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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.

ks. S tefan  Moysa SJ , W arszaw a

H elm ut THIELICKE, Theologisches D enken und verunsicherter  Glaube. Eine 
Hinführung zur „modernen” Theologie,  Freiburg—B asel—W ien 1974, Verlag  
Herder, s. 126.

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.

ks. S tefan  M oysa SJ , W arszaw a

Karl RAHNER, W as sollen w ir  je t z t  tun? V ier  Meditationen,  Freiburg—B asel 
—W ien 1974, Verlag Herder, s. 59.

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
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nie niezm iernie prosty zastanaw ia się nad znaczeniem  niektórych w ęzłow ych  
punktów  poruszanych w  tekstach biblijnych. W yjaśnia na przykład, co znaczy 
„oczekiw anie na C hrystusa”, które polega na tym , aby z w iarą, nadzieją i m i
łością  w ejść w  proces uczestnictw a w  śm ierci i zm artw ychw staniu Chrystusa, 
przez co św iat dąży do eschatologicznego spełn ienia się. Oznacza to dalej, że 
w  chw ili śm ierci, w  której w szystk ie  nasze pytania skoncentrują się tylko  
w  tym  jednym  i ostatecznym , C hrystus pow ie nam  ostatnie słow o, którym  
jest On sam.

Postać Jana Chrzciciela jest okazją dla autora, aby się zastanowić, że 
w szyscy coś zapow iadam y, że przez nasze przem ijanie i śm ierć rodzi się coś 
now ego i że w szyscy pow inniśm y się um niejszać, aby inni m ogli rosnąć. Cóż 
w ięc robić, aby to m ogło nastąpić? E a h n e r  stosuje do chrześcijan pytanie  
skierow ane pod adresem  Jana i jego bardzo zw yczajną odpowiedź: spełniać 
obow iązek codzienny, który w ydaje się  sam  przez się zrozum iały, a jednak  
nieraz ty le  od człow ieka w ym aga. O w szem , jeżeli spełn ianie tego obow iązku  
jest bezinteresow ne, jeżeli się n ie w idzi ludzkiego sensu w  takim  postępow a
niu, jeże li człow iek  trw a w  w ierności m im o w szystk ich  przeszkód, to w ówczas 
takie trw anie w ym aga nieraz daleko posuniętego herojzmu i jest już spotka
niem  Boga.

Jak w e w szystkich sw oich tego typu pism ach, E a h n e r  um ie połączyć 
solidny grunt biblijny z analizą prostych ludzkich rzeczyw istości, dzięki czemu  
słow o Boże sta je  się b lisk ie i przem aw ia do człow ieka. N a pew no w ielu  
czyteln ików  odnajdzie w  tych rozw ażaniach sw oje w łasn e problem y dotyczące 
realizacji chrześcijaństw a w  życiu.

ks. S tefan  Moysa SJ, W arszaw a

L adislaus BOROS, Geborgene Existenz. Christiliches Leben als Hoffnung, 
Freiburg—B asel—W ien 1975, V erlag Herder, s. 124.

Zebrane tutaj konferencje i rozw ażania krążą około trzech zasadniczych  
tem atów : krzyża C hrystusowego, nadziei i eschatologii. Chociaż dotyczą one 
różnych zagadnień jednakże dobrze się w zajem nie uzupełniają, ukazując za
sadnicze m om enty ludzkiej i chrześcijańskiej egzystencji, a zw łaszcza jej 
daleko posuniętą paradoksalność.

Przez sw oje rozw ażania o krzyżu autor pragnie w prowadzić czytelnika  
w  istotę M ęki Pańskiej i krok po kroku ukazuje w spólnotę losów  Chrystusa  
i chrześcijanina. W zw iązku z tym  zadaje rów nież pytanie, czy dzieło Chrys
tusa n ie zakończyło się niepow odzeniem . Czy bow iem  nadeszło głoszone przez 
Chrystusa K rólestw o Boże? Czy Bóg panuje w śród ludzi? Chrystus przeszedł 
przez całą otchłań ludzkiej egzystencji i nic n ie  zostało Mu zaoszczędzone. 
Jednakże dnem  cierpienia było opuszczenie przez Ojca na krzyżu. Tu Chrys
tus sta ł się solidarny ze w szystk im i opuszczonym i i sam otnym i, których  
jednakże w ydobyw a z tego opuszczenia, gdyż ostatecznie jest zw ycięskim  stale  
królującym  „Kyrios”.

M imo krzyża chrześcijanin jest człow iekiem  nadziei, ow szem  nadzieja jest 
jak gdyby drugą stroną tego krzyża. W yraża ona gotow ość na to, że Bóg stale  
w  jego życiu może uczynić i czyni coś now ego i  nieoczekiw anego. Przez n ie
ustanną now ość Bóg prow adzi ludzi do siebie. Drogą do nadziei jest m odlitw a  
i w rastanie w  Bożą egzystencję przez ubóstw o, czystość i posłuszeństw o.

Sporo uw agi pośw ięca rów nież B o r o  s strukturom  spełnionej egzystencji 
chrześcijańskiej. Z najdziem y tu też rzadkie u dzisiejszych autorów  krótkie 
rozw ażanie o niebie jako spełn ieniu  tej egzystencji w  nieskończonym  szczęściu.

Jak w  w ielu  innych sw oich książkach, B o r o s ukazuje rzeczyw istość 
nadprzyrodzoną niejako na przedłużeniu rzeczyw istości ziem skiej. N ie jest to


