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CZESŁAW LECHICKI

„NAUKA RELIGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ”
KALWINA I JEJ ZNACZENIE

Poprawiona i uzupełniona odbitka z JE D N O T Y ".

W arszawa 1938, nakładem  kolegium  Kościelnego 
W arszawskiej Parafii Ewangelicko - Reform owanej.

Stron 170. Z  portretem  Kalwina. Cena 2 złote.

Do nabycia w kancelarii parafialnej, ul. Leszno 20 
i w księgarni W. MIETKIEGO, ul. Wspólna 10

Pierwsza w języku polskim praca, poświęcona specjalnie arcydziełu teo log ii re fo r
m owanej i wogóle ewangelickiej: „Institutio christianae relig ionis" Kalwina. A u to r 
z wszechstronnq znajomościq przedm iotu, jasno, przejrzyście w sposób dla la ika 
dostępny, om awia genezę w ielkiego trakta tu  Kalw inowego, daje obszerne stresz
czenie jego I-go wydania, rozw ija  na tle  porównawczym  system dogm atyczny Kal
wina, charakteryzuje form ę, metodę, znaczenie dzieła. Na końcu dołqcza przypisy.

Numer 23 naszego pisma uległ konfiskacie na mocy zarządzenia Komisa
riatu Rządu na m. st. Warszawę. Z tego też powodu numer ten nie mógł być 
doręczony Szanownym Prenumeratorom. Wydajemy obecnie numer łączny jako 
23 i 24 w powiększonej objętości, a w nim zamieszczamy cały materiał z numeru 
skonfiskowanego prócz artykułu, z powodu którego konfiskata nastąpiła. Numer 
następny jako 1-y w roku 1939 wyjdzie w dniu 15 stycznia 1939 roku.

R E D A K C J A

Porządek nabożeństw
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym w II połowie grudnia 1938 roku. 
Nabożeństwa rozpoczynają się u godz. 11lu przed poł., o ile nie jest podana inna godzina.

1. Niedziela 18.XII. (4 Adwentu z Kom. Św.) . . . . . . .  Ks. Skiersk i
(uroczysta ordynacja na duchownego kand. teol. Romana M azierskiego
podczas nabożeństwa)

2. Sobota 24.XII. (W igilia Narodzenia Fańskiego) o godz. 15-ej (3 po poł.) Ks. Skierski
3. Niedziela 25.XII. (1 Św ięto Narodź. P a ń s k . .......................................... Ks. Sk iersk i
4. Poniedziałek 26X11. (II Św ięto Narodź. Pańsk.) . . - . . Ks. Zaunar
5. Sobota 3l.XII. (Zakończenie St. Roku) o godz. 18-ej (6 po poł.) z przy

gotowaniem do Koni. Św ............................................................................................Ks. Zaunar

Porządek nabożeństw w miesiącu styczniu 1939 roku
1. Niedziela 1.1 (Nowy Rok) z Kom. Sw................................................................ Ks. Zaunar
2. Niedziela 8.1 (I po E p if a n i i ) ................................................................................Ks Jelinek
3 Niedziela 15.1 (II po Epifanii) z Kom. Sw ................................................Ks. Zaunar
4. Niedziela 22.1 (111 po Epifanii) . . . . . . . . .  Ks. Zaunar
5. Niedziela 29.1 (IV po Epifanii) z Kom. Sw. . . . . . .  Ks. Zaunar
Nabożeństwa dla młodzieży szkolnej odbędą sie w niedziele dnia 15, 22 ;

i 29 stycznia o godzinie 9 m. 30 . . . . . . . . . Ks. Mazierski
Niedzielna Szkółka odbędzie się w niedziele 15, 22 i 29 stycznia o godzinie JO m. 30 w sali zbo

rowej przy ul. Leszno 20.
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JE D N O T A
ORGAN POLSKIEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKO - REFORMOWANEGO

Jakież wyżyny 'miłości? Oto miłość Boga, miłość Ojca. On oddaje., poświęca, co ma naj* 
milszego i najlepszego. 'Niczego nie żałuje.

Oto miłość Syna: bierze On na się zadanie, wyznaczone Mu przez Ojca. Idzie, by szukać 
i zbawiać.

Oto miłość Ducha. On rozprasza moją nieufność i wrogość, — On mię pociąga do 
Ojca, — On skłania mię do ufania Synowi.

Jakaż głębia miłości! Tak, mówi Pismo. Niema słowa krótszego i bardziej pełnego tre
ści. Całe skarby Boskiego uczucia, wszystkie jego skutki, cele są w nim zawarte: ciężar, jaki ono 
nakłada, poświęcenie, które jest jego wynikiem — posłuszeństwo i krzyż. Aż do przepastnych głę* 
bin zstąpił do mnie Bóg. On tak umiłował, dał, cierpiał, zwyciężył.

Jakaż rozległość miłości! Obejmuje ona cały świat. Każdy — oto jej słowo przywileju, —
kto weń wierzy — oto jedyny warunek. Każdy z niej może korzystać, tak, jak z powietrza, ona 
jest zdolną zaspokoić wszelkie moje potrzeby. Mam prawo uważać ją ża moją własność i nikt tie- 
mu nie może zaprzeczyć.

Jak&ż trwałość miłości! Trwanie jej nie ogranicza się do lat kilku, ani nawet do czasu mego
przemijającego ziemskiego żywota, nie podlega ona zmianie, nawet śmierć nie może zwarzyć jej roz
kwitu, ani podkopać jej mocy,. Jej cechą jest niezniszczjalność, a ona przynosi mi skarb — żywot 
wieczny. Jakżeż winienem wysławiać miłość tę w życiu i w śmierci!

D W U T Y G O D N I K

<R£bCLK(l<}a

umiłował świat
hw. Jana 3, 14 — 21.

(Czytanki: „Polska I.B. R. A.").
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KS. JAN 5ZERUDA.

20 lat ewangelicyzmu w Polsce Odrodzonej
W roku jubileuszowym Polski zdajemy so

bie sprawę z wysiłków' współczesnej generacji 
i ich wyników dla utrwalenia bytu Ojczyzny. 
W tym ogólnym obrachunku nie może zabraknąć 
ogólnej oceny działalności Kościołów ewange
lickich i ich obecnego' stanu. Wprtawdzie życia 
Kościoła nie możemy mierzyć miarą organizacyj 
świeckich i miarą krótkich okresów ich bytu, 
lecz zastanowienie się nad całokształtem jego 
życia i pracy może nam nasunąć ważne wnioski
0 jego stanie i o jego zadaniach w przyszłości. 
Badając choćby tylko pobieżnie dzieje protestan
tyzmu w Polsce Odrodzonej natrafimy na kilka 
faktów, z którymi i inne państwa po wielkiej 
wojnie powstałe mają do czynienia. My, ewan
gelicy, żyjemy jako członkowie 7 większych
1 mniejszych organizacyj kościelnych, które 
mniej lub więcej odpowiadają pewnej liczbie 
odrębnych jednostek politycznych i terytorial
nych. Zdawałoby się, że scalenie zaborów i róż
nych terytoriów w jedną całość państwową po
ciągnie za sobą ruch zjednoczeniowy w obrębie 
kościołów, wyznaniowo lub narodowo bliskich. 
Niestety, tak się nie stało! Nie odezwała się po
tężnym głosem tradycja rodzima zgody wyzna
niowej, nie zachęcił przykład niektórych krajów 
zagranicy. W państwach sąsiadujących z Polską 
odbywało się na wielką skalę przegrupowanie ko
ściołów, według zasady narodowościowej, którą 
w klasyczny sposób przeprowadzono w Czecho
słowacji. Początek dziełu unarodowienia pro
testantyzmu dali Czesi, tworząc ,,Ewangelicki ko
ściół czeskobraterski" zamiast ewangelicko-aug
sburskiego i ewangelicko-reformowanego, do 
których należeli do 1918 r. Za nimi poszli 
Niemcy, łącząc się w ,,Niemieckim Kościele 
Ewangelickim", a następnie Polacy, którzy jedna
kowoż — podobnie jak Słowacy — zachowali 
historyczną nazw'ę swego Kościoła. W Polsce 
ruch unarodowienia kościoła poszedł w' innym 
kierunku. Oba kościoły'ewangelicko - reformo
wane, które podkreślają tradycję polską, nie 
ograniczyły się do rzeszy polskiej wiernych, lecz 
objęły także swą organizacją ewangelików cze
skich i ukraińskich. W podobny sposób Kościół 
ewangelicko-augsburski i Ewangelicki Kościół 
w. a. i h. w Małopolsce przyjął pod sw'oją 
opiekę ewangelików ukraińskich. Zupełnie ina
czej przedstawiają się oba Ewangelickie Kościo
ły unijne. Konsolidując się wewnętrznie i orga
nizując swoje życie religijne, charytatywnie 
i szkolnictwo, separowały się od kościołów ,,pol
skich". Kościół unijny w Poznańskim wolał mieć 
raczej prywatną ,,Szkołę Teologiczną", niż uznać 
Wydział Teologiczny warszawski także za swój 
i przyczynić się do jego rozbudowy. Proces „.una
rodowienia" kościoła na G. Śląsku został po
wstrzymany.

Sprawni górnośląska należy w ogóle do naj
smutniejszych faktów' z życia kościelnego ostat
nich lat. Przyczyniła się ona do rozluźnienia 
słabych więzów' wspólnoty ewangelickiej w Pol
sce. Na terenie G. Śląska nastąpiło ostre starcie 
dwuch kierunków protestantyzmu w Polsce: nie
mieckiego, skrajnego, który z nieufnością od
nosił się do wszystkiego, co polskie, i polskiego, 
który cały teren .Rzeczypospolitej uważa za pole 
swej działalności i wszystko, co polskie, chce 
w przęgnąć do służby dla Ewmngelii w7 narodzie. 
Nikt inny nie boleje tak bardzo nad zgubnymi 
skutkami walki kościelnej, jak właśnie Polacy.

Ewrangelicyzm polski — nazŵ a często złośli
wie i błędnie zestawdana z niemieckim chrześci
jaństwem — nie chce czego innego, jak tylko 
wykonania posłannictwa ewangelicznego- w naro
dzie. Jego podstawa nie jest biologiczna, lecz re
ligijna. Pełniąc tak ważne zadanie, natrafia na 
szereg przeciwieństw i trudności-, stwarzanych 
przez grupy i zwolenników' ideologii nie tylko 
oolsko-katolickiej, lecz także — co jest zrozumia
łe— niemiecko-ewangelickiej. Już w dobie przed
wojennej nastawiony na wralkę, wnosi on wszę
dzie, gdziekolwiek się pojawia, wielkie napięcie 
dynamiczne. Nie może pozostawić w7 gnuśności 
i ospałości mas i nie może przejść do porządku 
dziennego nad akcją polityczną Niemców. Stąd 
rodzi się walka dwóch obozów, która znamio
nuje życie powojenne ewangelikó w Polsce. Ileż 
to sił i czasu marnuje się niepotrzebnie na wal
kę o sprawy, które wanny być jasne lub też gład
ko załatwione. Mam na myśli np. stosunek Niem
ców' do Polaków7 na G. Śląsku, w Poznańskim 
i w Małopolsce. Niewątpliwie tu i tam środki 
i metody walki nie były ewangeliczne. Żadna 
strona nie jest wolna od tego zarzutu. Trzeba 
nieustannie apelować do stron walczących, by 
miały na oku całość i świętość sprawy, nigdy 
nie łamały wzajemnego zaufania i nie dawały 
maluczkim powodu do zgorszenia.

Ewangelicyzm polski ma do zanotowania 
w swaoim bilansie ostatnich 20 lat kilka dodatnich 
pozycji. Jego przedstawiciele zabiegali u władz 
państwowych o zorganizowanie opieki duszpaster
skiej nad żołnierzem ewangelikiem, o kreowa
nie przy uniw ersytecie stołecznym Wydziału Teo
logii Ewangelickiej, starali się w 1921 r. o za
wirowanie w konstytucji praw7 ewangelików' i ko
ściołów ewangelickich, podjęli próbę stworzenia 
podstaw')' prawmej jednego kościoła ewangelic
kiego w Polsce. Były to sprawy ogólne, wszyst
kich obchodzące, a jednak zawdzięczały one swe 
załatwienie inicjatywie i poparciu poza kościołem, 
ewangelicko-augsburskim tylko u dwmch bratnich 
kościołów ewangelicko-reformowanych. I tak jest 
w' wielu innych drobniejszych sprawach. Ewan
gelicy niemieccy albo nie podejmują inicjatywy,
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albo też ustosunkowują się do poczynań strony 
polskiej z obojętnością lub nieufnością.

Jasnym przebłyskiem innej atmosfery zda
wał się być Zjazd ewangelików w Wilnie w li
stopadzie 1926 r. Po nieudanej próbie jedno
czenia ewangelików na podstawie ustawy kościel
nej w 1921 r. nadzieje uzyskania wspólnej plat
formy działania odżyły. Wilno było aktem dobrej 
woli i chęci i — mimo wszystko — stanowi pięk
ną kartę w historii Polski powojennej. Pozostaje 
ono jednak lekcją poglądową tego, co mimo wiel
kie różnice ideologiczne da się osiągnąć w obozie 
ewangelików i czego należy unikać. Sprawy ad
ministracji, prawa i polityki kościelnej nie mogą 
być dla nas przedmiotem porozumienia. A o te 
kwestje głównie chodziło na sesjach Rady, cho
ciaż poświęcono wiele uwagi i zasadniczym za
gadnieniom.

Idea przewodnia, która, przyświecała inicja
torom Rady i podobnych instytucyj jednoczą
cych ewangelików, nie przestała zajmować umy
sły wyznawców Ewangelii. Jako idea religijna, 
biblijna, jest ona nakazem, obowiązującym i Ko
ścioły Reformacji. Ewangelicyzm jako kierunek 
religijny i specyficzny pogląd na świat, jako 
swoista moralna postawa chrześcijanina wobec 
życia i świata, stanowi zwartą w sobie całość, 
opartą na autorytecie Chrystusa. Jeśli tak jest, 
wszelkie działanie Kościołów ewangelickich w 
duchu Ewangelii, dla jej chwały i rozgłosu słu
ży utrwaleniu wspólnoty ewangelickiej. Głosząc 
Ewangelię, urzeczywistniając jej wskazania wdzie- 
le miłości bratniej, w akcji samarytanizmu chrze
ścijańskiego, w akcji kulturalnej i w umoralnie- 
niu życia społecznego, spotykamy się na wielu 
polach działania i niezawodnie prędzej lub póź
niej czuć się będziemy członkami jednej wielkiej 
rodziny. Sądzę, że nie tyle Rada lub jej namiast
ka, lecz te właśnie działania w duchu Ewangelii, 
w myśl zasad reformacji, akcja religijna tych, 
którzy wiernie i gorliwie pragną służyć Polsce 
tym, co inne narody i państwa podniosło na wy
soki szczebel kultury duchowej, są nam potrzebne.

Sprawy ewangelicyzm u u nas nie można tra
ktować z punktu widzenia stowarzyszenia reli
gijnego lub programu i hasła jakiegokolwiek 
przywódcy duchowegK) lub interesów lej lub owej 
grupy narodowościowej, trzeba stanąć na gruncie 
Kościoła i jego wielkiej misji w obecnym świę
cie. W tym względzie ruchy ekumeniczne mogą 
wywrzeć na nasze kościoły bardzo dodatni wpływ.

Jest dziedzina, w której porozumienie i poza 
Radą zaznaczyło się pozytywnie ; jest to misja we
wnętrzna. Można powiedzieć, że ten dział pracy 
Kościołów ewangelickich w Polsce jest ich chlu
bą. Do istniejących i rozszerzonych zakładów do
broczynnych przytułków dla sierot, domów dla 
starców, dodano nowe. Warto wymienić dla przy
kładu 3 instytucje: ,,Eben-Ezer" w Dzięgielowie 
pod Cieszynem, „Czapków" zboru ewangelicko- 
reformowanego w Warszawie i ,,Tabita" diako

natu zboru ewang.-augsb. w Warszawie. Kilku 
nowymi zakładami może się poszczycić Ewange
licki Kościół unijny w Wielkopolsce. Wyrazem 
prężności akcji charytatywnej ewangelickiej są no
we stowarzyszenia pań i zakłady sióstr diakonis: 
Eben-Ezer w Cieszynie, „Tabita" w Warszawie- 
Skolimowie i diakonat zboru ewang.-reform, w 
Warszawie. Jeśli uwzględnimy liczne stowarzy
szenia charytatywne, rozsiane po całym kraju 
i szpitale (w Warszawie, Łodzi i Poznaniu) bę
dziemy mieli obraz wielkiego dzieła misji we
wnętrznej.

Inną dziedziną pracy kościołów ewangelic
kich, która dała pozytywne wyniki, jest opieka 
nad młodzieżą. Szkółki niedzielne i nabożeństwa 
dla dzieci rozpowszechniły się i w mniejszych 
zborach, sieć stowarzyszeń młodzieży pokryła te
reny większych i mniejszych kościołów. Dwa Ko
ścioły : Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko- 
Unijny Wielkopolski powołały specjalnych dusz
pasterzy młodzieży i mają pisma młodzieżowe. 
Zjazdy regionalne, wojewódzkie i ogólno-kościel- 
ne stały się w ostatnich latach stałym zjawiskiem.

Sprawie młodzieży i Kościoła służą ogólne 
konferencje kościelne, urządzane corocznie przez 
Ewangelicki Kościół unijny i Kościół ewangelic
ki w Małopolsce. Analogiczne funkcje spełniają 
w innych kościołach synody i konferencje księży 
pastorów.

Wogóle w ostatnich latach można stwierdzić 
rozrost organizacyj i instytucyj kościelnych, co 
świadczyć może o dynamice życia kościelnego, 
lecz nie zawsze jest pomyślnym objawem normal
nego rozwoju tego życia. Kościół ma być wolnym 
od pokusy stowarzyszeń, którym nieraz przewo
dzą ludzie duchem jemu obcy. W jego cieniu mo
gą się dobrze rozwijać zrzeszenia dobrowolne 
i bractwa.

Lata powojenne — to organizowanie się i bu
dowanie. Wszystkie Kościoły ewangelickie podję
ły starania o nową ustawę kościelną i ustawę
0 stosunku Państwa do każdego z nich z osob
na. Długoletnie zabiegi władz kościelnych dały 
tylko w jednym wypadku wynik. Kościół Ewan
gelicko-Augsburski uzyskał uznanie swego pra
wa wewnętrznego, a w dekrecie Prezydenta. Rze
czypospolitej z dn. 26. XI. 1936 r. określenie sto
sunku prawnego Państwa do Kościoła. Dekret 
jest wymownym świadectwem polityki wyznanio
wej Rządu Rzeczypospolitej, który chce mieć za- 
warowane prawa w sprawach personalnych
1 zwierzchniego nadzoru naci wewnętrzną pracą 
Kościoła. Czy daleko posunięta ingerencja Pań
stwa w sprawach Kościoła wyjdzie na dobre Ko
ściołowi, to może wykazać doświadczenie przy
szłości. Przeszłość uczy, że pomyślny rozwój Ko
ścioła zależy nie tylko od wolności, poręczonej 
przez państwo, która może się wyrazić w syste
mie równorzędności obu kontrahentów, lecz tak
że od mocy życia religijnego, które pielęgnuje 
Kościół, Niestety, w trakcie polemiki prasowej,
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rozpętanej przez czynniki spoza Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego, zapomniano o najważniej
szych zadaniach i pracach Kościoła w dziedzinie 
religijnej i wyznaniowej, zagwarantowanych w 
dekrecie. Kościół Ewangelicko - Augsburski w 
Rzeczypospolitej Polskiej, uznający jako jedyną 
zasadę i normę wiary i życia wszystkie księgi ka
noniczne Pisma Świętego tudzież wszystkie księgi 
symboliczne Kościoła Ewangelicko - Luterskiego, 
korzysta z pełnej wolności wyznania swej wiary 
oraz wykonywanie swojego kultu religijnego" (art. 
1, 1). Z tej magna charta wolności należy korzy
stać w całej rozciągłości, z prawa wyznawania 
wiary wyciągnąć pełne konsekwencje. Kościół nic 
może ograniczać swej działalności do swych na
bożeństw i lekcyj religii, lecz wanien zabierać głos 
w sprawach społecznych, kulturalnych i przyczy
nić się do wychowania obywateli Polski i ukształ
towania jej lepszego jutra.

Ewangelicyzm w Polsce nic powinien dać się 
zepchnąć do rzędu małoznaczącego wyznania. My, 
ewangelicy, byliśmy na ziemiach Rzeczypospolitej 
w dobie jej chwiały i upadku. Przodkowie nasi 
wnieśli bogatą pracę kulturalną i religijną, po
mnażali skarbiec duchowy polski, nie rzadko spła
cając daninę krwi. Żaden Kościół ewangelicki, 
zabiegając u władz o nową ustawę, nie może 
się wyrzec tej przeszłości za cenę zupełnej wol
ności od państwa.

Wiele niepotrzebnego zła wyrządziła Kościo
łom ich prasa. Samowola i subiektywizm poglą
dów niektórych redaktorów' wywołały u obcych 
wrażenie, że Kościoły ewangelickie nic znają su- 
bordynacji, a w sprawach religijnych obiektywiz
mu i stałości. A przecież tak nie jest. Niemało 
zamieszenia wywołały także artykuły prasy nie
mieckiej o roli i istocie Kościoła. Gdyby nale
żało wyciągnąć wnioski z obszernych wywodów 
kilku autorów, trzebaby powiedzieć, że obraz Ko
ścioła nakreślony przez nich odbiega od tego 
wszystkiego, co zwykliśmy nazywać Kościołem 
zarówno w przeszłości jak i teraźniejszości Pol
ski. W każdym razie byłoby to stowarzyszenie

pietystów, a nie instytucja, która jest chlubą 
mocnych, ostoją słabych i wątpiących, przystanią 
wolności i pokoju, ogniskiem wiary i czynu, z 
którym liczy się ogół. O taki Kościół mocny 
i wpływowy w' Odrodzonej Ojczyźnie walczą 
Ewangelicy-Polacy. Zdają oni sobie sprawcę złe
go, że bardzo wielu wrogów stara vsię podciąć 
jego byt i osłabić jego znaczenie. Chodzi o to, 
abyśmy sami walką wewnętrzną i brakiem wiary 
nie dawali wrogom broni do ręki.

Ewangelicy mają w Polsce dobrze ugrunto
wane prawo bytu. Lud ewangelicki Śląska Cie
szyńskiego i Górnego od czasów Piastów śląskich 
XVI w. pozostał wierny wierze ewangelickiej, 
i mowie, podobnie jak lud polski połudn. Pô  
znańskiego i Mazurzy Suwalszczyzny. W miastach 
mamy rody ewangelickie sięgające XVI w. i zbo
ry z czasów niepodległej Rzeczypospolitej. Masy 
kolonistów w b. Kongresówce, na Wołyniu i w 
Małopolsce zżyły się z otoczeniem i stanowią 
zastępy wiernych i gorliwych obywateli Rzeczy
pospolitej.

Gdy tak w 20-lecie uzyskania Niepodległo
ści obejmujemy myślą okres powojenny dziejów 
Kościołów ewangelickich w Polsce, uwaga nasza 
mimowoli spoczywa na fakcie, którym zamyka 
się pierwsze 20-lecie t.j. na odzyskaniu ziem 
Śląska zaolziańskiego. Gdy dla wielu fakt ten 
oznacza wzbogacenie Polski wartościami ducho
wymi i materialnymi, dla ewangelików ma on to 
znaczenie, jakie mu w tęsknocie do powrotu na 
łono Macierzy nadali przewodnicy duchowa ludu 
śląskiego. W memoriale z dn. 3 grudnia 1018 r. 
duchowni polsko-ewangeliccy tak się m. in. wy
razili: ,,Pragniemy powrócić do przyrodzonej na
szej ojczyzny..., pragniemy być czynnikiem w du
chowym życiu narodu, w jego kulturze, pragniemy 
wnieść w jego umysłowość ducha Ewangelii w 
oświetleniu ewangelickim, jak to było w ,,złotym 
wieku" kultury polskiej".

Powrót Zaolzia do Polski przypomina ewan
gelikom ich zadania religijne i kulturalne. 
(Ew.-PoL).

HENRYK ŚWIĄTKOWSKI.

Wolność sumienia w historii Polski

Dawna Polska w okresie swego największego 
rozkwitu nie znała prześladowań religijnych, 
a sprawę stosunku do Boga pozostawiała sumie
niu swych mieszkańców. Już w 1414 r. na soborze 
w Konstancji przedstawdciel Polski, rektor akade
mii krakowskiej Paweł Włodkowic z Brudzewa, 
głosił — wbrew powszechnej doktrynie i prakty
ce średniowiecza — zupełnie nowoczesną zasadę, 
zawartą w pracy p. t. ,,De potestate papae", że

nie umieli inaczej swego Boga miłować, je
no wbijając człowieka na krzyż“.

Nietsche, Zarathustra.
„fides ex necessitate esse non debet" (wiara nie 
może być z przymusu). Zasada ta zatryumfowała 
w Polsce w epoce reformacji, gdy na Zachodzie 
społeczeństwa krwawiły się w wojnach religij
nych. Społeczeństwo wykazało w stosunku do 
reformacji pełną tolerancję. Jakkolwiek królowie 
katoliccy w deklaracjach występowali przeciwko 
nowinkarstwu religijnemu, jednak silniejszego po
parcia w społeczeństwie me mieli. W atmosferze
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wolności nowinki religijne znajdują wielu zwo
lenników. Dochodzi do tego, że w r. 1569 na 73 
krzesła senatorskie 38 znajduje się w posiadaniu 
protestantów. Zasada „cuius regio, euis religio" 
(wywołująca najstraszliwsze wojny), uchwalona 
w Niemczech na zjeździe augsburskim w 1555 r.; 
w Polsce nie miała i nie mogła mieć zastosowa
nia.

Podczas gdy w zachodniej Europie różni 
książęta pławią się we krwi swoich poddanych, 
inaczej wierzących, u nas wielki twórca Unii Lu
belskiej wypowiada do narodu wiekopomne sło
wa: ,,Nie jestem królem waszych sumień", a za 
nim Stefan Batory głosi: ,,Mniemam, że wiary 
nie wolno nigdy rozszerzać prześladowaniem 
i krwią, ani sumień ludzkich zniewalać gwałtem". 
Kanclerz Zamoyski, trybun mas szlacheckich i ich 
wychowawca polityczny, powiada: „Kiedyby to 
mogło być, abyście wszyscy mogli być papieżni- 
kami, dałbym za -to połowę zdrowia mojego..., 
ale jeśli kto (będzie wam gwałt czynił, .dam 
wszystko swe zdrowie, abym na tę niewolę nie 
patrzył".

Na sławnym sejmie.konwokacyjnym 1573 r. 
otrzymali inowiercy podstawy równouprawnienia. 
W ustawie sejmowej z 28. I. 1573 r. ,,De pace 
inter dissidentęs" otrzymały równe prawa wszyst
kie wyznania chrześcijańskie w Polsce, czym 
ugruntowana została wolność sumienia. Było to 
w okresie nocy św. Bartłomieja we Francji.

Wszystko to działo,się wbrew naciskowi fa
natyków katolickich, bowiem w sprawach religij
nych decydujący wpływ na masy szlacheckie mie
li umiarkowani i tolerancyjni katolicy, jak kan- 
lerz Zamoyski i wielu innych: Bowiem głęboko 
w naturze polskiej tkwiła zasada szanowania god
ności ludzkiej.

Najlepszym dowodem pomyślnego położenia 
prawosławnych w okresie rozkwitu mocarstwo- 
wości Polski było ich zachowanie się podczas 
niemal nieustających wojen z Moskwą. Przez wie
le lat istniał carat moskiewski, który jako ośrodek 
rosyjskiego prawosławia, mógł być do pewnego 
stopnia siłą przyciągającą dla polskich prawo
sławnych. Ale w dawnej Polsce — w okresie to
lerancji i równouprawnienia religijnego za Ja
giellonów — społeczeństwo prawosławne wyka
zywało gorące przywiązanie do Państwa Polskie
go, co i wyrażało się podczas wojen z Moskwą, 
kiedy to prawosławni dowódcy wojsk polsko-li
tewskich, dziękując Opatrzności za odniesione 
zwycięstwa (m. in. książę Ostrogski) budowali 
świątynie prawosławne.

Dopiero po zwycięstwie reakcji katolickiej na 
schyłku XVII wieku i do połowy XVIII wieku 
trwaf okres fanatycznego zaślepienia, gdy zabro
niono wznoszenia nowych świątyń akatolickich, 
gdy zabroniono ostentacyjnie formy kultu ino- 
wierczego oraz jeśzcze w r. 1658 wypędzono 
Arian. Ale reakcja postępowała wolno, gdyż nie 
płynęła ona z instynktu narodowego. Przez cały 
wiek XVII, mimo, iż dewocja katolicka coraz

gwałtowniej wzbierała pod wpływem Jezuitów, 
prawa polityczne dysydentów pozostają nienaru
szone. Aż do roku 1733 widzimy ich sprawują
cych funkcje poselskie i zasiadających jako obie
ralni sędziowie w trybunałach, a trwało to d<5 
końca XVIII wieku, gdyż już powiew ,,oświece
nia" niósł zapowiedź reform wielkiego sejmu 
1788—1792.

Ale i w okresie wzbierającej reakcji katolic
kiej i masowego burzenia przez sfanatyzowane 
i podjudzane przez jezuitów tłumy żaków i inne
go pospólstwa świątyń inowierców — kilkakrotnie 
uchwalane „konstytucje o tumultach" w miarę 
możności hamowały wystąpienia masowe fanaty
ków, stwierdzając, że ówczesne rządy nie ponosiły 
za burzenie świątyń (zborów) inowierczych mo
ralnej odpowiedzialności.

Okres reakcji katolickiej był równocześnie 
okresem upadku myśli państwowej polskiej i zwia
stował rozkład dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. 
O okresie tym filozof i publicysta I-ej połowy 
ubiegłego wieku, autor wielu prac pedagogicz
nych i politycznych, szermierz idei wolności su
mienia Bronisław Trentowski w pracy p.t. „Rze
czy o wyjarzmieniu Ojczyzny" pisze: „...Ale Pol
ska pozostała wierna Rzymowi. Przestała wierzyć 
w Chrystusa, a uwierzyła w papieża. Przyjęła 
w swój dom jezuitów, ażeby wykorzenili w niej 
do szczętu chrześcijański i europejski pierwiastek: 
Miast nakazanej od Zbawiciela miłości bliźniego, 
hołdowała nakazanej przez papieża nienawiści 
różnowierców, kąpała się we krwi własnych dzieci 
szyzmatyckich i dyssydenckich, jak gdyby była tó 
krew mongolska i pogańska; nawracała gwałtem 
do unii i zaplątała się przez to w wojnę domo
wą i religijną z kozactwem; utraciła cześć w Euro
pie; oślepła na duchu, rozpiła się wreszcie i upa
dła".

W tym to smutnym okresie upadku polskiej 
myśli państwowej położenie chrześcijańskiej lud
ności akatolickiej w Polsce było nader ciężkie. 
W takich oto dramatycznych barwach przedstawił 
położenie ludności prawosławnej na Sejmie War
szawskim 1620 r. poseł Wawrzyniec Drewiński:

„Cerkwie w miastach i wioskach zamknięto, 
majątek cerkiewny zrabowano... księży rozpędzo
no... Bez spowiedzi i św. sakramentów ludzie 
umierają".

A o ówczesnej nietolerancji tak pisze dr. 
Wacław Sobieski w pracy p.t. „Nienawiść wyzna
niowa tłumów za rządów Zygmunta III (Warsza
wa 1902 r.)": „Już w roku 1614 w czerwcu po
znańscy uczniowie jezuiccy spalili zbór (kościół) 
lute!rski na Łysej Górze, obili przebywających 
w szpitalu ubogich i starców' i połamali ich 
„sprzęt", po czym na drugą noc tenże szpital zu
pełnie spalili. W dwa tygodnie ciż jezuiccy stu
denci podobnież naszli zbory braci czeskich, strze
lali do ich ministra, zabrali jego rzeczy, porąbali 
ła,wki i kazalnicę. Podobnież zaatakowali kilka 
domów prywatnych... Po dokonanym tumulcie 
w r. 1614 biskup Opaliński zakazał restaurować
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powalony zbór... Poznańskie zbory legły w rui
nach raz na zawsze. Na gruncie zboru luterskiego 
Stanął klasztor katolicki karmelitów bosych. Po
dobnie dawny zbór wojewody Górki dostał się 
w ręce zakonnic benedyktynek... W Lublinie dom 
zakupiony wspólnie przez ewangelików, napadany 
przez pospólstwo i burzony w latach 1611, 1614 
i 1620, został sprzedany karmelitanom. Z miasta 
Lublina przenieśli ewangelicy swój zbór na przed
mieście do domu szlacheckiego... I nadszedł sąd
ny dzień dla ,,beretyków". Burzono dom po do
mie, rzucono się na wielkopański dom Eirleja, 
kasztelana bełzkiego, gdzie schronili się ministro
wie, aż w końcu zburzono wszystkie zbory... 
Atmosfera panująca w frybunale i w sądach lu
belskich dochodziła do tego stopnia, że miano 
wzywać do sądów inowierców i nakłaniać ich 
tamże do przejścia na wiarę katolicką... Rok 1627 
jest ostatnią czarną datą w szeregu krytycznych 
lat, przynoszących zupełną zagładę zborom po 
miastach. W r. 1591 ostatni raz zburzono zbory 
w Krakowie, iw r. 1616 w Poznaniu, w r. 1627 
w Lublinie, że pominiemy ów tumult w Wilnie 
w r. 1611, gdyż po nim zbór odbudował się 
i dotrwał najdłużej, aż do czasów Władysława 
IV, zawdzięczając wiele własnemu ,,obwarowaniu 
tak murem, jak i strażą"... Zaraz na początku 
panowania Władysława IV stał się ohydny tu
mult w Krakowie. W r. 1633 żacy porwali trum
nę z ciałem pewnej protestantki i odarłszy ze 
wszystkiego, rzucili do kałuży, po czym przywią
zawszy łańcuchem trumnę ze zwłokami do koni, 
włóczyli ją po przedmieściu w towarzystwie zgrai 
Żaków, która biegła za trumną z wrzaskiem wiel
kim i rzucając w nią błotem i kamieniami. Na 
koniec zawiesili ciału kamień na szyi i rzucili je 
do Wisły, uniemożliwiając w ten sposób krewnym 
wydobycie go z wody.. Niektórzy widzowie 
z uśmiechem patrzeli na ten obraz moralnego 
zdziczenia. Sam rektor uniwersytetu miał ,,zapa

trywać się na ten ,zgiełk i burdę". Natychmiast 
z rozkazu króla zarządzono dochodzenie, wydalo
no tumultantów z uniwersytetu, a jednego z nich:, 
głównego sprawcę, skazano na śmierę..:

Dziwnie od tych rozgorączkowanych tłumów 
rzucających się z iskrą w oku na różne wiary, 
odbija się garstka ,,zimnych" polityków z swą 
ustawą o tumultach na czele. Ta garstka „zamoy- 

♦ szczyków", to garstka ludzi, którzy zgnębili w 
sobie żywiołowe, zwierzęce porywy. Ta garstka 
wzięła udział w pracy wszechludzkości, toczącej 
się od wieków, aby na ziemi na przekór wszelkim 
wybuchom namiętności, ras, religij. narodów 
zstąpił kiedyś wymarzony spodziewany przez ty
łu „pokój"...

Tymi słowy kończy dr. Sobieski swoją pra
cę. Podane wyżej cytaty stanowią zaledwie d ro b r  
ną cząstką setek ,,obrazków" straszliwej niena
wiści i zbrodniczych czynów rozagitowanych 
ciemnych fanatycznych tłumów.

Jedno należy tu podkreślić, że dzieło znisz
czenia i nienawiści siał ciemny podbechtany 
przez „świętobliwych mężów" tłum, a nie pol
skie czynniki rządowe, którym można było zarzu
cić w wielu wypadkach bierność w' stosunku do 
tumultów, ale nigdy burzenie zborów nie odby
wało się na rozkaz i z wyraźnej woli ówczesnych 
rządów Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Historia omawianych okresów dawnej Polski 
pouczą nas, że zawsze były dwa rodzaje katoli
ków polskich: jedni fanatyczni i bezkrytyczni 
wykonawcy woli kleru, dla którego nie istniało 
pojęcie państwa jako wspólnego dobra wszyst
kich obywateli, drudzy katolicy — „zamoyszezy- 
cy", uświadomieni politycznie obywatele, którzy 
jak później sławny król Batory, widząc 
odwieczne współżycie na ziemiach Polski lud
ności odmiennych wyznań, uważaji, że jest w 
Polsce, „starodawnym" zwyczajem uznawanie pra
wa do życia i rozwoju różnych wyznań.

Na drodze ku światowej konfeiencii młodzieży
chrześcijańskiej

W dniach 2 — 6 sierpnia obradowała w Bie- 
vre> pod Paryżem konferencja kierowników chrze
ścijańskiej pracy młodzieżowej. Jak z niedawno 
opublikowanego sprawozdania wynika, konferen
cja ta miała za zadanie gruntowne opracowanie 
programu Światowego Kongresu Młodzieży Chrze
ścijańskiej, który ma być zwołany do Amsterda
mu w dniach od 24 lipca do 2 sierpnia 1939 r. 
W konferencji wzięło udział 60 przedstawicieli 
chrzęścijąńskiej pracy młodzieżowej, reprezentu
jących 23 państwa. Obesłały ją nietylko kościelne 
organizacje młodzieżowe, ale także i wolne chrze
ścijańskie ;związki młodzieżowe licznych krajów; 
;Wielkie ’Światowe Związki To\yąr?y$tw ’'Chrześci

jańskiej Młodzieży Męskiej i Chrześcijańskiej Mło
dzieży Żeńskiej oraz Chrześcijańskich Organizacji 
Studenckich, Ekumenicznej Sekcji Młodzieży Świa
towego Związku Współpracy Między Kościołami, 
Tymczasowej Sekcji przyszłej Ekumenicznej Ra
dy Kościołów i Sekcji Młodzieżowej Ruchu Eku
menicznego wiary i ustroju, a nadto światowe 
związki Rycerzy Pokoju.

Konferencja zatwierdziła program przewidu
jący przedstawienie Kongresowi Amsterdamskie
mu zasadniczych osiągnięć światowych konferen
cji Kościołów w Oxfordzie i Edynburgu (.1937) 
i Światowej Konferencji Misyjnej w Madras 
(1938). W sprawozdaniu tym nie chodziłoby przy-
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tern o zewnętrzny przebieg obrad, ale o istotne 
ujęcie wielkich zagadnień i problemów w świetle 
ekumenicznych konferencji.

Sam Kongres miałby na celu: po pierwsze 
wzmocnienie poczucia solidarności wśród uczestni
ków przez danie im okazji do złożenia św iadectwa 
swej wiary w odniesieniu do poruszanych kom 
kretnych zagadnień. Po drugie: wzmocnienie i po
głębienie wspólne wyznawanej prawdy chrześci
jańskiej przez codzienne rozmyślania biblijne. Po 
trzecie: nie tyle teoretyczne sformułowanie rezo
lucji po uprzedniej ogólnej wymianie zdań, ile 
przede wszystkim rozważanie praktycznych na
stępstw przyjętych na konferencji poglądów. Po 
czwarte: ukoronowanie pracy każdego dnia eku
meniczną godziną modlitwy, w czasie której roz
ważane. zagadnienia i postulaty delegatów zanie
sione będą przed oblicze Boga,

Przewidziane są następujące tematy: „Bóg, 
wieczysty Pan", „Zew ku jedności z rozdarcia", 
„Chrześcijanin i konflikty świata", „Dziecięctwo 
Boże i miłość braterska", „Nasz powszedni chleb", 
„Wspólnota chrześcijańska w święcie narodów", 
„Kościół i chrześcijaństwo", „Chrześcijanin jako 
świadek", „Przezwyciężyłem świat". W poszcze

gólnych grupach dyskutowane będą jeszcze inne 
zagadnienia, jak: „Młody Chrześcijanin wśród za
gadnień narodowych", „Młody chrześcijanin a po
rządek gospodarczy", „Młody chrześcijanin w na
rodzie i państwie", „Młody chrześcijanin a wy* 
chowanie", „Młody chrześcijanin a zagadnienia 
rasy", „Małżeństwo chrześcijańskie i życie rodzin
ne", „Kościół i jego misja w świecie".

Specjalna grupa ma się zająć zagadnieniami 
wychowawczymi. Poszczególne grupy składać się 
będą każda z 30 członków, zbierających się na 
sześciu dwugodzinnych popołudniowych posiedze
niach. Do każdego tematu przygotowany będzie 
konspekt, jako podstawa do dyskusji. c

Młodzi ludzie w wielu krajach śledzą baęz> 
nie tok pracy przygotowawczej. Koncentracja eku
menicznej pracy młodzieżowej, jednolite wyprowa
dzanie młodzieży chrześcijańskiej we wspólną pra
cę dla sprawy ekumenicznej w świecie, to jest 
istotne zadanie wszelkiej chrzęścijańskiej pracy; 
młodzieżowej. Jeśli konferencja w Amsterdamie 
spełni te nadzieje, jakie się w niej dziś pokłada, 
znajdzie w niej chrześcijańska młodzież wszyst
kich krajów nowe źródło mocy. Ew.-Pol.

KS. DR. JEL1NEK.

Świecki pisarz o teologii Kalwina
Kilka uwag o książce Cz. Lechickiego i jej krytyce w „Przeglądzie Ewangelickim*.

(Ci4g dalszy).

Szanowny Recenzent piszę: „O tej nauce młody 
Luter w swoim komentarzu względnie wykładach do Li
stu do Rzymian słusznie wyraził się, że jest ona prze
paścią, do której łatwo runąć można". Czyżby rzeczy
wiście dla 32-letniego Lutra predestynacja była tylko 
„przepaścią", jak chce Szanowny Recenzent? Czy aby 
między słowami Lutra, a słowami Szanownego Recenzen
ta nie zachodzi zasadnicza i wiele mówiąca różnica? 
Owszem. Luter wyraźnie mówi, że nauka o predestynacji 
„masslos hart und bitter für die Fleisch.esklughęit. ist, 

aber voll Süsse für die Demütigen, die: an sich selbst 
verzweifeln" (por. Thiel, Luthier, tom I, str. 228). 
Z dumą nazywa ją „tiefere Theologie", to też ostrzega 
swych uczniów przed jej głębią i powagą; „Niemand 
stürze sich in diese Grübeleien, dessen Geist noch nicht 
gereinigt ist, damit er nicht, in den Abgrund des Grau
sens und Verzweiflung fälle, sondern reinige-zuvor sein 
Herz durch die Betrachtung der. Wunden Christi, ich 
Würde auch nicht über diese Fragen reden, wenn-ich 
nicht durch das Thema meiner Vorlesung dazu gezwun
gen wäre. Das sind die tiefsten Geheimnisse der Theolo
gie, die vor Einfältigen und Ungeschulten nicht erörtert 
werden dürfen, sondern nur :im Kreise der Vollkomme
nen, denn jene sind nur fähig Alilclv zp trinken, nicht 
ä W  'solchen starken Wein. Das ist eine • Theologie im

wahrsten Sinn des Wortes, von welcher der Apostel 
spricht: Wir reden von einer Weisheit für Vollkommene" 
(Thiel, Luther I, 232). — Gzyż muszę jeszcze dodawać 
od sjebie, że co innego powiedział Luter, a co innego 
chciałby wtłoczyć w jego słowa Szanowny Recenzent?!

Stanowisko Lutra wobec predestynacji, z którą 
si,ę nigdy nie rozszedł ( !) , jest całkiem zrozumiałe. 
Orientacja wielkiego Reformatora wittenberskiego jest 
nawskroś antropocentryczna;. w systemacie swoim wy
chodzi on od antropologicznej strony paulińskp-augustyń- 
skiego systemu, i to właśnie prowadzi go już w r. 15.16, 
a może nawet i wcześniej, do predestynacji ( J . J . Hot- 
fnger: Fata doctrinae d e . praedes. TV, ę.- 1), czem 
oczywiście niemało zadziwią swoich przyjaciół i zaprzy
jaźnionych z nim teologów. Słusznie Planck (str. 125) 
zauważył, że Luter buduje cały swój teologiczny system 
na niewolnej woli człowieka; do predestynacji prowadzi 
go zagadnienie woli (Aleks. Schweizer: Die Protestan
tischen Centraldogpen. Zürich, 1854/55, L 92).

Już w. dyspucie lipskiej (dnia 27. czerwęa 1519) 
Reformator wittenber$ki występuje przeciw jjelagianiz
mowi Dr. Ecka i twierdzi, że człowiek jest tylko piłą 
w ręku mistrza (Säge im ?der Werkmeisters Hand). 
Twierdzeniem tym ściąga na, siebie straszny w owy pi 
czasie zarzut, inanicliejskiej hęrezji, co niejednokrotnie
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później zarzucano również i Kalwinowi. W komentarzu 
do Genesis 19 Luter nazywa człowieka wprost słupem 
solnym, bryłą, klocem, kamieniem, martwą statuą, ba 
z całą świadomością posuwa się aż do deterministycznych 
twierdzeń. Obrzydliwa jest dla niego nauka, która twier
dzi, że człowiek może sam z siebie zabiegać o osiągnięcie 
łaski Bożej, i że nawiet wbrew woli Bożej może odsu
nąć lub zasunąć rygiel swojego serca, tak jak to sobie 
katolicy w swojej atritio wyobrażają.

Takie poglądy Lutra poczynają niepokoić nie tyl- 
jeo najbliższe jego otoczenie, ale i z dalszych stron wy
wołują żywe protesty. W j*. 1521 autor pamfletu „Tho- 
mąe Rhadini Todischi Placentini ‘in Lutherum Oratio" 
pomawia Lutra o to, ż£ w najniebezpieczniejszy sposób 
ujmuje się za Turkami i kacerzami ,(por. Manfred Köh
ler: Melanchton und der Islam, Leipzig, 1938, str. 154). 
W r. 1524 między innymi występuje przeciwko determi- 
nizńiowi Lutra słynny humanista Erazm z Rotterdamu 
z dziełem „De libero arbitrio". Luter nie spieszy się z od
powiedzią; skrupulatnie waży argumenty i powoli przy
gotowuje się do ataku. Dopiero pod koniec r. 1525 42- 
IĆtni Luter wypowiada swoje predestynacjańskie po
glądy "w  głośnym i nie beż powodu zatytułowanym 
dziele: O niewolnej woli (De servo arbitrio). Dziełko to 
na które'reformowani teolodzy po dzień dzisiejszy chęt
nie się powołują, zostało zrafzn z wielkim entuzjazmem 
przyjęte przez zwolenników wittenberskiego Reformatora, 
z czasem jednak sami wyznawcy Lutra poczęli się od 
niego coraz bardziej odżegnywać.

W tym to właśnie dziele Luter mówi, że człowiek 
najgłębszą swą wolą zarówno w dobrych jak i złych 
rzeczach nie może postąpić inaczej, albowiem ciąży nad 
nim nieubłaganie ananke '(!), mus,, konieczność, prawo 
(por. Lantmers, str. 13). Przed dalszymi smutnymi już 
konsekwencjami tej myśli ratuje się Reformator witten- 
berskim pomysłem o „ukrytym Bogu" verborgener Gott, 
Deus absconditus), który ma być 'swego rodzaju furtką 
lujścia w zbyt już, za wikłanych dociekaniach teologicz
nych ; (których mimo wszystko nie nazwałbym jeszcze 
ja k . Szanowny Recenzent „mędrkowaniem" !),..■

IV.
Ks. prof. Kesselring w swojej recenzji książki 

Lechickiego twierdzi, że w późniejszych latach i pismach 
Melanchtona i Lutra nie ma już owej absolutnej, pod
wójnej predestynacji. Czy aby niezbyt to pochopne 
twierdzenie? jeśli o Melanchtona chodzi, to istotnie 
dość szybko rozstał się on z predestynacją, chociaż 
początkowo wyrażał s.ię o niej tak samo jak Luter, 
(por. G alle: Versuch einer Charakteristik Melanchtons 
als Theologen und einer Entw. seines Lehrbegriffs, Hal
le, 1840), którego poglądy podzielali wszyscy jego 
zwolennicy, nie wyłączając nawet Karlstadta, zrazu ży
jącego w zgodzie z Reformatorem wittenberskim. W r. 
152L pisze Melanchton obronę. Lutra przed zarzutami 
Wydziału paryskiego, który w sporze lipskim stanął 
po stronie Dr. Ecka. W tym samym roku wydaje 
Melanchton s,woje „Loci theologici", które jak powiada 
Luter w „De servo arbitrio" godnesą nie tylko nieśmier
telności, ale nawet i kościelnej kanonizacji. W tym- to 
właśnie dziele Melanchton posuwa się aż tak daleko, 
że dochodzi do absurdalnych wniosków: cudzołóstwo

Dawida i powołanie ap. Pawła uważa np. za jednakie 
dzieło Boże. Ale ten niezdrowy już jak na chrześcijań
skiego teologa determinrzm Melanchton opuszcza w ro-- 
ku- 1525, choć trzyma się jeszcze predestynacji, co wy
raża w 5 art. Confessionis Augustanae: v,Dass zur Pflaft^ 
zung des Glaubens der Dienst der Predigt und Sacra-: 
fnente eingesetzt sei; indem durch diese ais durcb 
Werkzeuge -der h. Geist geschenkt werde, welcher den 
Glauben wirkt wo und wann es Gott beliebt". Ale 
już od r. 1535 tworzy naukę synergistyczną. Lipsius jest 
zdania, że ijeszcze z jego komentarza do Listu do Rzy
mian nie można wnioskować o tym, jakoby już w tynx 
czasie był odstąpił od predestynacji; Lipsius na poparcie 
swej tezy cytuje słowa Melachtona: „necesse est nos 
statuere quod sit ecclesia electa" (XV, 675. D. Rich.5 
Adalb. Lipsius: Lehrbuch der. ev.-prot. Dogmatik, 
Braunschweig, III wyd. 1893, str. 440). Jakkolwiek 
ma się rzecz, stwierdzić należy, *że Melanchton coraz 
bardziej odstępuje od augustynizmu i odżegnywuje się 
od predestynacjanizmu. Zdanie w swoich Loci z roku 
1521, że wszystko dzieje się według boskiego postano
wienia, a ludzka wola nie posiada wolności ani* w ze
wnętrznych, ani w wewnętrznych sprawach, że nic przy
padkowo się nie dzieje, że Pismo św. nie mówi o wol
ności naszej woli, że on sam (Melanchton) jest gotów 
pokonać głupią filozofię każdego sofisty, zwalczającego 
predestynację, — później łagodzi, lub nawet całkowicie 
skreśla, i strzeże się powtórzyć to, co kiedyś powie
dział, że Bóg powoduje nawet złe czyny w człowieku 
(por. Galie, str. 267 i 319). — Że Lutra nie można 
łączyć z Melanch tonem jeśli chodzi o predesty nację, tak 
jak to czyni Szanowny Recenzent, to chyba dość jasno 
wynika z dotychczasowych naszych rozważań.

Ba, Szanowny Recenzent posuwa się jeszcze da
lej. „Twierdzę stanowczo — powiada — że w tym zagada 
nieniu i w tej nauce o predestynacji racja i wyższy 
stopień chrześcijańskiego poznania, leżą po stronie na
szych luterskich reformatorów i Kościoła katolickiego". 
Niech i tak będzie! Należałoby sobie jeno życzyć, aby 
takie stanowcze twierdzenie było poparte nie tylko po
wagą Szanownego Recenzenta, ale bardziej ważki
mi argumentami. Zdanie to dla mnie całkowi
cie jest niejasne. Przede wszystkim nie bardzo wiem, 
o jaką tu „rację i wyższy stopień chrześcijańskiego po
znania" chodzi, dalej nie wiem, których to właściwie 
„luterskicln reformatorów" Szanowny Recenzent ma na 
myśli, a wreszcie nie umiem zrozumieć, jak można łą 
czyć „luterskich reformatorów", z których niektórzy 
byli niemal determiriłstami, z Kościołem. katolickim, któ
ry przecież nigdy takich myśli nie przyjął do swojego 
systemu dogmatycznego. Czy ma to znaczyć, że Sza
nowny Recenzent zamierza w zagadnieniu usprawiedli
wienia i zbawienia podzielić katolicki punkt widzenia?! 
Chyba nie. Myślę, że jest to po prostu u nas w Pol
sce, niestety, stary grzech legitymowania protestantyimu 
katolicyzmem, na co * już nieraz wskazywałem i nigdy 
nie przestanę wskazywać.

Jakże gorąjco pragnąłbym umieć zdobyć .się na 
takie stanowcze twierdzenie i przyjąć z zamkniętymi 
oczami praedestinatio simplex, a na resztę machnąć rę
ką! Niestety, problem nie jest : taki łatwy ani prosty 
(O trudnościach patrz Ad. Schlatter: Das christliche
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Dogma, 1911, str. 521). O zagadnieniach tych można- 
by dużo powiedzieć, ale nie sądzę, żeby tu było po 
temu miejsce odpowiednie. Ograniczę się przeto jeno 
do najogólniejszych momentów.

Przedmiotem religijnego (nie teologicznego!) za
interesowania jest nie decretum providentiae generale, 
lecz decretum providentiae speciale, i tylko praedesti- 
natio simplex odgrywa tu rolę. Na to zgoda! Ale to 
jeszcze nie jest wyższy stopień chrześcijańskiego pozna
nia. Praedestinatio duplex albo gemina istotnie nie może 
być przedmiotem zwiastowania chrześcijańskiego zboru. 
Słusznie powiedział mocno predestynacjańsko nastrojony 
Jerieu, że na kazalnicy mówi tak, jakgdyby był pela- 
giasfcą. Najogólniejszym bowiem motywem religijnym(!)  
predestynacji jest przeświadczenie żywej pobożności, że 
zbawienie jest tytko i wyłącznie dziełem łaski Bożej, 
wszystkie zaś inne pytania i zagadnienia ustępują na 
plan dalszy, ( li. Otton: -Calvins theologische Anschaung 
von der Prädestination, München, 1938, str. 34 i nast.).

lak się przedstawia rzecz ze stanowiska
religijnego i praktycznej teologii. Teologia systematycz
na jednak na tym poprzestać nie może i nigdy nie 
poprzestanie, o czym Szanowny Recenzent wie aż nazbyt

dobrze. Jest tu . zbyt wiele ważkich momentów , aby 
można b\ io nad nimi przejść do porządku dziennego, 
albo też twierdzić, że praedestinatio duplex jest naj
słabszą częścią takiego czy innego systemu teologicznego. 
I owszem, „ta nauka naszych reformatorów: Lutra, 
Zwingliuszia i Kalwina musi być zrozumiana zarówno 
w duchu stanowczego nawrotu do Boga, jako też jako 
zerwanie z teoriami Kościoła katolickiego o magicznym 
działaniu łaski Bożej w sakramentach ,,ex opere opera
te", o „meritum", o zasługach człowieka, które mu 
torują drogę do nieba" ,(Kesselring: Zwingliusz, str. 60). 
Rozumieją to dobrze teolodzy luterscy. Właśnie na stro- 
nę predestynacji zdaje się przechylać także Karol Heim, 
skoro w swej „istocie ewangelicyzmu" (rozdział VII) 
wyklucza współdziałanie człowieka z łaską Bożą.

(dokoń. nast.).

ERRA1A: Na str. 177 w 16 wierszu od dołu lewej 
szpalty zamiast „miindum", ma być „mundi", w 12 
witerszu od dołu tejże szpalty zamiast „gratio" ma być 
„gratia", a w 1 i 5 wierszu od góry prawej szpalty za
miast „D o", ma być „D e".

Nowy etap szkolenia junaków
Z górą 3 i pól tysiąca młodzieży kształci się w JHP. zawodowo.

Junackie Hufce Pracy uczyniły dalszy, po
ważny krok na drodze swego rozwoju. Przystąpiły 
do podstawowego rozszerzenia ram nauki zawodo
wej junaków.

Dotąd szkolenie zawodowe w- Junackich Huf
cach Pracy przechodziło raczej okres prób i do
świadczeń. Ograniczało się do szczupłej liczby 
zawodów, obejmowało niewiele młodzieży.

W listopadzie br. skupiono junaków, przezna
czonych do kształcenia zawodowego — w specjal
nych batalionach i kompaniach szkolnych. Te 
szkolne oddziały junackie mają siedzibę w kilku 
ośrodkach przemysłowo-rzemieślniczych kraju. Z 
koszar swych uczęszczają junacy na naukę do 
różnych warsztatów rzemieślniczych, do większych 
wytwórni i fabryk, oraz na kursy zawodowe.

Nad dobroczynnym znaczeniem szkolenia za
wodowego w ogóle nie potrzeba się rozwodzić. 
W przede dniu znacznego uprzemysłowienia Pol
ski przysparza ono przemysłowi i rzemiosłu oraz 
innym gałęziom naszego życia gospodarczego bie
głych zawodowców, a zarazem odciąża przeludnio
ną wieś od nadmiaru rąk roboczych, podnosi kul
turę gospodarczą kraju, przyczynia się do spol
szczenia handlu, przemysłu i rzemiosła.

Ogółem we wszystkich jednostkach junac

kich szkoli się obecnie zawodowo 3.472 junaków 
i 256 junaczek. Kształcą Junackie Hufce Pracy 
tę młodzież w 40 różnych zaw/odach. Mianowi
cie— na ślusarzy, ślusarzy maszynowych, ślusarzy 
samochodowych, ślusarzy precezyjnych, kow/ali, Ra
karzy metalowych, spawaczów, monterów/ silniko
wych, wiertników/ i studniarzy do studzien arte
zyjskich, kotlarzy, stolarzy budowlanych, stolarzy 
meblowych, rymarzy, cholewkarzy, rękawiczników, 
białoskórników, lakierników/, czapników, szklarzy, 
blacharzy, piekarzy, cieśli, murarzy, elektromonte
rów, elektroinstalatorów/, hutników metalowych, 
palaczy kotłów parowych, przodowników drogo
wych, nadzorców robót wodno - melioracyjnych, 
sklepowych i magazynierów' spółdzielczych, po
mocników kupieckich, drobnych kupców, i straga- 
niarzy, samodzielnych rolników, kelnerów, boyów/ 
i portierów hotelowych, obsługę okrętową (ste- 
wardów), kamieniarzy, brukarzy, betoniarzy.

Zasady kształcenia zawodowego w Junackich 
Hufcach Pracy przedstawiają się jak następuje. 
Junak obiera sobie zawód sam — podług własne
go upodobania i zdolności. Ponieważ szkolenie 
zawodowe w Junackich Hufcach Pracy odbywa się 
na koszt państwa, przeto wybiera się doń tylko 
tych junaków/, którzy w ciągu pierwszego pół
rocza odznaczają się gorliwością w-' pracy i którzy,
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mają odpowiednie wykształcenie (\, 6 lub 7 od
działów szkoły powszechnej, zależnie od zawo
du). Szkolenie w rzemiośle trwa, jak zwykle ter
min rzemieślniczy, 2 do 3 lat; potem junak zda
je egzamin i otrzymuje świadectwo rzemieślnicze. 
Szkolenie junaków na wykwalifikowanych robot

ników przemysłowych odbywa się przy odpowied
nich fabrykach itd.

Ze wzrostem liczebnym Junackich Hufców 
Pracy, którego się domaga powszechny głos opi
nii, liczba młodzieży junackiej, szkolonej zawodo
wo wzrośnie niewątpliwie jeszcze bardziej.

Wiadomości z Kościoła i o Kościele
ZE ZBORU WARSZAWSKIEGO.
OSOBISTE:

Z okazji 20-lecia niepodległości Pan Prezy
dent Rzeczypospolitej odznaczył Wielką Wstęgą 
orderu Polonia iRestituta naszego współwyznawcę 
członka Zboru Warszawskiego, p. generała w st. 
sp. L e o n a r d a  S k i e r s k i e g o  za wybitne za
sługi w pracy dla Polski.

Wielce zasłużonemu Panu Generałowi, a iod- 
danemu całym sercem sprawie Kościoła naszego 
współzborownikowi, składamy przy tej okazji wy
razy serdecznych gratulacji i jaknajlepszych ży
czeń.

* * *
W środę dnia 7 b. m. odbył się w sali na

szej zborowej przy ul. Leszno drugi wieczór dy
skusyjny, zorganizowany staraniem sekcji kultu
ralno-oświatowej Koła Kobiet przy naszym Zbo
rze. Przed licznym gronem obecnych wygłosiła 
bardzo ciekawy i doskonale ujęty i wypowiedzia
ny odczyt p. Zofia Petersowa na temat „Czło
wiek za kratami". Nie możemy niestety w szczup
łych ramach wiadomości bieżących podać choćby 
krótko treść odczytu, jak na niewątpliwie zasłu
guje, pragniemy jednak podkreślić, że dla wielu 
słuchaczów był on pod względem treści prawdzi
wą rewelacją, a poparty gruntowną znajomością 
poruszonego w nim zagadnienia, wywarł bardzo 
głębokie wrażenie, o czym świadczy wymownie 
ożywiona dyskusja, która się następnie rozwi
nęła. Ruchliwej sekcji należy się za tego rodzaju 
inicjatywę podziękowanie i całkowite uznanie.

* *
*

Dorocznym zwyczajem rozpoczął Zarząd Przy
tułków naszych zbiórkę ofiar w pieniądzach i na
turze na urządzenie gwiazdki dla ubogich dzieci 
i starszych osób naszego Zboru. Zarząd zwraca, 
się i za naszym pośrednictwem do każdego zbo- 
rownika z serdeczną prośbą o czynne i chętne po
parcie zamierzeń zarządu w przekonaniu, że jak 
w przeszłości tak i w chwili obecnej prośba ta 
nie będzie próżną.

Łaskawe ofiary można składać na ręce Ks. 
Ks. Pastorów Zboru, członków Zarządu, sióstr- 
diakonis oraz w kancelarii Zboru. Za każdą ofiarę 
Zarząd serdecznie dziękuje.

Ordynacja Ks. Romana Mazierskicgo.
W niedzielę dnia 18 b. m. w czasie nabożeń

stwa głównego odbyła się w naszym kościele na 
Lesznie podniosła uroczystość ordynacji na urząd 
duchownego w Kościele Ewcangelicko-Reformowa- 
wanym w okręgu naszej Jednoty kandydata teolo
gii Romana Mazierskiego. Ordynacji dopełnił 
NPW. Ksiądz Superintendent Stefan Skierski w 
asyście PW. Księdza Seniora pułkownika Kazi
mierza Szefera, seniora duszpasterstwa wojskowe
go ewangelicko-reformowanego, i Ks. Ludwika 
Zaunara, II Pasterza Zboru naszego. Uroczystość 
ordynacyjna — pomimo bardzo silnego mrozu 
i odbywających się dnia tego wyborów do Rady; 
Miejskiej m. st. Warszawy — zgromadziła licz
ne grono zborowników w kościele, a wśród nich 
członków Konsystorza z WP. Prezesem Ryszar
dem Gerliczem i członków Kolegium Kościelne
go z WP. Prezesem. Wiktorem Janiszewskim na 
czele. W serdecznym i głębokim przemówieniu 
wskazał Ks. Superintendent ordynowanemu na 
powagę aktu i wielkość praw i obowiązków, ja
kich nabywa i do których jest powołany. Ordy
nowany po złożeniu ślubowania i przyjęciu bło
gosławieństwa z rąk ordynujących, wygłosił na
stępnie doskonale opracowane kazanie na tekst 
Ew. Jana 15, 16— 17, a po skończeniu nabo
żeństwa udzielił po raz pierwszy Komunii Świę
tej przystępującym dnia tego zborownikom.

Liczne i serdeczne życzenia, jakie po ordy
nacji złożyli Ks. Mazierskiemu duchowni, po
szczególni zborownicy, Koło Kobiet przy Zborze 
oraz delegacja dzieci ze Szkółki Niedzielnej, są 
wymownym dowodem szczerej i głębokiej sym
patii, jaką sobie — jako prefekt i wychowawca 
młodzieży szkolnej naszego wyznania — zdobyć 
umiał. Należy podkreślić przy tej okazji piękną 
inicjatywę Koła Kobiet, które przez sw e delegatki; 
p. seniorową Skierską i p. pastorową Zaunarową 
wręczyło Ks. Mazierskiemu piękny i cenny upo
minek pamiątkowy w postaci pięknie wydanego 
Pisma Świętego.

Nowemu Koledze naszemu na winnicy Ko
ścioła składamy serdeczne życzenia hojnego błor- 
gosławieństw^a Bożego w głębokiej wierze, że sta
nie się on dobrym i wiernym na tej winnicy pra
cownikiem.

Ks. Mazierski wyjedzie na okres świąteczny
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do Zboru naszego w Zelowie, by tam, w zastęp
stwie dojazdowego administratora Ks. Zaunara, 
służyć Słowem Bożym w dniach świąt Narodze
nia Pańskiego i Nowego Roku.

Powszechny Tydzień Modlitwy.

Dorocznym zwyczajem rozpoczynamy w dniu 
2 stycznia 1939 roku Powszechny Tydzień Mo
dlitwy, organizowany przez Zjednoczenie Chrze
ścijan Ewangelickich tak w naszym mieście, jak 
i w całej Polsce. Tydzień ten połączy wszystkich 
wierzących na całym święcie w gorących modłach 
do Boga szczególnie w czasie, który jest tak pe
łen niepokoju i zamętu pod wieloma względami. 
To też prosimy wszystkich naszych zborowników, 
aby jaknajliczniej na zgromadzenia modlitewne 
się zbierali, a to wespół z braćmi wiary innych 
grup i denominacyj ewangelickich naszego mia
sta. Zebrania modlitewne będą się odbywały we
dług załączonego poniżej planu codziennie o go
dzinie 20 w kościołach i kaplicach różnych grup 
wyznaniowych ewangelickich. Pierwsze takie zgro
madzenie będzie miało miejsce w naszym koście
le na Lesznie, w czasie którego Słowem Bożym 
służyć będzie NPW. Ksiądz Dr. Juliusz Bursche, 
Biskup Kościoła Etewangelicko-Augsburskiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchód gwiazdkowy“ Niedzielnej Szkółki.

W środę dnia 21 b.m. odbył się dorocznym 
zwyczajem obchód ,,gwiazdki1' dla dzieci, uczęsz
czających do Niedzielnej Szkółki przy naszym 
Zborze. W sali zborowej wobec sporego grona dzie
ci oraz licznych zborowników, zgromadzonych we
spół z duchownymi, członkami Kolegium Ko
ścielnego i Zarządu naszych instytucyj dobro
czynnych, odprawił krótkie okolicznościowe nabo
żeństwo NPW. Ksiądz Superintendent Stefan 
Skierski. Po nabożeństwie dzieci odśpiewały kilka 
kolend, i wypowiedziały cały szereg stosownych 
wierszyków. Piękną i miłą tę uroczystość zakoń
czyło rozdawnictwo darów gwiazdkowych dzie
ciom, a następnie — zapomóg świątecznych ubo
gim naszym zborownikom.

Dzięki wielkiej ofiarności szczególnie niektó
rych zborowników zamożniejszych Zarząd przy
tułków zdołał zebrać w roku bieżącym rekordową 
kwotę 1.900 przeszło złotych, co oczywiście umo
żliwiło udzielanie zapomóg świątecznych większej 
niż zwykle liczbie ubogich, dla których zapomoga 
ta jest często jedynym jaśniejszym promykiem w 
okresie świąt Narodzenia Pańskiego. To też Za
rząd składa tą drogą serdeczne podziękowanie tym 
wszystkim zborownikom, którzy chętną, a częsta 
bardzo hojną ofiarą swą ulżyli ciężkiej doli na
szych ubogich współbraci. Godzi się zaznaczyć, 
lit na cele gwiazdkowe otrzymał Zarząd między 
innymi bardzo hojną ofiarę od JWPani Premie
rowej S ł a woj - S kład kows kie j, naszej współwyz-

znawczyni, w kwocie 200 złotych. Niechaj Bóg 
błogosławi każdego, kto potrzebującemu udzielą 
sercem chętnym i miłosiernym.

POWSZECHNY TYDZIEŃ MODLITWY
u r z ą d z o n y  p r z e z  Z je d n o c z e n i e  C h r z e ś c i |a n  E w a n 
g e l ic k ic h  w  P o lsce  o d b ę d z i e  s i ę  od d n ia  1 do 8  

s ty c z n ia  1 9 3 9  ro k u

W Warszawie odbędą się następujące ze
brania:

Poniedziałek 2 stycznia o godzinie 20
w kościele ewangelicko-reformowanym, Lesz
no 16 przemawiać będzie J. E. Ks. Biskup 
Dr. J. Bursche.

Wtorek 3 stycznia o godz. 20 w kapli
cy Związku Ewangelicznych Chrześcijan, Sze
roka 26, przemawiać będzie Ks. Z. Michelis.

Środa 4 stycznia o godz. 20 w kaplicy 
Kościoła Metodystycznego, Mokotowska 12, 
przemawiać będzie Ks. L. Jesakow.

Czwartek 5 stycznia o godz. 20 w sali 
Społeczności Chrześcijańskiej, Nowolipie 72 
przemawiać będą: Inż. L. Szenderowski i Insp. 
E. Arndt.

Pigtek 6 stycznia o godz. 20 w koś
ciele ewangelicko-augsburgskim, pl. Małacho
wskiego, przemawiać będzie J. E. Ks. Super- 
intendent St. Skierski.

Sobota 7 stycznia o godz. 20 w kapli
cy Kościoła Anglikańskiego, Sewerynów 3, 
przemawiać będzie Ks. Dr. E. Jelinek.

Serdecznie zapraszamy na te zebra
nia.

Akces Zborów ewangelicko - augsburskich Zaol
zia do Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej.
Jak donosi prasa kościelna ewangelicko-aug

sburska odbył się w Cieszynie dnia 7 ub. m. Sy
nod duchowieństwa ewangelicko - augsburskiego 
polskich zborów tegoż wyznania na Zaolziu, by 
pod przewodnictwem swego seniora Ks. Oskara 
Michejdy, w obecności NPW. Ks. Biskupa Dr. 
Juliusza Bursche ustalić stosunek tych zborów, 
stanowiących pod zaborem czeskim samodzielną 
jednostkę kościelno-administracyjną, do Kościoła 
Ew.-Augsb. w Rzpltej Polskiej. Synod ten po
wziął jednogłośnie uchwałę, o przyłączeniu się 
tych zborów do Kościoła. Na mocy zaś tej uchwa
ły, a na podstawie dekretu Pana Prezydenta Rze
czypospolitej Konsystorz Ewangelicko - Aug
sburski w Warszawie uchwalił włączyć zbory zaol- 
ziańskie do senioratu śląskiego, który w ten spo
sób będzie jednym z najliczniejszych i prawie 
czysto polskim wśród senioratów tego Kościoła, 
a jak powszechnie wiadomo bardzo żywotny i ru
chliwym pod względem intensywności swego życia 
religijnego. Bratniemu Kościołowi Ewangelicko- 
Augsburskiemu składamy tą drogą serdeczne żŷ
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czenia pomyślnego rozwoju i duchowego wzro
stu dla chwały Ewangelii w naszym kraju i dla 
dobra Ojczyzny naszej.

CZECHOSŁOWACJA:

E w an gelick i Kościół C zeskobratersk i.

Zajęcie krajów sudeckich przez Trzecią Rze
szę odcięło liczne zbory, filiały i stacje kazno
dziejskie od Ewang. Kościoła Czeskobraterskie- 
Kościół ten utracił 10 zborów, ok. 20.000 człon
ków, domy i własność rolną, których wartość po
daje się na 4 mil. kcz. Spośród utraconych zbo
rów wymienić należy następujące w Czechach: 
Teplice-SzanoY (Toeplitz Schoenau), Most (Brüx), 
Czcrma; na Morawach: Hrabova, Hodslavice,■ Mi
roslav, Hustopecze, Brzeclav; spośród Zborów 
filialnych i stacyj kaznodziejskich m. in.: Zabrzeh, 
Policzka, Pisarzov, Sztramberk i Morzkov, Znoj- 
mo. Prasa czeska podaje także 2 zbory na Śląsku 
zaolziańskim: Orłowa (od 1024 r.) ze st. kazn. 
w Boguminie i Cieszyn (od r. 1922) ze st. kazn. 
w Trzanowicach. W rzeczywistości są to zbory 
złożone prawie wyłącznie z członków pochodzenia 
polskiego i zorganizowane po zajęciu Śląska przez 
Czechów. Liczne miejscowości pamiątkowe, zwią
zane z historią husytyzmu i Braci czeskich, znaj
dują się poza granicami nowej Czechosłowacji: 
np. miejsce urodzenia Jana Husa, zamek Żyżki, 
Chalice, Litomierzyce, Żatec, Stribro. Ewange
licki kościół Czeskobraterski miał pod koniec ub. 
r. (1937) ok. .300.000 dusz. Ew.-Pol.

WIEDEŃ:

Duchowieństwo ewangelickie a partia.

Na kongresie pastorów' niemieckich w dn. 
od 27 — 30 września w Kilonii podano interesu
jące szczegóły o stosunku duchowieństwa ewan
gelickiego b. Austrii do ruchu narodowo-socjali- 
stycznego. Przeszło 90°/0 pastorów należało do 
partii, niektórzy z nich byli jej Czynnymi człon
kami. Bardzo wielu w latach walki okresu Dolfus- 
sa i Schuschnigga było więzionych i karanych 
aresztem. Ew.-Pol.

WŁOCHY:

Kościół Waldensów.
Zbory Waldensów we Włoszech mają 19.000 

członków i 29 duchownych. Ew.-Pol.

DANIA:
Pierwsza wikariuszka.

W Kopenhadze zaangażowano p. Ruth Ver
mehren, absolwentkę Fakultetu Teologicznego ja
ko pomocnicę duszpasterza więźniów: Ew.-Pol.

ANGLIA:
Biblia w nowej szacie.

Wydanie Biblii w nowoczesnym języku an
gielskim rozpowszechniło się w krótkim czasie w
100.000 egzemplarzy. Ew.-Pol.

WĘGRY:
Nowa Biblia węgierska.

Biblia węgierska dla ewangelików, dzieło Ka
spra Karoliego, wydane w r. 1590 w Visoly, zo
stała na nowo zrewidowana. Praca nad rewizją 
trwała 5 lat. Ew.-Pol.

DEBRECZYN:
400-lecie Kolegium reformowanego.

Uroczystości jubileuszowe z okazji 400-lecia 
słynnego Kolegium reformowanego w Debreczy- 
nie, które obecnie istnieje jako uniwersytet im. S t 
Tiszy, zostały odłożone do maja 1939 r. Ew.-PoL

SZWAJCARIA:
Genewa: Statystyka misji zagranicznych.

W związku z Międzynarodową Konferencją 
misyjną w Madras opracowano statystykę misji na 
podstawie danych z 1936 r. Według Ekum. Biu
ra prasowego pracuje obecnie 27.577 misjonarzy 
na całym świecie. W służbie kościołów misyjnych 
jest 97.044 ordynowanych i nieordynowanych 
pracowników-tubylców, w tym 14.000 kobiet. Po
nadto zajętych jest 100.886 tubylców w pracy 
wychowawczej. Wszystkich ochrzczonych chrze
ścijan tubylców jest 10.971.066, naukę przygoto
wawczą do chrztu pobiera przeszło 2 miliony. 
W 52.158 szkołach elementarnych jest 2.925.134 
uczniów. W 1218 średnich i wyższych szkołach 
instytutach biblijnych i teologicznych jest 100.000 
uczniów. W 1.092 szpitalach pracuje 912 euro
pejskich i 1.354 lekarzy i lekarek spośród tubyl
ców, nadto 1232 sióstr europejskich i 4.134 pie
lęgniarek i 9.000 innych' pomocnic spośród tu
bylców. Dochód misyj ewangelickich w r. 1936 
wynosił 30.938.450 dolarów, W porównaniu z 
r. 1925 dochody zmniejszyły się o 40 milionów, 
wzrosła natomiast liczba pracowników, uczniów 
i chrześcijan-tubylców. Ew.-Pol.

IRAK:
Najstarszy obraz Chrystusa.

Podczas wykopalisk w Dura Europos nad 
Eufratem odkopano m. in. kościół chrześcijań
ski z freskami, pochodzącymi z 3 w. po Chr. 
Jeden z tych obrazów przedstawia cudowne uzdro
wienie sparaliżowanego. Chrystus występuje jako 
młodzieniec w płaszczu i tunice, z sandałami na 
nogach. Włosy blond przepasane są 3 czarny
mi wstążkami. Ew.-Pol.
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KANCELARIA ZBORU
posiada na składzie i gorqco czytelnikom  „JE D N O TY " poleca 

następujqce w ydaw nictw a:

Cena zł

1. „T arcza Wiary“ ............................................ 20.—
2. Ks. A. K. D ieh l— K a t e c h iz m  H e id e l -

b e r * k i .................................................................... 1.—

3. Ks. F. Jeleri — „ K a t e c h iz m  m a ł y ” . 1.—
4. „Historia biblijna dla młodzieży“ . . 1.50
5. Opis budowy Kościoła 1881 r. . . . 1.—
6. Andrzej Bourrier — „C i którzy wyszli“ 1.—
7. Wiadomości Historyczne o Cmenta

rzu Ewangelicko - Reformowanym w 
W arszaw ie .........................................................0.50

8. Z b i ó r  P ieńni D u c h o w n y c h  i P s a l 
m ó w  (nowy śpiewnik) bez oprawy. . 7.—

w oprawie . . 10.—
9. Ks. W. Semadeni — Z Dziejów Zboru

Ewangelicko-Reformowanego w War
szawie ........................................................ 1.—

10. Jan  Kalwin — Krótki Wykład Nauki
o Komunii Ś w ię t e j .........................................0.50 |

Cena zł
11. ,Jak  Dziaduś nauczał wnuczęta ko

chać Pana Boga i Cześć mu oddawać“ 0.50
12. Znaczenie Kalwina W Dziejach Refor

macji“ . . . 0,30
13. Ks. Emil Jelinek — „Sylwetka Kalwina 

na tle Reformacji“ . . . 1,—
14. Czesław Lechicki — „ N a u k a  R e l ig i i  

C h r z e ś c i ja ń s k ie j  K a lw in a  i je j  zn a -
c z e n i e " ............................................. 2.

15. Ks. Edward Wende — „Sursum Corda“ 
K a z a n ia ............................. 5.—

16. Ks. Edward Wende — „Lux in Tene- 
bris“ K azan ia ........................ 5.—

17. Wyd. Szkoły Niedzielnej — „Dozwólcie 
Dziatkom przychodzić do mnie“ . . 3.—

18. Ks. Adam Nejman — „Życiorys Jana 
Kalwina“ ................................................ 1 .

19. „Jezus z Nazaretu“ ............................. 1 .

Prócz tego Kancelaria Zboru posiada na składzie Nowe Testamenty oraz Pismo Święte starego 
i nowego testamentu wyd. Bryt. i Zagr. Tow. Biblijnego w Warszawie według cennika tegoż T-stwa.

Zamówienia zamiejscowe przyjm uje się listownie.
Należność można przesyłać na konto P. K. O. Nr 3457

M A G A Z Y N  P O Ś C I E L O W Y
Bielizna d a m sk a  I p ośc ie low a  

P o d u s z k i  K a n a p o w e

A. Meissner i S-ka
Warszawa. Marszałkowska 55. Tel. 8-39-02.

KURSY PISANIA NA MASZYNACH
Zatwierdzone przez Kuratorium Okręgu Warsz.

M. Ś L I W I C  K A
Jerozolimska 25  tel. 9 -8 0 -3 7

P R Z E P I S Y W A N I E  -  P O W I E L A N I E

M C  P  ft
ZAKŁADY DRUKARSKIE BAUM i WOLFRAM

O I e . n u
E L E K T O R A L N A  10 -  TEL.  2.31-25

W ykonywa prace:
tekstowe
akcydensowe

tanio
estetycznie
t e r m i n o w o

U SU W A
SZYBKO PRZEZ ZWYJCŁE 

WCIERACIE
BAISAM BFNGAISKI

K A R PIŃ SKIEG O

Zakłady Drukarskie „8tero‘fc Baum i Wolfram, Elektoralna 10. Tel. 2-3T25.


