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RECEN ZJE 239

C hrześcijanie m ają rów nież w ielk ie  dzieło do spełn ienia dla pokoju ogól
nośw iatow ego. Pow inni unikać w szelkiej dyskrym inacji, jaka jest obecnie  
stosow ana w obec robotników  zagranicznych, oraz nieporozum ień w  sam ym  
K ościele, które są zarzew iem  niepokoju i niezgody. Pokój bow iem  polega na 
praw dziw ym  pojednaniu w e w szystk ich  grupach społecznych.

K siążka nie tylko daje orientację co do przebiegu i w yników  szw ajcars
kiego synodu, ale obrazuje również, jak K ościół dzisiaj w łaśn ie w  im ię E w an
gelii czuje się  odpow iedzialny za najbardziej podstaw ow e ludzkie sprawy.
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Znany ew angelick i teolog porusza w  szeregu kazań delikatne problem y  
teologiczne. Zaraz na w stęp ie ma odwagę postaw ić pytanie pom ijane na ogół 
przez kaznodziejów : co by było, gdyby się okazało, że cała E w angelia , dobra 
now ina, z której pow stało chrześcijaństw o jest pom yłką, n ie ma zaczepienia  
w  rzeczyw istości historycznej, a pozostaje ty lko  pajęczyną osnutą przez ludz
ką fantazję? O dpowiedź na to zasadnicze pytanie przew ija się przez w szystk ie  
konferencje.

A utor w ykazuje, że zagadnienie było przez długi czas źle staw iane przede 
w szystk im  dlatego, że n ie potrafiono odpow iednio pogłębić pojęcia praw dy  
i w tłaczano ją  w  fa łszyw ą alternatyw ę: albo praw da wydarzeń historycznych  
ujęta w yłączn ie w  sw ojej m aterialności, albo w ytw ór fantazji. Tym czasem  
praw da ew angelii, chociaż ponadczasow a, jest z natury sw ojej skierow ana do 
kogoś, m usi do niego przem aw iać i jego dotyczyć. D latego też praw dę ew an
geliczną trzeba sta le  przeadresow yw ać. Z drugiej strony zabieg ten nie może 
„am putować C hrystusa” i pogrzebać Go w  pojęciach w ygodnych dla słuchaczy, 
jak się to często działo w  historii. Tam jednak, gdzie to m iało m iejsce, jesteś
m y św iadkam i nieustannego cudu zm artw ychw stania. Chrystus zaw sze w sta 
w ał z tych „grobów pojęciow ych”, aby być obecnym  w  sw ojej wspólnocie.

W następnej konferencji autor w chodzi dalej w  zagadnienie odpowiadając 
w prost na pytanie, jaka rzeczyw istość historyczna kryje się za opow iadaniam i 
ew angelicznym i. W sposób w yczerpujący, a le  rów nocześnie przystępny, w yjaś
nia, że opow iadania ew angeliczne opierają się na praw dzie historycznej fak 
tów , niem niej jednak każdy ew angelista w idzi te fakty  w  św ietle  zm artw ych
w stania Chrystusa i naśw ietla  je  stosow nie do celu, który sobie założył. Ten 
partykularny i konieczny w  tego rodzaju pism ach punkt w idzenia nie oznacza 
zafałszow ania św iadectw  historycznych, ale szczególną optykę, w  jakiej się  je 
ogląda.

Pozostałe konferencje są zastosow aniem  tych ogólnych zasad do opow ia
dań ew angelicznych o cudach Chrystusa i w ydarzeniach przyszłości. W artość 
całej książki polega przede w szystk im  na tym , że dotyka ona problem u, przed 
którym  dzisiaj nie m ożna uciec, a który dobrze zrozum iany może się przyczy
nić nie do osłabienia, a le do pogłębienia w iary w  św iadectw o Ewangelii.
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Tem atem  tych rozważań są adw entow e perykopy ew angeliczne, które do
tyczą drugiego przyjścia Chrystusa, posłannictw a Jana Chrzciciela i znaczenia 
słow a Em m anuel czyli „Bóg z nam i”. Autor w  sposób głęboki, ale rów nocześ


