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winien przede wszystkim głosić słowo Boże tworząc czwartą płaszczyznę, 
czwarte Sitz im Leben konkretnych słuchaczy. Upodabnia się w tym do 
proroków pierwotnego Kościoła i do ewangelistów.

Można co prawda mieć pewne zastrzeżenia co do zestawienia, zresztą 
niezbyt przekonywującego, założeń współczesnej egzegezy odnośnie płasz
czyzn powstawania Ewangelii z tradycyjnymi „sensami” Pisma świętego. 
Trafiają się również wyjaśnienia niewiele tłumaczące, jak na przykład 
w podrodziale o wypędzeniu szatanów z opętanych lub o eschatologii ewan
gelicznej.

Niemniej udało się autorowi uczynić to, do czego ustawicznie zachęca 
kaznodziejów. Mówi o najtrudniejszych sprawach współczesnej egzegezy 
w sposób prosty, językiem codziennym, obrazowym, utrzymuje stały kon
takt z życiem. Przekonywuje Wreszcie czytelnika rozpraszając wątpliwości 
i uprzedzenia.

Ks. Jan Charytański SJ, Warszawa

KANS-DIETER BASTIAN, Abseits der Kanzel. Anfänge in Glauben und 
Verstehen, Olten und Freiburg in Breisgau 1968, Walter-Verlag, s. 116.

Wydawana przez wydawnictwo Walter seria Theologia publica stawia 
sobie za zadanie ułatwić poznanie posłannictwa Ewangelii zarówno chrześci
janom, jak i ludzim niezwiązanym z żadną społecznością kościelną. Na serię 
tę składają się dość luźno ze sobą związane wykłady, głoszone z różnych 
okazji na falach radiowych. Książka recenzowana należy do tej właśnie serii 
i zawiera pogadanki, którym przyświeca pewien wspólny cel: wyjść naprze
ciw człowiekowi współczesnemu, który nie tyle pragnie utrwalonych dog
matów i zasad, ile szuka w chrześcijaństwie odpowiedzi na dręczące go 
pytania.

Kilka pierwszych pogadanek zajmuje się koniecznością rewizji języka, 
w jakim chrześcijaństwo przemawia do świata. Rewizja ta zdaniem autora 
dotyczyć musi nawet podstaw wiary. W czasach, które autor określa jako 
ateistyczne, wiara w Boga nie może byić oparta na danych zewnętrznych, ale 
jedynie na żywym świadectwie słowa Bożego. Słowa nie należy głosić je
dynie w sformułowaniach biblijnych zawierających pojęcia nie z naszego 
czasu, ale w języku dostosowanym do potrzeb ludzi dzisiejszych. Znale
zienie takiego języka jest głównym zadaniem teologii i jej racją bytu. Do
maga się go również uczciwość w głoszeniu nauki chrześcijańskiej.

Inne pogadanki przedstawiają zagadnienia bardziej właściwe teologii 
protestanckiej. Jak możliwy jest grzech u człowieka usprawiedliwionego? 
Czy dla reformacji ważne było posłuszeństwo czy nieposłuszeństwo? Czy na
leży tak hucznie obchodzić 450-letnią rocznicę reformacji?

Jednym z założeń książki jest stawianie pytań, nie zaś rozwiązywanie 
problemów. Pytania tego rodzaju pobudzają do myślenia i pozwalają tym 
samym na głębszą asymilację prawdy chrześcijańskiej. Trudno jednak oprzeć 
się wrażeniu, że to stawianie pytań jest czasem zbyt radykalne i podrywa
jące pewność co do prawd całkowicie w chrześcijaństwie ustalonych. Nie 
należy zapominać, że współczesny człowiek niewierzący obok pragnienia 
poszukiwań ma nie mniejsze pragnienie pewności i odnalezienia pewnych 
prawd niewzruszonych i chce je w świadectwie chrześcijańskim zobaczyć. 
Szuka punktu oparcia w całkowicie zmieniającym się świecie. Pod tym 
względem książka nie zaspakaja potrzeb czytelnika. Pozostaje jednak faktem, 
że postawione przez autora pytania są najbardziej prawdziwe, aktualne, 
z którymi prędzej czy później będzie się musiała uporać zarówno teologia, 
jak i duszpasterstwo.

Ks. Stefan Moysa SJ, Warszawa


