadomość coraz więcej wykazuje 
nawet świat niechrześcijański, stwarzając sobie dla 
swego życia i jego celów pewnego rodzaju namia
stek nabożeństwa.

Jeżeli już jednak zgodzimy się na to, że 
kwestia nabożeństwa ma i mieć musi swe właści
we i niepoślednie miejsce w całokształcie życia 
i myślenia chrześcijańskiego, to powstaje jednak 
pytanie: czy warto poświęcać czas i uwagę nabo
żeństwu r e f o r m o w a n e m u  i badać jego dzie
je i jego właściwości?

Jak wiadomo liturgików szukać i znaleźć 
można przedewszystkim w obozie luterskim, a i ja 
muszę prosić o wybaczenie, że, będąc chrześcijani
nem pochodzenia luterskiego, pozwalam sobie in
formować o porządkach nabożeństwa reformowa- 
wanego. Wspomniany właśnie fakt jest dość dziw
ny. Nabożeństwo bowiem znajduje się w zakresie 
postanowień, które zawsze były bardzo bliskie
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dla Kalwina, w każdym zaś razie nie traktował 
kalwinizm nigdy obojętnie kwestii nabożeństwa. 
Ponieważ zaś Kościół Reformowany w chwili 
obecnej nawraca w tym zakresie do źródeł, przeto 
zaznaczają się w jego łonie tendencje do roztrzą
sania i zbadania tych zagadnień, o czym świadczą 
wymienione już poprzednio głosy dwu szwajcar
skich teologów (Erey — Eberhardt). Ruchy li
turgiczne zaznaczają się dziś nietylko w rzymskim- 
katolicyzmie czy też w luteranizmie, lecz również 
w Kościołach reformowanych Szwajcarii, Holandii 
i Szkocji. Ta ostatnia — klasyczny kraj kalwi- 
nizmu — w wyniku ruchu oxfordzkiego przeżyła 
już przed 70 laty ruch liturgiczny. Takie nprz. 
nabożeństwo w katedrze presbyterialnej w Szkocji 
ma bardzo niewiele wspólnego z surowością czy 
też ponurym nastawieniem purytanizmu, które 
przypisuje się nabożeństwu kalwińskiemu. Że nie 
można pomawiać Kościoła reformowanego o na
stawienie antiliturgiczne, o tym świadczy zwra
cający uwagę fakt, na który wskazuje R. Eber
hardt, a mianowicie, że jedyny porządek nabożeń
stwa czasów reformacyjnych, który jest zatytuło
wany ,,Liturgia", jest właśnie porządkiem re
formowanym. Jest to frankfurcka ,,Liturgia sacra" 
z r. 1554, która według mej wiedzy pochodzi nie 
od Łaskiego, lecz od wallońskiego superintendenta 
Yalerandusa Polanusa.

I. O POWSTAWANIU NABOŻEŃSTWA RE- 
EORMOWANEGO W DAWNEJ POLSCE.

Wspomniałem właśnie Laskiego, a przez to 
wkraczamy w dziedzinę ojczystej historii kościel
nej i historii nabożeństwa. Coprawda tylko nie
liczne Kościoły ewangelickie posiadają obszerną 
i szczegółową historię swego nabożeństwa, a co 
się tyczy Kościołów ewangelickich w Polsce — 
to brak jest tutaj wogóle jakichkolwiek prac wstęp- /  
nych w tej dziedzinie. Dotychczasowi* badacze/ 
dziejów reformacyjnych w Polsce poświęcali jej' 
bardzo niewiele uwagi. Dawno już zmarły staro- 
luterski superintendent w Poznaniu K 1 e i n w a c h- 
t e r  miał dane po temu, by w interesującym nas 
zagadnieniu odegrać poważną rolę, a to dzięki 
podwójnemu zainteresowaniu jakie zdradzał w 
kwestiach liturgiki i historii kościelnej oraz po
ważnej znajomości tych dwu dziedzin; to też 
Wotschke prosił go o ;to usilnie przed 35 laty. 
Było to jednak na rok przed śmiercią, a więc 
za późno. Przed 27 laty ogłosił N a u n i n  pracę 
na temat: ,,Porządek kościelny Jana Laskiego": 
materiał, któryby się nadawał w tym celu jest 
silnie rozproszony, należałoby go więc zebrać 
z akt synodalnych drukowanych i niedrukowa- 
nych, jak również z listów i kronik zborowych. 
Tym nie mniej jest do dyspozycji pewna ilość 
drukowanych agend do nabożeństwa z dawnych 
czasów, szczególnie dla Prus Książęcych i Prus 
Królewskich (Polskich), względnie pruskich miast 
lub miast ziemi poznańskiej. Agendy te zebrał

i zestawił w r. 1911 Se h l i n g  w czwartym to
mie swego wielkiego dzieła pod tytułem: ,,Agendy 
kościelne XVI wieku". W dziele tym przeważa sil
nie luteranizm, ale uwzględnione są również akta 
synodalne oraz agendy reformowanych i braci 
czeskich, brak natomiast agend polsko-luterskich, 
choć były takowe w dawnych czasach tak dla Prus 
Wschodnich jak i dla Śląska, jako — przynaj
mniej częściowo — tłomaczenia z niemieckich. 
Przeważnie jednak zbory luterskie w Polsce skła-ł 
dały się z niemców, mogły więc poprostu przej
mować agendy z Rzeszy względnie Saksonii, jak 
to miało miejsce — o ile mi wiadomo — w ko
ściele Św. Krzyża w Poznaniu.

Właściwe i własne swe oblicze i wartość 
mają książki do nabożeństwa reformowane — pol
skie, o których właśnie chcę bliżej pomówić. 
Przed tym jednak pozwolę sobie dać kilka wskazó
wek co do powstawania porządku nabożeństwa re
formowanego na ziemiach polskich: tylko wska
zówki, gdyż ciemności, otaczające tę część historii 
kościelnej w Polsce, nie zostały jeszcze dostatecz
nie rozproszone, aby módz dokładnie opisywać 
przebieg historyczny.

Jak wiadomo od początku punkt ciężkości 
dziejów Kościoła Reformowanego znajduje się 
w Małopolsce. O tych właśnie początkach organi
zacji kościelnej Reformowanej mamy trochę obfit
sze źródła ze sprawozdań synodalnych, które Dal- 
ton w dodatku do swego dzieła ,,Lasciana" opu
blikował już w roku 1898. Niestety nie mamy 
jeszcze odpowiednika do wydanych przez Smenda 
w roku 1930 protokułów synodów luterskich Ko
ścioła w Wielkopolsce odpowiednika z synodów 
reformowanych, opracowania których podjął się 
zmarły D. Bickerich. To też jedynym drukowa
nym źródłem dla oceny synodalnego życia ewan
gelicko-reformowanego w dawnej Polsce są jedy
nie zbiory Daltona. Według nich w roku 1550 
Eranciszek Stankar — później gwałtownie zwal
czany z powodu swych nauk teologicznych — usi
łował i to dość owocnie wprowadzić ,,Reformację 
Kolońską", opracowaną przez Butzera i Me- 
lanchtona, która stanowi podstawę pod później
sze wyraźnie kalwinistyczne rozwijanie się Kościo
ła Małopolskiego. Wtedy to w Pińczowie, gdzie 
zebrał się pierwszy Synod małopolski, usunięto 
wkrótce rzymską mszę i odprawiono publicznie 
nabożeństwo ewangelickie. Stankar opublikował 
w dwa lata później własny projekt o organizacji 
Kościoła w Polsce pod tytułem „Canones refor- 
mationis ecclesiarum Polonicarum", które zostały 
wkrótce przełożone na język polski i w roku 1554 
przedłożone synodowi małopolskiemu. Porządek 
ten został jednak odrzucony, nietylko z powodu 
apodyktycznego tonu, jakiego w nim używa Man- 
tuańczyk, ale i dlatego, że sam autor nie cieszył 
się zbytnim zaufaniem wskutek sporów swych 
z Alelanchtonem. Niektórzy z małopolan propono
wali już wtedy połączenie się z Braćmi Czeskimi 
i przyjęcie ich ustanowień kościelnych. Takie.złą
czenie następuje w roku 1555 na synodzie w Koźr
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minku (w okolicach Kalisza) w ten sposób, że 
małopolanie uznali porządek kościelny Braci za 
obowiązujący dla siebie. Coprawda jednak połą
czenie to nie było zbyt trwałym, ale tak czy ina
czej wytworzyło ono między obiema grupami ko
ścielnymi związki, które nigdy nie zostały całko
wicie zerwane, aż do momentu, gdy w 80 lat póź
niej obie te grupy zlały się w pewną całość. 
Szczególnie gruntowne wiadomości o rozwoju na
bożeństwa w Małopolsce przynosi sprawozdanie 
ze Synodu w Secyminie w styczniu 1556 roku. 
Na tym synodzie bracia napominają, by się praw
dziwie trzymano przyjętego od nich porządku ko
ścielnego, w którym nie wszystko jednak przypa
da do gustu małopolanom. W Kościele Braci 
Czeskich obowiązywały szczególne przepisy ,,ty
czące się przyjmowania tych, którzy występują ze 
stada antychrysta i znajdują upodobanie w praw
dziwej nauce", rozróżniające dwa stopnie: przede- 
wszystkim przyjęcie „do Słowa Bożego", kiedy to 
pragnący przyjęcia podlegają nauczaniu i opiece 
duszpasterskiej duchownych braci. Po skończeniu 
nauczania i wypróbowaniu życia kandydata nastę
powało przyjęcie ,,do dobrego sumienia" przez 
nakładanie rąk po odbytej uprzednio pokucie i wy
znaniu grzechów oraz otrzymaniu rozgrzeszenia. 
Dopiero wtedy mógł przyjęty przystępować do Ko
munii Świętej. Ten porządek, który w dużym stop
niu przypominał starożytny chrześcijański kate
chumenat, polecał małopolanom jeszcze przed 
synodem w Koźminku wódz braci czeskich w Wiel- 
kopolsce Jerzy Izrael. Miało to miejsce w Gołu
chowie: zgromadzeni tam — coprawda w nie
wielkiej ilości — duchowni reformowani z Wiel
kopolski i Małopolski zgodzili się na te postano
wienia, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami. Te
raz jednak w Secyminie uchwala się, że pierwze 
przyjęcie katechumenów ma być nie publiczne, 
a prywatne, ,,aby w ten sposób nie były wprowa
dzane do Kościoła zwyczaje nieznane w Kościele 
Apostolskim". Synod pod koniec swej sesji od
bywa Komunię Świętą według sposobu przyję
tego przez braci- czeskich, który uczestnikom po
doba się ,,prócz niektórych zbyt szorstkich słów 
przy t. zw. modlitwie poświęcającej". Jest rzeczą 
niejasną, czy raziły słowa, które można było ro
zumieć jako niedopuszczalne przyjęcie rzymskiego 
pojęcia mszalnego o ofierze, a mianowicie słowa 
,,to wino, przynoszone przed oblicze Twoje", czy 
też zwrot przez braci używany ,,że ten chleb jest 
prawdziwym ciałem Pana Jezusa Chrystusa" 
i ,,że to wino jest krwią". Być może, że te zwroty 
brzmiały małopolanom zbyt lutersko, chociaż i ze 
strony luterskiej miano zastrzeżenia przeciwko 
nim jako biblijnie nieuzasadnionym. Pod koniec 
synodu było wyraźnie postanowione, że wszyscy 
księża w Małopolsce mają używać przy Komunii 
Świętej porządku braci czeskich, dawano tylko 
wyraz pewnemu niezadowoleniu, że brak w nim 
„słów apostoła Pawła", które też miały być do
dane i wyjaśnione. Prawdopodobnie miano tu na 
myśli słowa Pawła z I Kor. 10, 16: „Kielich

dziękczynienia, który błogosławimy..." Oczywiście 
w porządku komunijnym braci nie brak było słów 
ustanowienia Komunii z ewangelii względnie z I 
Kor. 11. Na odbytym w tymże roku konwencie 
w Iwanowicach narzekano na różnorodność istnie
jących pod tym względem zwyczajów, gdyż 
w praktyce postanowienia Synodu w Koźminku 
nie wszędzie były wykonywane. Pod tym wzglę
dem brak było duchownym małopolskim wyraź
nej pisanej czy drukowanej agendy, ale jedno
cześnie odgrywała pewną i to dość znaczną rolę 
pewna niechęć w stosunku do zwyczajów braci. 
W Iwanowicach mówi się nprz. że wszystkie zwy
czaje kościelne powinny się odbywać według po
rządku Słowa Bożego, a nie zwyczajów i przepi
sów ludzkich, a w zdaniach takich można łatwo 
dopatrzyć się pewnego przytyku pod adresem bra
ci przeciwko ich starodawnym tradycjom czeskim. 
Prędko też, pod wpływem powracających z Za
chodu przywódców Lismanina i Łaskiego, skła
niają się małopolanie wyraźnie w kierunku szwaj
carskim, o czym świadczą niedwuznacznie roko
wania odbywające się w Pińczowie w roku 1557, 
w czasie których pada wiele uwag bardzo krytycz
nych o różnych zwyczajach komunijnych braci 
(ołtarze, zwracanie się do ołtarza, modlitwa po
święcająca i t. p.) i podnosi się prawdziwość for
muły komunijnej przyjętej w Genewie. Na Syno
dzie w Wodzisławiu w roku 1558 znajduje silny 
wyraz dążenie „uniformitatis rituum" i pragnie
nie, aby stosunki z braćmi zacieśniały się coraz 
mocniej aż do ostatecznego zjednoczenia się wza
jemnego. W roku 1560 uchwalono w Pińczowie, 
że do czasu ostatecznego połączenia się ma być ' 
używany porządek wprowadzony ,.przęz_ Łaskiego^, 
W osiem dni ~pcTtej uchwale Łaski zmarł.

Po śmierci Łaskiego pozyskał Kościół Refor
mowany człowieka, który ostatecznie zdołał upo
rządkować kwestię nabożeństwa. Człowiekiem tym 
był Krzysztof Kraiński^ kolejno proboszcz jwJLu- 
blinie/OpoliEi Łaśzczewie, a od roku 1598 senior 
albo superintendent Kościoła Małopolskiego. Je
mu to zawdzięcza Kościół Reformowany pierwszą 
agendę drukowaną, wydaną w Toruniu w roku 
1599 pod tytułem: „Porządek Nabożeństwa Ko
ścioła powszechnego Apostolskiego, słowem Bo
żym zbudowanego i ugruntowanego na Jezusie 
Chrystusie, który jest Bogiem Izraela, Synem Bo
żym od wieczności, z Ojcem jednej istoty i Zbawi
cielem, Kapłanem i jedynym Pośrednikiem, który, 
nie ma żadnego namiestnika, a zadośćuczynieniem 
jest za grzechy ludzkie. Opracował dla chwały 
Boga w Trójcy Sw/iętej Jedynego w roku 1598 
ksiądz Krzysztof Kraiński, superintendent Kościo
ła Reformowanego w Małopolsce za radą i zgo
dą braci okręgu Lubelskiego". Ten tytuł wskazuje 
niejako podwójny front, jaki zajmował w tym 
czasie w Polsce Kościół Ewangelicki: przeciwko 
Rzymowi z jednej, a przeciwko zwolennikom sta- 
rokościelnej nauki o Trójcy Sw. z drugiej strony. 
Jednocześnie jest on wyrazem świadomości ko
ścielnej tego Kościoła w rozproszeniu żyjącego,
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nazywającego się apostolskim i powszechnym 
„katolickim". Świadczy to o dążeniu Kościoła Re
formowanego w Polsce, opierającego się na wzo
rach szwajcarskich, że nie chce być on niczym in
nym, jak tylko oczyszczonym i odnowionym Ko
ściołem Jezusa Chrystusa. Charakterystycznym 
dla tego dążenia jest nagłówek pewnej książki re
formowanej z początku 17-go stulecia: „Catholi- 
cus reformatus". W tym też duchu pod koniec 
17-go wieku pisał swą książkę kalwinistyczny pro
fesor w Cambridge — Perkins, dając jej tytuł: 
„The Reformed Catholicke".

Kraiński opracował swą agendę na podstawie 
wielu istniejących już materiałów głównie dla 
okręgów Lubelskiego i Bełzkiego. Małopolskie sy
nody prowincjonalne w Ożarowie w r. 1601, oraz 
we Włodzisławiu w r. 1602 uchwaliły ogólną 
agendę, która też wyszła drukiem w roku 1602. 
Słowo wstępne do niej, dające krótki przegląd
0 przemianach w nabożeństwie Kościoła Chrześci
jańskiego na terenie dziejów Kościoła, jest podpi
sane przez seniorów Kościoła Małopolskiego, 
a w tej liczbie również przez Kraińskiego. Na 
pierwszym miejscu figuruje podpis Franciszka 
Stankara, superintendenta, syna już wspomnia
nego szerzyciela błędnych nauk Franciszka Stan
kara. Agenda ta zużyła pracę Kraińskiego
1 opiera się na niej jak o tym świadczy wykaz 
treści, jest jednak bogatszą w treści, a jedno
cześnie usuwa długość niektórych ustępów, które 
znajdują się w agendzie Kraińskiego. W roku 
1614 agenda ta zostaje ponownie wydana dru
kiem: dziś istnieje ona jedynie w 3 egzemplarzach.

Ostatnim wielkim pomnikiem w historii roz
woju polskiego, reformowanego nabożeństwa jest 
agenda polska dla Wielkiego Księstwa Litewskie
go, drukowana w Gdańsku w roku 1637, dzieło, 
które w treści i formie niewiele różni się od dzieł 
poprzednich tego rodzaju. Agenda ta — o ile mi 
wiadomo — obowiązuje jeszcze obecnie po 300 
latach w Wilnie. Nawiązuje ona do uchwał kon- 
wokacji generalnych w Orlej w roku 1633 oraz 
we Włodawie w roku 1634, gdzie się nie tylko 
reformowane i braterskie zbory połączyły, ale 
gdzie jednocześnie postanowiono zaprowadzić jed
nolity porządek nabożeństwa dla połączonego Ko
ścioła w trzech częściach kraju: Wielkopolsce, Ma- 
łopolsce i Litwie.

Aby lepiej podkreślić i uwydatnić bogactwo 
tych staropolskich agend, pragnę dać krótki prze
gląd treści agendy małopolskiej z roku 1602

i 1614. Książka rozpoczyna się „świadectwami 
o prawdziwym i jednolitym odprawianiu nabo
żeństwa" wziętymi z Pisma Świętego i starożyt
nych Ojców Kościoła, którzy we wszystkich wy
mienionych agendach odgrywają niepoślednią ro- 
rolę. Następnie wyliczone są odnośne uchwały 
trzech małopolskich reformowanych synodów. Po* 
słowie wstępnym idzie obszerne pouczenie o ka
lendarzu kościelnym z punktu widzenia nauki re
formowanej, a obok niego kalendarz, który wy
mienia na każdy miesiąc wybitniejszych świętych 
z podaniem właściwego źródła oraz z uwagami 
krytycznymi. Następnie idą kolejno porządek 
sprawowania sakramentów i obrządku ślubnego, 
porządek nabożeństwa na dzień świąteczny i po
wszedni, na dni postu i świętych (Kraiński mówi* 
o dniach poświęconych pamięć/ męczenników), 
porządek o przyjmowaniu do Kościoła katechume- J  
nów, czynności przejętej przez kalwinów polskich' 
od braci czeskich, a będącej pierwszą próbą 
wprowadzenia w Kościele Ewangelickim aktu kon- 
firmacyjnego, następnie porządek przyjmowania 
pokutujących i nawróconych, odwiedzania cho
rych i przy pogrzebie. Dalej idą przepisy o urzę
dzie lektorów, o ordynacji diakonów, i duchow
nych, o urzędzie konseniorów i wyborze (Kraiń
ski: ordynacji) seniorów. Następnie: o superinten- 
dentach synodów prowincjonalnych, o odbywaniu 
synodów, o instalacji proboszczów, o wizytacjach,
0 nabożeństwie w nowowybudowanym kościele,
1 następnie pouczenie o odczytywaniu Pisma 
Świętego przy nabożeństwach niedzielnych i świą
tecznych. Ta wielce bogata treść wypełnia okrągło 
250 stronic agendy małopolskiej. Kraiński ma za
sadniczo te same działy w swej agendzie, cho
ciaż niejednego w nich brak w stosunku do póź
niejszej. Ale też ma on pewne działy, których tam 
brak: przepisy o ponownym przyjęciu do Kościo
ła arian i anabaptystów, o przyjmowaniu turków 
i tatarów, przyczyni dla tych dwu ostatnich grup 
są przewidziane specjalne postanowienia. Osobne 
rozdziały poświęca on wielkim świętom roku ko
ścielnego, jak nprz. adwentowi, w którym objęte 
jest już święto wigilijne, Bożemu Narodzeniu, 
świętu Nowego Roku i Trzech Króli, okresowi 
wielkiego postu, a nadewszystko „Wielkiemu Ty
godniowi", w którym przewiduje na każdy dzień 
po dwa nabożeństwa, a przez trzy dni ścisły post. 
Obchód świąteczny pamiątki Zmartwychwstania 
rozpoczyna się w niedzielę Wielkanocną przed 
wschodem słońca.

Administracja „JEDNOTY“ uprasza Szan. Prenumeratorów 
i Czytelników 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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CZESŁAW LECHICKI '

Pietyzm niemiecki i anglosaski 
we wzajemnym stosunku

Dwuchsetna rocznica „przebudzenia" twórcy 
metodyzmu, Jana Wesley'a, była w maju br. uro
czyście obchodzona w krajach szczególnie anglo
saskich, jako tych, gdzie metodyzm nie tylko 
się zrodził, ale też zapuścił trwałe korzenie i stał 
się doniosłym, chwilami przełomowym czynnikiem 
całego życia religijnego.

Nie bez słuszności nazwano metodyzm 
dumnie „drugą reformacją". Istotnie dla Anglii 
i północnej Ameryki, które przyjęły chrześcijań
stwo odnowione z drugiej ręki i nie miały wiel
kich, narodowych reformatorów, ruch metody- 
styczny swą bezpośredniością, odwagą, głębią 
przeżycia i siłą wypowiedzenia uczucia religijne
go, przypomniał żywo i wyraźnie wiek XVI, roz
palił serca i umysły ku Bogu i natchnął wolę 
do płodnego, błogosławionego w skutkach bliż
szych i dalszych, czynu chrześcijańskiego o nie
zwykłym rozmachu misjonarskim.

Genezy metodyzmu szukać należy w pietyz
mie niemieckim i dlatego wydaję nam się wskaza
nym właśnie w bieżącym roku jubileuszowym Ko
ścioła wesleyańskiego uświadomić sobie pokrótce 
związki, łączące anglosaski pietyzm (zwany meto- 
dyzmem) z niemieckim jego odpowiednikiem.

Sześćdziesiąt kilka lat przed t. zw. przebudze
niem Wesley'a ukazała się programowa książka 
ojca pietyzmu niemieckiego, Filipa Jakóba Spene- 
ra: „P ia  d tń d e r ia , czyli serdeczne pragnienie mi
łej Bogu poprawy prawdziwie chrześcijańskiego 
Kościoła". Obok krytyki zeświecczałego luteraniz- 
mu, jego scholastyki ortodoksyjnej i dysproporcji 
między teorią kościelną, a praktyką moralną, żą
dał, Spener osobistych doświadczeń religijnych, 
początek świadomego życia religijnego upatry
wał w „powtórnych narodzinach" nawróconej jed
nostki, zgodnie z wskazówką Pana: „Jeśli się kto 
nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść 
do królestwa Bożego" (Jan III, 5).

Wesley był już dziesięć lat księdzem angli
kańskim, przez sześć lat kierownikiem H o ly -C lu b  
(„Klubu świętych") w Oxforclzie, uchodził za 
nieskazitelnego w swej pobożności i moralności 
duchownego, a przecież nie doznawał sam w sobie 
radosnego działania łaski zbawczej, odrodzeńczej, 
nie czuł się pewny zbawienia, bo nie traktował 
Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela.

I tu inspiracja Spenera miała dla Wesleya 
rozstrzygające znaczenie. Pastor Braci Morawskich 
(„Herrnhutów"), Boehler, przynosi mu tę inspira
cję. Kilka zaledwie miesięcy obcowania z Boehle- 
rem wystarczyło, by Wesley wyzbył się filozofii 
i począł z dziecięcą ufnością szukać ostoi w Jezu
sie biblijnym, samodzielnie odszukanym i pozna

nym. Niebawem Duch Święty poświadczył We- 
sleyowi, że jest dzieckiem Bożym.

Punkt wyjścia odnowy religijnej był w meto- 
dyzmie i pietyzmie wspólny: powtórne narodziny, 
dzięki widocznemu działaniu łaski Bożej w duszy 
nawróconej.

Siadem Spenera poszedł naprzód Franke 
i Zinzendorf, śladem Wesley'a zwolna wszyscy 
metodyści prawdziwi. Żywą oni byli ilustracją 
słów Pawiowych: „A tak jeśli kto w Chrystusie, 
ten jest nowym stworzeniem; stare przeminęło, 
oto wszystko nowym się stało" (II Kor. V, 17).

Zarówno w Kościele augsburskim, jak angli
kańskim ówczesnym przed pietyzmem proces wia
ry miał przebieg nawskroś mechaniczny: prze
strzegać Credo zawartego w księgach symbolicz
nych, słuchać kazań, przyjmować sakrament Wie
czerzy Pańskiej jako „lek cudowny" duszy. Rola 
laików była wyłącznie bierna, odbiorcza.

Pietyzm niemiecki, za nim anglosaski, wpro
wadziły tu czynnik dynamiczny, indywidualne 
oświecenie z góry i indywidualne przeżycie, stara
jąc się urzeczywistnić słowa apostoła: „Ponieważ 
nam Boża moc Jego (Chrystusa) wszystko, co 
do żywota i do pobożności należy, darowała przez 
poznanie tego, który nas powołał przez chwałę 
i cnotę, przez które nam darował największe 
i drogie obietnice, abyście się przez nie stali ucze
stnikami boskiej natury"... (II Piotr, I, 3 — 4).

Powtórne narodziny objawiają się rozpoczę
ciem nowego życia w Bogu, pomnażaniem się 
w łasce i znajomości Chrystusa, stopniowym 
uświęceniem się, tj. uzgadnianiem woli naszej 
z wolą Bożą. „Szczerego, rozumnego mleka" 
Słowa Bożego pożąda dusza nowonarodzonego, 
by przez nie uróść i skosztować, jak dobrotliwy 
jest Pan. (por. I Piotr II, 2 — 3).

* *
*

„Morawianie, czyli Bracia Czescy — stwier
dza biograf J. Wesley'a, Mateusz L.elievre — byli 
ojcami duchowymi braci Weslev'ów. Od nich to 
nauczyli się oni tej wielkiej prawdy, że zbawienie 
jest owocem wiary, że wiara w Chrystusa zbawia 
nas od grzechu, od jego winy i jego potępienia, 
że towarzyszy jej świadectwo wewnętrzne o przy
braniu nas za dzieci Boże. Zaszczytnym jest dla 
Braci Czeskich, iż nie tylko dali przewódcom me
todyzmu jasne poglądy na główne zasady, ale 
że ponadto przywiedli ich do poczucia duchowego 
wyzwolenia się, które uczyniło z nich nowych 
ludzi. Wesley również zapożyczył u nich owocną 
ideę „ecclesiola in ecclesia", która mu tyle przy
niosła korzyści. Od Braci Czeskich wziął meto-
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dyzin swą treść: usprawiedliwienie przez wiarę, 
i swą formę: stowarzyszeńie".

Naszym zdaniem, usprawiedliwienie przez 
wiarę wziął metodyzm z listów ap. Pawła, nie 
zaś od Herrnhutów. Co do reszty, Lelievre ma 
bezsprzecznie rację.

Pietyzm niemiecki jedynie za pośrednictwem 
herrnhutyzmu oddziałał na ukształtowanie się 
metodyzmu. Spener był ojcem chrzestnym Zin- 
zendorfa, który wychował się w halleńskim ogni
sku pietyzmu, a dorósłszy zrealizował ulubioną 
myśl Spenera: urządził ,,kościółek w kościele". 
Podobna rola przypadła Wesley'owi, z tą różnicą, 
że nie uzyskał w Anglii uznania prawno-państwo- 
wego i musiał wskutek tego założyć nową deno
minację religijną. Bracia Morawscy pozostali wol
nym odłamem Kościoła augsburskiego, czymś 
w rodzaju późniejszej Społeczności Chrześcijań
skiej, rodzajem surowego bractwa kościelnego, 
natomiast metodyści zorganizowali już za życia 
Wesley'a własny Kościół, stanęli w opozycji do 
oficjalnego anglikanizmu i sami wyświęcali swo
ich duchownych, uważając cały świat za swoją pa
rafię.

Ruch herrnhucki zapłodnił metodyzm, ale 
nie narzucił mu pewnych specyficznych właściwo
ści pietyzmu niemieckiego.

Więc przede wszystkim ducha mistycyzmu, 
kontemplacji i kwietyzmu. To w spadku po Lu
trze zawsze cechowało protestantyzm niemiecki, 
zwłaszcza dwa pierwsze kierunki religijności. Lo
gika, trzeźwość i praktyczność Anglosasów’ sprze
ciwiały się mistycznej zaprawie pietyzmu i na 
miejsce biernych cnót propagowały czynne, mia
nowicie dyscyplinę życiową, z silniejszym akcen
towaniem wolności woli i wyższymi wymagania
mi, stawianymi człowiekowi na drodze zbawienia.

Nie zdołał też herrnhutyzm przesycić meto
dyzmu 'sentymentalizmem religijnym, czułostko- 
wością i przeczuleniem, tak obcym samej naturze 
anglosaskiej.

Zinzendorf w przeciwieństwie do Wesley'a 
był większym pesymistą na punkcie możliwości 
przyrodzonych człowieka. Gdy Wesley (analogicz
nie do Kościoła katolickiego) żądał od wiernego 
współpracy i współdziałania z łaską, Zinzendorf 
radził zachowywać się biernie, podporządkować 
się łasce, pozwolić Bogu kierować człowiekiem, 
zgodnie z Pawłem: ,,Albowiem Bóg sprawuje 
w was i chęć i wykonanie według upodobania". 
(Fil. II, 13).

Osobiście był Wesley pełen podziwu dla 
Braci Morawskich i kiedy w dwa miesiące po swym 
,przebudzeniu" odwiedził Herrhut, cieszył się, 
że ,,Bóg spełnił nareszcie pragnienie jego serca", 
czuł się ,,złączony duchowo z Kościołem, którego 
obywatelstwo jest już w niebie, który posiada 
ducha Chrystusowego i chodzi śladami Jego. 
Wszyscy członkowie — pisał do brata — mają 
jednego Pana i jedną wiarę; są więc uczestni
kami jednego ducha, ducha słodyczy i miłości, 
który przenika stale i zgodnie każdą godzinę ich 
życia. 'O  jak świętym i wzniosłym jest chrystia- 
nizm i o ile różni się od tego, który przywłaszcza 
sobie zwykle niesłusznie to miano, gdyż nie 
oczyszcza serca, nie odnawia życia na wzór nasze
go Odkupiciela!"

,Jakże pragnąłbym tam spędzić życie"... 
A w dwa lata później zerwał Wesley z Herrnhu- 
tami stosunki i poszedł własną drogą.

(Dok. nast.).

WALTER W. GETHMAN 
i DANIEL G. M. PATRICK.

Wspólnota chrześcijańska w świecie
współczesnym

(Studium przygotowawcze na konferencję wszechświatową młodzieży w roku 1939).

SŁOWO WSTĘPNE.
Studium niniejsze zostało napisane w celu 

ułatwienia delegatom młodzieży, oraz licznym 
młodym ludziom, którzy wezmą udział w obra
dach Wszechświatowej Konferencji Młodzieży 
Chrześcijańskiej w Amsterdamie w roku 1939, 
możliwie starannego przygotowania się do tej 
Konferencji. Komitet wykonawczy tejże wyraża 
w ten sposób swe gorące pragnienie, aby grupy 
młodzieży chrześcijańskiej całego świata wzięły 
udział czynny i bezpośredni w przygotowaniu się 
duchowym i intellektualnym na podstawie niniej

szego studium. Półtora tysiąca młodych ludzi, 
którzy ze wszystkich stron kuli ziemskiej zejdą 
się w Amsterdamie powinni przybyć ze świadomo
ścią, że są oni niejako posłami pełnomocnymi ca
łej młodzieży chrześcijańskiej. A takie poczucie 
i świadomość możliwa jest jedynie w tym wypad
ku, gdy młodzież ta będzie patrzała na. Konferen
cję Amsterdamską jako na zdarzenie wielkiej 
miary, które ją osobiście dotyczy i obchodzi.

Cel Konferencji Amsterdamskiej został okre
ślony ̂ w następujący sposób: ,,Konferencja zgro
madzi przedstawicieli młodzieży w jej różnych
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ugrupowaniach, jak również i wespół z nimi 
przewodników młodzieży z różnych kościołów 
oraz różnych kierunków chrześcijańskich młodzie
ży czy to na gruncie narodowym czy międzynaro
dowym. Celem zgromadzenia tego jest przedsta
wienie młodzieży rezultatów wielkich konferen- 
cyj światowych Kościołów Chrześcijańskich jak 
również poczynań wielkich organizacji młodzieży 
chrześcijańskiej na zjazdach jej delegatów w la
tach 1937 oraz 1938, a to dla zmobilizowania 
młodzieży do wydania świadectwa, że wspólnota 
chrześcijańska to sprawa realna, dana od Boga, 
a przenikająca duszę każdego wierzącego, czy to 
jako jednostki, czy też narodu, i że ma ona być 
zwiastunem zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad 
chaosem i bezładem duchowym, politycznym 
i społecznym świata".

W ramach też tego celu ogólnego studium 
niniejsze przedstawia kwestie zasadnicze porusza
ne na różnych zgromadzeniach światowych ko
ściołów oraz ruchów młodzieży chrześcijańskiej, 
jak również wnioski do jakich na tematy oma
wiane dochodzono. Porusza więc ono zagadnienia 
trudne i skomplikowane, a jego wielką zaletą jest 
to, że sprawy te podaje możliwie jasno i prosto, 
może nawet zbyt uproszczonym sposobem.

Jakkolwiek treść studium obejmuje wiele za
gadnień, które będą tematem rozważań i dyskusji 
samej konferencji, to jednak nie należy traktować 
studium jako dokumentu, który jest odtworzeniem 
programu konferencji. Program jest w trakcie wy
pracowania go, a znajdą w nim odbicie swoje 
nietylko wnioski zgromadzeń ekumenicznych lat 
ostatnich, ale również przekonania i zagadnienia 
różnych ruchów młodzieży chrześcijańskiej, które 
będą na konferencji współpracowały, i to w ta
kiej postaci, jaką wykażą one w momencie samej 
konferencji.

Studium niniejsze jest dokumentem ekume
nicznym w tym sensie, że jest ono wynikiem tych 
kontaktów i dyskusyj, które obejmują przedsta
wicieli wielu i różnych wyznań chrześcijańskich. 
Oczywiście jeśli chodzi o teologiczny punkt widze
nia, to i ono jest wyrazem jednego z nich, który 
istnieje w łonie ruchów ekumenicznych, któryto 
punkt widzenia będzie przedłożony do dyskusji 
Konferencji. Nie ma wszak teologii ,,ekumenicz
nej", a ponieważ jej nie ma, możemy jedynie wy
powiedzieć i wyrazić nasze przekonania prywatne 
możliwie jasno i mocno. Być może, że nasza 
teologia będzie się wydawała niejednemu zbyt 
,,konserwatywną" czy też ,,liberalną", zbyt ,ka
tolicką" czy też ,,protestancką", ale niechże każdy 
uświadomi sobie fakt, że mamy na celu szukanie 
jedności chrześcijańskiej, że więc każdy wysiłek 
w tym kierunku musi być wzięty poważnie i rze
czowo zbadany. Nie idziemy na Konferencję w r. 
1939 po to, by ona nam potwierdziła nasze zda
nie jedynie, lecz po to, by wspólnie szukać nowe
go światła, którego jak wierzymy udzieli nam 
Bóg, i by w tym szukaniu stanąć wspólnie przed 
obliczem Bożego Objawienia.

Prawdopodobnie studium niniejsze będzie 
musiało uledz bardziej lub mniej radykalnym 
przeróbkom w niektórych Kościołach czy krajach, 
aby mogło stać się następnie materiałem poży
tecznym dla różnych grup młodzieży chrześcijań
skiej. W tym wypadku jednak pragniemy i pro
simy, aby przeróbki takie nie były jedynie odtwo
rzeniem poglądów, którym hołduje dany Kościół 
czy ruch młodzieżowy. Należy pamiętać, że przy
gotowanie do konferencji ekumenicznej polega na 
przygotowaniu do zetknięcia się z poglądami czy, 
przekonaniami innymi niż nasze, które nas mogą 
nietylko niepokoić jako obce dla nas, ale często 
mogą się nam wydać błędnymi i niepokojącymi 
nas, a które jednak musimy poznać jako wyraz 
poglądów i przekonań naszych braci chrześcijan. 
Dlatego też wszędzie, gdzie przeróbka podobna 
będzie się wydawała konieczną z punktu widzenia 
poglądów czy interesów lokalnych, zalecamy uży
cie i studiowanie materiału podanego wspólnie 
dla wszystkich kierowników tych grup młodzieży 
chrześćjańskiej, którzy, wezmą udział w Konfe
rencji.

Aby ułatwić studia głębsze podajemy przy 
niniejszym studium krótką bibliografię. Lektura 
książek wymienionych w niej wymaga niewątpli
wie pewnego wysiłku lecz nie dlatego, że książki 
te są specjalnie trudne czy niedostępne, ale ponie
waż w' wielu z nich znajdzie czytelnik mnóstwo 
myśli i idei, które wydadzą mu się nowymi i ob
cymi dlań. Ale lektura ta warta jest wysiłku, gdyż 
ona pozwoli niejednemu poznać i zrozumieć za
danie właściwie, które oczekuje swego rozwią
zania od współczesnego' pokolenia młodzieży 
chrześcijańskiej. Zadanie to zaś jest niemałe, bo 
chodzi krótko mówiąc o wykrycie ,,jedności wha- 
ry", która jedynie jest miarą właściwą naszego 
poznania Jezusa Chrystusa. (Podpisali): Komi
tet Wykonawczy Konferencji: R. H. Edwin Espy.
H. L. Henriod. Trący Strong. M. Mariannę Mills. 
W. A. Visser't Hooft.

WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA W ŚWIĘ
CIE WSPÓŁCZESNYM.

(W s t ę p).
Stwierdzenie, że świat współczesny jest sil

niej niż kiedykolwiek związany materialnie, a roz
dzielony duchowo, jest właściwie powtarzaniem 
prawdy, która nosi wszelkie cechy oklepanego ko
munału. Nie ma też potrzeby rozwodzić się nad 
cudownymi zdobyczami w dziedzinie techniki, ma
jącymi na celu zwycięstwo człowieka nad czasem 
i przestrzenią, zwycięstwo tak szybkie, że nie je
steśmy często w możności uświadomić sobie tej 
szybkości w naszej duchowości i tym bardziej 
nie jesteśmy zdolni duchowość naszą z szybkością 
tą uzgodnić i zharmonizować. Tym bardziej jed
nak mówić trzeba i należy o tych mocach, które 
powodują chaos i głębokie rozdziały w duchowo
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ści człowieka na tle jego postępu i scalaniu się 
w domenie życia materialnego.

W okresie ostatnich czterech wieków myśl za
chodnia była opanowana nie przez wizję Boga 
(jak to było w okresie, który zwykle nazywamy 
,,mrokami średniowiecza"), lecz przez wizję czło
wieka. Wizja ta kazała patrzeć na człowieka, jako 
na istotę wolną, (porównaj tezę Descartes'a ,,My
ślę, więc jestem", oraz ,,Traktat Społeczny" Rous- 
seau'a) stworzenie myślące, (por. rozwój i po
stęp wiedzy i metod naukowych), i uczyła doce
niać te wszystkie elementy, które w sumie skła
dają się na pojęcie i istotę ,,człowieka". Byłoby 
rzeczą śmieszną usiłowanie pomniejszenia czy 
lekceważenia znaczenia wielkich zdobyczy pozy
tywnych, będących konsekwencją tej właśnie wizji, 
ale rosnąca i krzepnąca przewaga tego poglądu 
miała i inne bardzo ważkie konsekwencje. Przede 
wszystkim wizja ta pozbawiła człowieka najwięk
szej siły, jaką kiedykolwiek znał i posiadał, a któ
rą czerpał w świadomości ścisłego związku swego 
z wolą Boga, jako instancją absolutnie pewną 
i bezapelacyjnie rozstrzygającą po nad wszelki 
autorytet takiej czy innej władzy czy mocy czło
wieka. Pozwalało to umysłom bardziej odważnym 
lub też lepiej przygotowanym na całą wolność 
głoszenia i propagowania tego, co było dobrym 
w ich pojęciu (bo czyż nie były one ,,indywidual
nościami wolnymi", które musiały się za wszelką 
cenę ,,wypowiedzieć"?). Powtóre wizja człowie
ka zmniejszyła w człowieku uczucie łączności i od
powiedzialności społecznej i to w takim stopniu,

że konieczność uznania stosunku osobistego i od- 
wiedzialności społecznej za warunek niezbędny 
i podstawkowy wszelkiego ludzkiego doświadcze
nia została potraktowana w'naszej epoce jako ,,od
krycie" nowej filozofii wielkie i zdumiewające. 
Potrzecie, wizja człowieka ignoruje lub też do
browolnie tłumi w człowieku wszelki pierwiastek 
natury irracjonalne']’ j(t. j. takiej, która nie może 
być tak czy inaczej sklasyfikowana, jest niepo
jęta, wyłamuje się z ram praw uznanych) i usu
wa go z zasięgu życia ludzkiego, tłumiąc w/ nim 
przez to nić żywotną, która szukając możnością 
wypowiedzenia się znalazła swe ujście mocne,, 
ale też niosące rozstrój, w dziełach t. zw. witali
stów (jak nprz. D. H. Lawrence) i w szkole psy
choanalitycznej Freuda.

Okres ten dobiega w chwili obecnej swego 
końca i prymat owej wizji człowieka o której 
wspomnieliśmy wyżej jest atakowany z różnych 
stron. Zanotowaliśmy już reakcje filozoficzną 
i psychologiczną (które zresztą zasługują na bar
dzo dokładne ich przestudiowanie), lecz znacznie 
ważniejszą jest reakcja, która pod tym wzglę
dem przejawia się i wywiera wielki wypływ na 
człowieka, szczególnie na młodzież, w formie ko
munizmu, faszyzmu i nacjonalizmu.

Zanim omówimy formy tej reakcji, chcemy 
krótko omówić skutki, jakie w życiu młodzieży 
współczesnej wywołuje i wywołać musiał ten 
stan rzeczy, o którym już wspominaliśmy.

(d. c. n.)

Z prasy kościelnej
„Luthererbe in Polen" — organ niemieckich 

księży Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego 
w Polsce w nr. z dnia 23 lipca r.b. pisze w arty
kule „Zur kirchlichen Lage" co następuje: „Ko
ścioły Reformowane. Oba Kościoły Reformowane 
w Warszawie i w Wilnie mają bezwątpienia cha
rakter polski. Ale i one nie posiadają nowego 
ustroju kościelnego (prawa wewnętrznego?) i ure
gulowanego stosunku do państwa. Słyszy się, że 
toczą się rokowania mające na celu połączenie 
obu kościołów w jeden Kościół Reformowany 
w Polsce. Mają wtedy być zorganizowane trzy 
okręgi kościelne, z których jeden ma obejmować 
dotychczasową Jednotę Warszawską, drugi — do
tychczasową Jednotę Wileńską, trzeci zaś — ukra
ińskie zbory reformowane, będące dotychczas pod 
opieką Jednoty Warszawskiej. Ale oba polskie 
reformowane zbory w Warszawie i Wilnie nie lu
bią się wzajemnie, poczęści z powodu swo
i s t ych metod w dziedzinie r o z wo d o wo -  
ma ł ż e ń s k i e j ,  jakie stosuje reformowany Kon- 
systorz Wileński. Według bardzo niejednolitego 
prawodawstwa małżeńskiego w Polsce sądownic

two w sprawach małżeńskich powierzone jest 
w dawnym zaborze rosyjskim różnym Konsysto- 
rzom, przy czym dla rzymskich-katolików rozwód 
według przepisów prawa kanonicznego jest nie
możliwy do uzyskania. W tych warunkach cieszy: 
się Wileński Kościół Reformowany wielkim na_ 
pływem z całej Polski, g d y ż  ma s m u t n ą o p i -  
nię, że znakomicie ułatwia możliwości rozwodo
we takim właśnie ludziom. Superintendent Ja
strzębski w Wilnie (niedawno zmarły. R.) przed 
laty był skazany sądownie na karę więzienia za 
udzielenie ślubu rzymsko-katolickiemu duchowne
mu z rzymsko-katolicką nauczycielką, ale osta
tecznie został ułaskawiony. Teraz znów toczy się 
śledztwo sądowe przeciwko Konsystorzowi Wileń
skiemu i biorącym w nim udział duchownym. 
Z tego też właśnie powodu zjednoczenie obu Re
formowanych Kościołów nie dojdzie do skutku, 
gdyż ws z y s t k i e  p o z o s t a ł e  K o ś c i o ł y  
E w a n g e l i c k i e  w Po l s c e  o s t r o  p o t ę p i a 
j ą  s wo i s t e  p r a k t y k i  r o z wo d o we  Wi l 
ni an (podkreślenie nasze. R.).

Cytujemy ten słuszny i bezstronny głos, aby
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wykazać jak słusznym jest nasze stanowisko wo
bec poczynań tej nielicznej grupki, która sprawu
je rządy kościelne na ulicy Zawalnej w Wilnie.

*
*  *

„Glaube und Heimat" tygodnik wydawany 
w Poznaniu przez Kościół Ewangelicki Unijny 
(narodowości niemieckiej) w nr. 31 pisze w ru
bryce „przegląd kościelny" (Kirchliche Umschau) 
co następuje: „W Warszawie sesja czerwcowa sy
nodu kadłubowego (ew.-augs. R.) przyniosła 
znów ciężkie rozczarowanie niemcom. Ostrzej niż 
dotychczas przeszła ona pod wodzą Burschego 
do porządku dziennego — i to wbrew nielicznym 
coprawda głosom kościelnie myślących mężów— 
w stosunku do niemieckich życzeń równoupraw
nienia i wybrała na puste dotychczas urzędy je
dynie polaków..."

W stosunku do walk narodościowo-politycz- 
nych, jakich widownią od dłuższego czasu jest nie
stety Kościół EwangeL-Augsburski w Polsce zaj
mowaliśmy zawsze stanowisko jedynie obserwatora, 
nie chcąc mieszać się do spraw czysto wewnętrz
nych tego Kościoła i sądząc, że jakakolwiek ze
wnętrzna ingerencja, pośrednia czy bezpośrednia, 
w te walki jedynie zaostrza je i pogłębia. Sądzi
my jednak, że każdy, kto o tych sprawach mówi 
i zabiera głos, winien to czynić lojalnie a prze- 
-dewszystkim z taktem iw  przyzwoitym tonie. Za
pomina o tym „Glaube und Heimat" pozwalając 
sobie na określanie osoby Biskupa Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego w sposób wybitnie lekce
ważący, jeśli nie obelżywy. Jest to w naszym po
jęciu pospolita nieprzyzwoitość, a świadczy ona 
.albo o złości i to bardzo głębokiej, albo też o ni
skim poziomie kulturalnym używających podob
nych określeń. Sądzimy, że redakcja „Glaube und 
Heimat" nie zrobiłaby nic złego, pisząc o osobie 
niewątpliwie jednego z najwybitniejszych działa
czy ewangelickich w Polsce doby współczesnej, 
jakim jest NPW. Ks. Biskup Dr. Juliusz Bursche, 
poprostu spokojnie i przyzwoicie.

** *

Ten sam tygodnik i w tym samym nume
rze pisze: „Prawie w tym samym czasie obrado
wał w Warszawie jeszcze drugi synod, a miano
wicie małego polskiego R e f o r m o w a n e g o  Ko
ścioła, który łącznie posiada tylko kilka tysięcy 
wyznawców, pomiędzy nimi zaś niektóre zbory 
ukraińskie w Galicji Wschodniej (sic), podczas 
gdy zbory luterskie trzymają się Kościoła A. i H. 
Wyznania, kierowanego przez Dr. Zoecklera. 
Również i ten Synod podobnie jak i nasz przy
jął nowe prawo ustrojowe kościelne i oczekuje 
szybkiego uregulowania swego stosunku prawne
go do państwa.

Były też rozważane i wzięte pod uwagę mo
żliwości połączenia nareszcie (endlich) tego Ko
ścioła z drugim również Reformowanym i ma
łym Kościołem, którego władze znajdują się 
w Wilnie. Przyjaźń między tymi dwoma

Kościołami nie jest jednak zbyt wielka, a to z po
wodu s wo i s t y c h  pr a k t yk  r o z wo d o wy c h  
(merkwuerdigen Ehescheidungspraxis), które są 
w Wilnie uprawiane, a kt óre  w c a ł e j  Po l s c e  
są ws z e c h s t r o n n i e  o ś mi e s z a n e  (in gan- 
zen Polen reichlich bespoettelt wird)..."

Przytoczyliśmy niedawno opinię na temat 
„Wilna" z obozu polskiego ewangelicko-augsbur
skiego, a teraz przytaczamy prócz głosu z obozu 
niemieckiego tegoż wyznania również miarodaj
ną opinię Kościoła Unijnego: głosy tak różnorod
ne, ale ewangelickie są całkowicie zgodne i stwier
dzają, że „swoiste praktyki" panów z Zawalnej 
ulicy w Wilnie kompromitują w wysokim stop
niu nasze wyznanie w oczach opinii ewangelic
kiej i ogólnej naszej ojczyzny, a dają czynnikom 
naszemu wyznaniu wrogim wymarzone poprostu 
argumenty przeciwko nam skierowane. Stwier
dzają też one jednocześnie, że połączenie się dwu 
naszych Jednot kościelnych w jeden organizm 
jest rzeczą konieczną i że przyjść musi tak dla do
bra naszego wyznania jak i całego ewangelicyzmu 
w Polsce. Im prędzej „panowie z Zawalnej" te 
dwie elementarne prawdy zrozumieją i im prędzej 
wyciągną z nich należyte konsekwencje dla sie
bie— tym lepiej dla naszego Kościoła.

*
*  *

„Ewangelik Górnośląski" w nr. 28 podaje 
za „Nową Rzeczypospolitą" wiadomość, że w Oslo 
ogłoszony został w dzienniku „Tagebladet" 
wstrząsający list Księdza Niemóllera, przedstawi
ciela antihitlerowskiego odłamu niemieckiego Ko
ścioła Ewangelickiego. Ks. Niemóller został prze
wieziony z obozu koncentracyjnego w Dachau do 
Oranienburga, który jest najcięższym obozem 
koncentracyjnym. Raz na miesiąc Niemóller prze
wożony jest do więzienia w Moabit w Berlinie 
i tam odbywa krótką rozmowę z żoną przez pod
wójną kratę. W ubiegłym miesiącu powiadomio
no żonę, że zwykłe widzenie się jej z mężem się 
nie odbędzie. W Oranienburgu Niemóller jest 
specjalnie izolowany i podlega najcięższemu re
gulaminowi, przy czym zmuszany jest do najcięż
szych i najbrudniejszych prac fizycznych. Nic 
dziwnego, że jest on dosłownie zrujnowany fi
zycznie, cierpi na żołądek i zachodzi obawa, że 
rozwija się w jego organizmie rak. Mimo to nie 
umieszczono go w szpitalu i nie dopuszczono doń 
lekarza. Niemóller zdołał ostatnio przemycić list, 
w którym pisze, że obawia się, iż pewnego dnia 
będzie poprostu zastrzelony, a zabójstwo jego bę
dzie w urzędowej wersji brzmiało jako samobój
stwo, względnie zastrzelenie w czasie próby uciecz
ki. Wobec tego stwierdza on uroczystym słowem 
honoru, że nigdy prób ucieczki podejmować nie 
będzie i nigdy nie popełni samobójstwa. „Piszę 
to — oświadcza Niemóller — byście wiedzieli, że 
takie powody, o ile zostaną podane, będą fałszywe 
i są zgóry przeznaczone dla upozorowania me
go zabójstwa". List ten, ogłoszony w „Tagebla
det" przedrukowała cała prasa szwedzka i duń
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ska. Opinia tych ewangelickich krajów jest do głę
bi poruszona, tym bardziej, że dzienniki dodały 
do niego swe bardzo ostre komentarze.

*

* *

„Ewangelik" czasopismo polaków-ewangeli- 
ków na Śląsku Zaolzańskim w artykule pod tytu
łem: „Czy żyjemy w 1517 roku?" pisze: — Wie
le się dziś p isze i wiele mówi o kanonizacji świę
tego Andrzeja Boboli. Kanonizację tę reklamuje 
Kościół katolicki w niesłychany sposób. Nie ma 
dnia, w którymby gazety nie przyniosły nowego 
szczegółu, dotyczącego świętego, nie ma dnia, 
w którymby nie poświęcono mu audycji radiowej. 
W Ilustrowanym Kurierze Codziennym w nr. 168 
z dnia 20.VI. 1938 znajdujemy w związku z ka
nonizacją artykuł a właściwie ogłoszenie, które 
na nas ewangelików robi niebywałe wrażenie. 
Znajdujemy tam bowiem wyfotografowaną kartkę 
odpustową i polecenie jej kupna. Kartka odpusto
wa ma wizerunek Ojca Świętego i św. Andrzeja 
Boboli, wykonana jest artystycznie w trzech kolo
rach i ma następujący tekst: Ojcze Święty! naj
pokorniej upadając do stóp Waszej Świątobliwo
ści, błagam o Błogosławieństwo Apostolskie z od
pustem zupełnym na godzinę śmierci, nawet 
i wtedy, gdy, nie mogąc się wyspowiadać i przy
jąć Komunii Świętej, skruszony zawęzwię ustami 
lub sercem Najświętsze Imię Jezus.

Ta kartka odpustowa kosztuje 6 złotych łącz
nie z przesyłką.

Ewangelik, czytający taką rzecz, wierzyć nie 
chce, że coś podobnego jest możliwe w XX wieku. 
Mamy wrażenie, że żyjemy nie w 1938, ale w 1517 
roku, kiedy to Tetzel sprzedawał odpusty przed 
Wittenbergą. Niegdyś sprzedawanie kartek odpu
stowych połączone było z trudnościami, trzeba 
było z nimi jeździć i nie wszędzie wolno je było 
sprzedawać. Nprz. w samej Wittenberdze biskup 
pa sprzedawanie kart odpustowych nie zezwolił. 
Dziś po 400 latach możemy korzystać z postępu. 
Wystarczy wpłacić na konto P.K.O. nr. 468 ks. 
Jana Rostworowskiego 6 złotych i napisać do Ko
mitetu w Warszawie ul. Swięto-Jańska 15, a otrzy
ma się pocztą do domu kartę odpustową. I jak 
ongiś potrzeba było pieniędzy na dokończenie bu
dowy kościoła św. Piotra w Rzymie i dlatego 
sprzedawano kartki odpustowe, tak dziś w opłacie 
za błogosławieństwo zawarta jest opłata na po
krycie kosztów kanonizacji św. Andrzeja Boboli 
oraz ofiara na budowę świątyni pod wezwaniem 
św. Andrzeja Boboli. My ewangelicy czytając to 
wszystko z całego serca dziękujemy Bogu za na
szego reformatora d-ra Marcina Lutra. To co czy
ni Kościół katolicki musi nas tylko utwierdzać 
w naszej drogiej wierze. Katolicy twierdzą, że re
formacja Lutra była niepotrzebną, ponieważ so
bór Trydencki przeprowadził wszelkie potrzebne 
reformy w Kościele, ale na przykładzie reklamy

św. Boboli widzimy, że w Kościele katolickim od 
czasu Tetzla nic się nie zmieniło".

Cóż dodać do powyższego? Że się rzymski 
Kościół nie zmienił w ciągu lat 400 — to jasne 
i nie ulega kwestii dla każdego, kto choć trochę 
zna dzieje, to nas też niewiele wzrusza, gdyż in
nym on być nie może, o ile chce rzymskim pozo
stać. Ale boli nas, że się w Polsce niewiele pod 
tym względem zmieniło od czasu niesławnych 
wspomnień końca XVII i XVIII wieków, kiedyto 
u nas wszystko, co było narodem szło na pasku 
Rzymu i to według klasycznych jezuickich wzo
rów. Wiemy, czym za to wówczas zapłaciła Pol
ska!

*
* *

„Poseł Ewangelicki" w nr. 27 pisze: „Go
niec Warszawski" nr. 169 z dnia 21. VI. pisze 
tak: — Podczas przenoszenia bagażu z kaplicy- 
wagonu w Krakowie zginęła jedna z waliz, w któ
rej znajdowały się vota św. Andrzeja Boboli, 
ofiarowane przez ludność włoską. Zginięcie wali
zy zauważono w piątek rano podczas odjazdu po
ciągu ze świętymi szczątkami do Warszawy. Za
wiadomiono natychmiast policję. Minęło kilka dni 
i poszukiwania za zaginioną walizą nie dawały 
żadnego rezultatu. Nie ulegało wątpliwości, że 
walizkę skradł jakiś złodziej. Dopiero wczoraj, 
w jednym z dzienników krakowskich ukazała się 
notatka o wyłowieniu z Wisły 64 votów. Vota 
wyłowiono przy czwartym moście w Krakowie. 
Piaskarze złożyli wyłowione w worku vota w ko
misariacie przy ulicy Grodzkiej. Dano znać OO. 
Jezuitom. W komisariacie OO. Jezuici rozpoznali, 
że są to rzeczywiście vota Św. Andrzeja Boboli,. 
które znajdowały się w zaginionej walizie. Śledz
two policyjne ustaliło, że złoczyńca skradł walizę 
z taksówki w chwili przenoszenia bagażu z wago- 
nu-kaplicy. Złodziej przejęty do głębi skruchą 
chciał odnieść vota do klasztoru OO. Jezuitów, 
bojąc się jednak kary — zapakował je w worek, 
i wrzucił do Wisły". Następnie donosi, że odna
lezione vota odesłano do Warszawy. A dalej in
formuje o tym nadzwyczajnym zdarzeniu i pisze 
tak: — Policja jest już na tropie przestępcy, któ
ry dopuścił się mimowoli profanacji nie wiedząc, 
że w walizie znajdują się vota św. Andrzeja Bo
boli.

Jakże przedziwna historia — dodaje od siebie 
„Poseł Ewangelicki". Policja jest dopiero na tro
pie przestępcy, ale tyle się zna już szczegółów!:

Zna się nawet myśli przestępcy, a więc nprz. 
że chciał odnieść vota do klasztoru. Wie sięotym, 
że jedynym motywem porzucenia tych votów była 
skrucha, a przyczyną mimowolnej profanacji nie
świadomość, że w walizie znajdują się vota św. 
Boboli. Ale skądże ta pewność? No, rozumiemy 
chęć rozgrzeszenia złoczyńcy w tym właśnie wy
padku. Przecież to naprawdę przykre, że podczas 
długiej podróży z Włoch do Polski nic nie zgi
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nęło z bagaży św. Boboli, aż dopiero w tak po
bożnej i katolickiej Polsce".

Rzeczywiście dziwna to historia: z pospolite
go przestępstwa, tak zresztą pospolitego w na
szych „rzymsko-katolickich" warunkach pragną
OO. Jezuici poprostu sfabrykować cud za inten
cją nowokreowanego świętego. Bo proszę: zło
dziej ukradł przez nieświadomość, nagle tknęło go 
sumienie i pragnie zwrócić ukradzione vota. Czyż 
to nie oczywisty cud? a za czyją przyczyną — 
no, oczywiście zainteresowanego świętego. 
Szczęśliwy kraj ta nasza Polska, chyba nigdzie 
tak łatwo o cud jak u nas. Tylko dlaczego poli
cja nie może wykryć przestępcy? dlaczego skru
cha nie zawiodła go do klasztoru tak jak chciał? 
dlaczego bał się kary, a nie bał się złodziejstwa? 
Coś tu jest nie w porządku! A może OO. Jezuici 
coś z tym pokręcili?

*
* *

„Przegląd Ewangelicki" w nr. 26 pisze: — 
Tygodnik „Na Straży" przyniósł w nr. 3 artykuł 
A. Iglickiego pt. „Czarna lista prymasów zdraj
ców Polski". Napisany on został aby „dziś, kie
dy ciągle panegirykami wynosi się rzekome zasłu
gi kleru rzymskiego dla polskości" — „przypo
mnieć te chwile, gdy w okresie decydującej próby 
dziejowej pełnił kler rzymski bezwstydną rolę na
rzędzia, wtłaczającego naród w niewolę polityczną 
w imię polityki papieskiej". Podajemy tutaj krót
kie streszczenie tej koszmarnej listy prymasow
skiej : MICHAŁ PRAŻMOWSKI (1666— 1673) 
oskarżony na sejmie w 1668 r. przez biskupa po
znańskiego Wierzbowskiego o przyjęcie 50.000 
talarów od księcia Kondeusza za popieranie kan
dydatury jego na tron polski. Jan Chryzostom 
Pasek pisze o nim: „Krew braterska za twoją ra
dą i okazją wylana, te pracowite ubogich plony 
i wyssana substancja, uznasz, jakimi na sądzie 
straszliwymi staną się instygatorami! Wątpię, że
by cię tam zasłoniły te francuskie talary, których 
na machinacje nabrałeś a potem prostytutkom 
rozdałeś".

ANDRZEJ OLSZOWSKI (1674 — 1677): 
za skojarzenie arcyks. Eleonory z królem Micha
łem otrzymał stałą roczną pensję 6.000 talarów. 
Gdy kanclerz litewski Pac zażądał, aby pod przy
sięgą zeznał na sejmie, czy bierze pieniądze od 
Moskali, przyznał się do tego.

MICHAŁ RADZIEJOWSKI (1687—1705) 
syn zdrajcy Hieronima Radziejowskiego: dnia 25 
października 1696 za 60.000 talarów podpisuje 
pisemną umowę z posłem francuskim, obiecując 
poparcie Ks. de Conti. Dnia 26 czerwca 1697 
roku przysięga uroczyście, że nie splamił się 
przekupstwem. Później odstąpił od Ks. Conti 
przyjąwszy od Augusta II — 100.000 talarów. Za

namówienie Augusta II do wojny ze Szwecją 
otrzymuje 100.000 talarów od Patkula.

WŁADYSŁAW ŁUBIEŃSKI, z kasy rosyĵ - 
skiej po śmierci Augusta III otrzymał według 
Rulhiera 80.000 rubli za przejście na stronę caro
wej .

GABRIEL PODOSKI (1767 — 1777): znie- 
nawiści do króla, który pominął go, obsadzając 
kimś innym urząd kanclerski, przystępuje do kon
federacji radomskiej. Pod naciskiem Repnina mia
nowany został prymasem. Repnin tak pisał o tym 
do carowej: — „To podniesienie Podoskiego na 
prymasa spowoduje wielkie wzmożenie naszych 
tutaj wpływów. On szczerze był mi oddany i pra
cował jako mój sekretarz we wszystkich obecnych 
okolicznościach..." Za zasługi oddane Repninowi 
otrzymał nadto dwa opactwa (tynieckie i para- 
dyskie) i kosztowne podarki.

ANTONI OSTROWSKI (1777— 1784): jest 
na liście płatnych przez Rosję sprzedawczyków, 
otrzymując rocznie 3.000 dukatów. Prymasem 
zostaje za starania w sejmie konfederacyjnym 
o zatwierdzenie I rozbioru Polski. Umiera, zosta
wiając po sobie 970.000 złotych polskich... W te
stamencie wymienił pretensję do ambasady rosyj
skiej o 27.000 złp., należnych mu za „usługi" 
za rok ostatni...

MICHAŁ PONIATOWSKI (1784 — 1794): 
targowiczanin. Podczas oblężenia Warszawy przez 
Prusaków napisał list do królewicza pruskiego, 
wskazując mu najsłabsze punkty obrony. Oskarżo
ny przez lud o zdradę, zażywa truciznę, chroniąc 
się przed powieszeniem.

WOJCIECH SKARZEWSKI: Przysięga na 
wierność Konstytucji 3 Maja, potem łamie przy 
sięgę, przystępując do Targowicy, udziela dyspen
sy od przysięgi innym sprzedawczykom, składa 
znowu przysięgę „na zniszczenie owej Konstytucji". 
Skazany na śmierć przez insurekcję kościuszkow
ską przekupstwem ratuje się od stryczka. Sąd wo
jenny skazuje go ponownie na karę śmierci za 
zdradę. Kościuszko zmienia wyrok na dożywotnie 
więzienie. Publicznie w kościele P. Marii degra
duje go z wszystkich święceń biskup Malinowski. 
Suworow uwalnia go z więzienia i osadza na bi
skupstwie. W r. 1824 zostaje prymasem Króle
stwa Kongresowego.

Lista zamknięta. Jako jej „post scriptum" 
możnaby dodać jeszcze coś o tym, jak to papieże 
powstania polskie wyklinali".

Wstrętna to i koszmarna lista, a jej przy
pomnienie jest bardzo na czasie: toć ona jest 
najlepszym potwierdzeniem prawdziwości ulubio
nego i głoszonego ciągle przez kler rzymski zdą7 
nia: polak-katolik!
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Wiadomości z kościoła i o kościele
Z WILNA:

Dowiadujemy się, że Ksiądz Profesor Dr. 
Konstanty Kurnatowski z Kielm na Litwie przy
jął zaproszenie Synodu ewangelicko-reformowane
go w Wilnie i zgodził się objąć urząd Super- 
intendenta Generalnego Jednoty Wileńskiej ewan
gelicko-reformowanej, wakujący od śmierci ś. p. 
Księdza M. Jastrzębskiego.

Instalacja Księdza Profesora Dra Konstan
tego Kurnatowskiego ma się odbyć w Wilnie 
w Niedzielę dnia 18 września roku bieżącego.

Księdzu Doktorowi Kurnatowskiemu Redakcja 
,Jednoty" życzy serdecznie wytrwania i obfitego 
błogosławieństwa Bożego w pracy Jego na tak 
wysokim urzędzie kościelnym dla dobra i roz
kwitu naszego drogiego Kościoła Ewangelicko- 
Reformowanego.

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE.
Dnia 12 sierpnia r. b. zmarł we Wrocła

wiu po dokonanej operacji ś. p. Ksiądz Teodor 
Hugo Wosch, Proboszcz parafii ewangelicko- 
augsburskiej we Włocławku i Superintendent 
diecezji ewangelickiej w Płocku, w wieku lat 67, 
po 42 latach błogosławionej pracy kaznodziejskiej 
i duszpasterskiej.

Dla Kościoła Ewangelickiego wyznania aug
sburskiego jest to strata bolesna i niezmiernie do
tkliwa, bo Zmarły należał niewątpliwie do jed
nostek w Kościele najwybitniejszych. Jego zalety 
s€rca i ducha, jego charakter nawskroś ireniczny, 
miłujący pokój i zgodę, czyniły go w dzisiej
szych czasach rozdwojenia w Kościele działaczem 
niezastąpionym, którego odejście odczuwać będą 
boleśnie wszyscy, którym pokój w Kościele praw  ̂
dziwie na sercu leży.

Pogrzeb zmarłego ś. p. Księdza Superinten- 
denta Woscha odbył się dnia 17 b. m. z kościo
ła parafialnego ewang.-augsburskiego we Wło
cławku na cmentarz miejscowy przy udziale 38 
duchownych i ogromnych rzesz parafian i miesz
kańców Włocławka.

Jako reprezentant naszego Kościoła wziął 
udział w pogrzebie Wice-Prezes naszego Konsy- 
storza Ks. Superintendent Stefan Skierski.

Owdowiałej Małżonce Zmarłego, osieroco
nej parafii we Włocławku i Kościołowi Ewange
licko-Augsburskiemu składamy na tym miejscu 
wyrazy serdecznego współczucia i głębokiego żalu 
z powodu przedwczesnej śmierci drogiego Zmarłe
go.

WATYKAN.
Watykan wydał nowy wykaz książek zabro

nionych do czytania dla rzymskich - katolików 
(index librorum prohibitorum). Index ten stano

wi pokaźną księgę, liczącą aż 540 stron. Jak wi
dzimy mają jeszcze dziś niektórzy ludzie dość cza
su na to, by tego rodzaju „dzieła" wogóle sporzą
dzać, a już mają oni dość oryginalny sposób 
myślenia, mniemając, że zakazem czytania osiągną 
cel właściwy i że w ten sposób zachowają Kościół 
swój od „złych wpływów". Prawdopodobnie 
autorzy takiego indeksu srodze żałują, że nie mo
gą dziś zaprowadzić inkwizycji oraz palić na sto
sach „heretyków". Dopierożby używali ad maio- 
rem Romae gloriami

STANY ZJEDNOCZONE:
Prezydent Roosevelt wyraził się w jednym 

ze swych oświadczeń, że jego kraj nie miałby nic 
bardziej wartościowego do przeżycia jak przebu
dzenia religijnego. W duchu tego oświadczenia 
prezydenta 200 duchownych ewangelickich w Wa
szyngtonie wydało odezwę, która wzywa wiernych 
do odnowienia cnót chrześcijańskich, albowiem 
na nich opiera się zdrowe i twórcze życie narodu. 
Przedstawiciele Komitetu Kościelnego byli przyję
ci w Białym Domu w celu omówienia sposobów 
współdziałania w tym kierunku władz kościelnych 
z władzami państwowymi.

FRANCJA:
Ofiarność ewangelików francuskich.

Kościoły ewangelickie we Francji czynią wy
siłki w celu utworzenia jednego Kościoła Refor
mowanego. Zjednoczenie jest na dobrej drodze, 
aczkolwiek wymaga podwyższenia świadczeń na 
Kościół ze strony jego członków. Jak wiadomo 
przy istniejącym we Francji odłączeniu Kościoła 
od Państwa zbory muszą się utrzymywać jedynie 
ofiarnością swych członków. Wskutek dewaluacji 
franka pensje duchowieństwa są tak niskie, że wielu 
z nich cierpi biedę. Aby temu zapobiedz trzeba ze
brać doraźnie fundusz w wysokości 5.000.000 
franków. Jak dotąd na cel powyższy wpłynęło 
już 562.000 franków, a w kwocie tej objęte są 
ofiary po 100.000 fr. każda. Jest to prawdziwie 
przykładna ofiarność tym bardziej, gdy się zwa
ży, że również tylko z ofiar musi być pokryty 
w krótkim czasie deficyt Paryskiego Towarzystwa 
Misyjnego w kwocie 1.500.000 franków.

HOLANDIA:
W Holandii na licznych dworcach wisi pla

kat treści następującej: — ,,Jeżeli wierzysz w Bo
ga, tedy słuchaj Go i nie bierz imienia Jego 
nadaremno i bez poszanowania. A jeśli w Boga 
nie wierzysz, to również nie używaj Jego imie
nia, albowiem w takim wypadku przeczysz sam so
bie i znieważasz przekonania tych, którzy w Boga 
wierzą".
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ABISYNIA:
Władze państwowe włoskie udzieliły zezwo

lenia misjonarzowi ewangelickiemu narodowości 
włoskiej Ronchi na głoszenie Ewangelii wśród 
ludności abisyńskiej. Również Brytyjskie Towa
rzystwo Biblijne otrzymało zezwolenie na otwarcie 
punktu sprzedaży Pisma Sw. w Addis-Abebie. Mi
sjonarze ewangeliccy rozpoczęli regularne odpra
wianie nabożeństw w różnych punktach kraju, 
a akcja ich cieszy się tak wielkim powodzeniem, 
wśród tubylców, że często zmuszeni są odprawiać 
nabożeństwo po kilka razy. Kolporterzy Towarzy
stwa Biblijnego zgodnie stwierdzają, że nigdy nie 
sprzedawali w Abisynii tylu egzemplarzy Biblii 
i Nowego Testamentu, jak obecnie.

GRECJA:
Poczta grecka wypuściła nowe znaczki pocz

towe z wizerunkiem Apostoła Pawła w chwili, 
gdy przemawia on do ateńczyków na areopagu 
ateńskim.

ROSJA:
Władze sowieckie zaprowadziły cło na Biblię. 

Widząc wzrastające zapotrzebowanie na Pismo 
Święte zdecydowały się one na ten krok, aczkol
wiek nie ma tam żadnego cła na inną literaturę. 
Również wielkim cłem obłożona jest wszelka lite
ratura treści religijnej. Odbiorcy nie mogą często 
odebrać przesyłki zawierającej dzieła religijne, 
a gdy nie odbierają ich w terminie ustalonym, 
władze palą je bez skrupułu.

ALZACJA:
Ewangelicyzm alzacki, aczkolwiek jest mniej

szością wyznaniową, jednak bardzo żywotną 
i czynną. Miarą tej żywotności jest chociażby 
prasa kościelna wydawana w językach niemieckim 
i francuskim w ilości 99 wydawnictw. Ewange
licyzm alzacki wydatnie wzmocnił ewangelicyzm 
francuski, chociaż sam on stoi wysoko szczegól
nie jeśli mowa o prasie religijno-kościelnej. Oma
wiając stan życia kościelnego ewangelicyzmu al
zackiego pisma niemieckie w Rzeszy z oburzeniem 
podkreślają bardzo nieznaczny udział studentów 
niemieckich na wydziale teologii ewangelickiej 
uniwersytetu w Strasburgu. Jak wiadomo na wy
dziale tym studiuje teologię wielu obcokrajowców 
z Rumunii, Czechosłowacji, Węgier, Jugosławii, 
Anglii i Szwajcarii.

SZWAJCARIA:
Z rozmaitych stron świata dochodzą wieści

0 wielkim wrażeniu, jakie wywarł zeszłoroczny 
kongres w Oxfordzie i jak jego oddziaływanie 
zaznacza się szczególnie wśród młodzieży chrze
ścijańskiej różnych Kościołów chrześcijańskich
1 różnej narodowości. Tak nprz. czytamy o po

dobnym odgłosie, jaki konferencja Oxfordzka wy
wołała na konferencji młodzieży ewangelickiej 
w Aarua w Szwajcarii. W Stanach. Zjednoczonych 
200 studentów wydało odezwrę, która zawiera 
następującą rezolucję:

,,My, studenci Kościoła Ewangelickiego, 
wierzymy w zbliżenie i zespolenie się po
szczególnych denominacyj chrześcijańskich, 
ponieważ ich zasady są wspólne. Apelujemy 
do naszych przywódców, aby zastanowili się 
możliwie niezwłocznie o sposobach połącze
nia się z innymi braćmi chrześćjanami, z 
którymi jednym jesteśmy w Jezusie Chry
stusie' '. Podobnie i kongres Stowarzyszenia 
Studentów Chrześcijan w Indiach, Burnie 
i Ceylonie wydał następującą odezwę: ,,Naj
ważniejszym, co możemy uczynić w chwi
lach obecnych w kierunku zjednoczenia Ko
ściołów' chrześćjańskich, którego sobie go
rąco życzymy, to modlitwa za to dzieło, tak, 
byśmy w przyszłości niedalekiej nie mieli 
między sobą żadnych różnic. Dla tej jed
ności musimy pracować wszyscy, abyśmy mo
gli zejść się wszyscy w bratniej społeczności, 
odłożywszy wszelką pychę i przesądy, mając 
jedynie na uwadze to, żeśmy zespoleni z jed
nym dla nas wszystkich Panem jakd jeden 
Kościół, jedną nadzieją naszego zbawienia". 
W Algierze również zaznacza się wśród mło
dzieży silne zainteresowanie dla spraw eku
menicznych, mających na celu zespalanie 
chrześcijaństwa różnych wyznań w jedną du
chową całość w Jezusie Chrystusie.

PAŃSTWA BAŁTYCKIE:
Państwa Bałtyckie obchodziły niedawno jubi

leusz dwudziestoletni swej wolności politycznej 
i religijnej. Klub duchownych Kościołów wolnych 
w Londynie zorganizował specjalny obchód tej 
rocznicy, w którym wzięli udział przedstawiciele 
dyplomatyczni Łotwy, Litwy i Estonii. Między 
przemawiającymi był również wybitny duchowny 
ewangelicki z Kanady — Hunter Boyd. Mówcy 
podkreślali konieczność poznania bliższego ze stro
ny Anglii duchowego bogactwa krajów nadbałtyc
kich. Konferencje ekumeniczne i tutaj wykazały 
sw'e dodatnie działanie i wpływy.

Z ŻYCIA ALBERTA SCHWEITZERA:
Wybitny chrześcijanin doby współczesnej, 

teolog, lekarz, muzyk i misjonarz ewangelicki 
w jednej osobie Dr. Albert Schweitzer posłał nie
dawno do jednego z przyjaciół swych w Londynie 
list, w którym opisuje mu warunki swej pracy 
w Afryce. Warunki te są jak wiadomo bardzo 
ciężkie i wymagają ogromnego samozaparcia i kie
dy może inny narzekałby sobie na niejedno w tym 
względzie — ten wielki lekarz-misjonarz z ra
dością i entuzjazmem tę pracę opisuje, chociaż
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absorbuje go ona całymi dniami niemal bez wy
tchnienia. Szpitale, które Schweitzer kiedyś zało
żył, są stale przepełnione i dawno już nie wystar
czają na bieżące potrzeby, a obsługujący je czte
rej lekarze i dwanaście pielęgniarek pracują do
słownie bez wytchnienia. Schweitzer przy całym 
nawale pracy swej nie zapomina i o studiach filo
zoficznych i teologicznych. Zajęty jest obecnie 
studiowaniem dzieł wielkich myślicieli religijnych 
Chin, których dzieła — jak pisze — chciał po
znać już w roku 1920. O Europie i kulturze 
współczesnej pisze Schweitzer z głęboką troską, 
a nawet obawą o ich przyszłość, jeśli wszystko 
pozostanie tak, jak to widział podczas swej ostat
niej bytności w Europie. O tym jak pracuje 
Schweitzer świadczy uwaga jego w liście, że wcią
gu ostatniego roku nie • mógł oddalić się od 
swego szpitala więcej niż na 5 kilometrów. 
W końcu listu mówi o spokoju, jakiego zażywa 
w Afryce, wśród ludności, której służy, gdy na 
całym świecie tak pełno jest niepokoju.

JUGOSŁAWIA:

Statystyka wyznaniowa w Jugosławii wyka
zuje, że na 14 milionów ludności tego państwa 
jest 6.750.000 rzymskich-katolików (w tym
500.000 narodowości niemieckiej i około 500.000 
węgierskiej). Ewangelików jest w Jugosławii 
ogółem 231.000 (w tym 125.000 niemców-lute- 
ran, 50.000 Słowaków i 56.000 węgrów-reformo- 
wanych). Kościół Reformowany zebrał w roku 
ubiegłym 338.574 dinarów ofiar, a więco 42.000 
dinarów więcej niż w roku poprzednim. Maho
metan w Jugosławii jest około 1.500.000, reszta 
to wyznawcy Kościoła Prawosławnego.

SZWECJA:
W 2.254 zborach Kościoła Ewangelickiego 

Szwecji pracuje ogółem 2.744 duchownych, tak 
że jeden duchowny pćzypada na 2.284 ewangeli
ków. Na wydziale teologicznym w Lund studiuje 
450 studentów, w Upsali — 494, a w tym 14 
kobiet.

FRANCJA:

Ewangelicka Misja Paryska pracuje w dzie
więciu miejscach kolonii francuskich, a mianowi
cie w Lessouto, Tahiti, Senegalu, Zambezi, Gabo
nie, Nowej Kaledonii, Madagaskarze, Kamerunie 
i Togo. Obejmuje ona swym zasięgiem 130.000 
zarejestrowanych członków, 52.000 — katechu
menów i 90.000 uczniów. Trzecia część pracow
ników misyjnych rekrutuje się ze szwajcarów.

Zjednoczenie ewangelicyzmu francuskiego.
Zjednoczenie to, o którym już kilkakrotnie 

wzmiankowaliśmy, było znów uroczyście uchwalo
ne przez ustawodawczy synod Zjednoczonego Ko
ścioła Reformowanego we Francji w maju w Lyo

nie. Uchwałę taką powzięły Kościół Ewangelicko- 
Reformowany, Kościół Reformowany, Kościoły 
Wolne i Kościół Metodystyczny we Francji. Jed
nolity odtąd Kościół będzie się składał z 16 senio
ratów, między innymi i seniorat algierski. Do
tychczas nie przyłączył się jeszcze Kościół Ewan
gelicko-Reformowany w Alzacji, ale nie z powodu 
jakichkolwiek różnic ideologicznych, lecz jedynie 
z powodu różnic, które w zakresie stosunku pań
stwa do Kościoła istnieją na terenie Alzacji i Lo
taryngii. Możemy się cieszyć z tego połączenia, 
które niewątpliwie jest wynikiem silnego oddzia
ływania idei ekumenicznych na ewangelicyzm 
francuski. Jednocześnie zaś moglibyśmy tylko go
rąco pragnąć, aby i u nas idea łączności wzajem
nej poszczególnych grup ewangelickich, które 
żyją w ogromnym rozproszkowaniu a często se
paratyzmie i niechęci wzajemnej, stała się myślą 
przewodnią tych, którym dobro ewangelicyzmu 
w kraju naszym leży rzeczywiście na sercu.

ANGLIA:
Rzymsko-katolicki kardynał Hinsley, arcybi

skup westminsterski, zabronił swym wiernym ja
kiegokolwiek udziału w ruchu oxfordzkim, ponie
waż jest on pochodzenia ewangelickiego, a także 
dlatego, ponieważ ma on na celu pracę, która jest 
sprzeczna z zasadami Kościoła rzymskiego. Praw
dopodobnie przyczyną tego zakazu była obawa, 
że pod wpływem ruchu oxfordzkiego elementy 
laickie rzymsko-katolickie w Anglii spróbowałyby 
wstrząsnąć niejedną domeną życia kościelnego,, 
które dla siebie wyłącznie rezerwuje kler rzymski.

AMERYKA:
Nabożeństwo z płyt.

W centralno-zachodniej Ameryce wprowadzo
no niezwykłą inowację, zastępującą niedzielne na
bożeństwa. Ze względu na wielkie odległości dzie
lące farmy i niemożność skupienia wiernych w ko
ściele, podjęto na próbę urządzanie nabożeństw 
z płyt. Firma wydawnicza co tygodnia wysyła 
płyty z nagranymi pieśniami i kazaniem. E.-PoL

Zjednoczenie Metodystów.
W Birmingham (st. Alabama w St. Zjedno

czonych) odbyła się generalna konferencja 3 Ko
ściołów metodystów w Stanach Zjednoczonych. 
Z pośród obecnych 434 głosów wypowiedziało się 
za zjednoczeniem 3 odłamów metodystów, a tylko 
26 głosów przeciwko. Zjednoczony Kościół meto
dystów Ameryki płn. liczy 8.000.000 dusz. Ew.- 
Pol.

Rozpowszechnianie Biblii.
Amerykańskie towarzystwo biblijne rozpo

wszechniło w 83 latach swego istnienia 134 milio
nów Biblii i jej części w 972 językach. Brytyjskie 
i zagraniczne towarzystwo biblijne w 133 latach 
swej pracy rozpowszechniło 476 milionów. Ew.- 
Pol.
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/

BEZROBOTNY

o i c n u PRACOWNIK UM YSŁO W Y
E L E K T O R A L N A  10 -  TEL .  2.31-25 członek n /Zboru

W ykonywa prace:
o b z n a j m i o n ytekstowe

akcydensowe z wszelkq pracq biurowq i handlowq

tanio prosi
estetycznie
t e r m i n o w o

o zaofiarowanie odpowiedniej pracy

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


