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A lexander 'G ERK EN, Euch ist es gegeben. V om  Mut, den Glauben zu leben  
und zu  verkündigen,  Freiburg—;Basel—W ien 1977, Verlag Herder, s, 160.

Punktem  w yjścia dla autora jest stw ierdzenie, że w  przeciw ieństw ie do 
pew nego optym izm u lat soborowych dotyczącego m ożliw ości rozszerzenia 
w iery w  św iecie w spółczesnym , przechodzi obecnie przez K ościół fala zw ąt
pienia i kryzysu. W ydaje się czasam i, jakoby siła w iary była dzisiaj pow aż
nie nadw yrężona G e r k e n  stara się zanalizo\vać przyczynę tego stanu rze
czy i w idzi ją  w  tym , że nie zaw sze rozum iano dobrze o co chodzi w  refor
mach soborowych. Skoncentrow ano się bow iem  na sposobach przedstaw ia
nia w iary i starano się znaleźć m ożliw ie najkrótszą drogę do w spółczesnego  
człow ieka. Tak pojm owano na przykład reform ę liturgiczną, której celem  
było aktyw ne uczestnictw o ludu Bożego w  Eucharystii, co n ie  zaw sze zostało  
faktycznie osiągnięte. Starano się też znaleźć now y obraz kapłana w spół
czesnego, ale często zapom inano, że kapłan ma być przede w szystkim  czło
w iekiem  w iary i prowadzić ludzi do Boga. Doszło w ięc w  niektórych w y 
padkach do zagubienia jego zasadniczej identyczności. Chociaż w ięc reform y  
struktur były i pozostaną konieczne, sam problem  nie ty le  leży w  sposobach 
przedstaw iania w iary, co w  sam ej w ierze, w  żyw ym  dośw iadczeniu rzeczy
w istości Bożej. Cała książka prowadzi w ięc do tego, by ułatw ić praw dziw e 
dośw iadczenie religijne jako osobiste przeżycie Boga i odpow iedź na Jego 
żyw e słow o sk ierow ane do człowieka.

N ie ma oczyw iście żadnej m etody, aby uzyskać dośw iadczenie religijne. 
U łatw ić je m oże tylko przedstaw ienie Boga jak kogoś, kto człow iekow i uka
zuje się w  sw oim  słow ie, a le  ukazuje się w  sposób w olny, tak że objaw iając  
się rów nocześnie pozostaje ukryty. Jest to Bóg zaw sze w iększy niż możem y 
Go pojąć, Bóg który n ie da się zafiksow ać w  żadne form uły czy system y. 
Wiara w  takiego Boga doprowadza do przezw yciężenia pozornych przeciw 
stawień, w  jakie obfituje w spółczesna teologia i życie chrześcijańskie: antro- 
pocentryzm  czy  teocentryzm , akcja czy kontem placja, sakralność czy św ie- 
ckość, konserw atyzm  czy progresizm? W artości składające się na te  prze
ciw staw ienia  odnajdujem y w szystk ie  w  Bogu żyw ym , zaw sze w iększym , 
udzielającym  się człow iekow i, interw eniującym  przez w cielenie Syna Bożego  
w .jeg o  historię.

W iara jest dalej stosunkiem  osobow ym , poszukiw aniem  innego „ty’\  Ko
nieczna jest w  niej postawa ubóstwa i adoracji tajem nicy, spotkanie sakra
m entalne i nadzieja, która jest m ocniejsza niż klęska i krzyż. Stosunek oso
bow y można utrzym ać m imo tego, że tak pow szechne jest dzisiaj dośw iad
czenie nieobecności Boga. Człow iek w ierzący interpretuje to dośw iadczenie 
jako ty lko  chw ilow e ukrycie się Boga przed człow iekiem .

M ożliwość poznania Boga leży przede w szystkim  w  Nim  sam ym . On 
ukazuje się w  konkretnej historycznej postaci Jezusa Chrystusa. Ten kon
kretny człow iek ukazujący się w  konkretnym  m iejscu i czasie, jest absolut
nym źródłem  zbaw ienia dla w szystkich. On jest też zbaw ieniem  dla tych, 
którzy z przyczyn od sieb ie niezależnych nie m ają m ożliw ości obudzenia peł
nej w iary, a w ięc dla anonim owych chrześcijan.

W iara dąży do tego, żeby się udzielać innym . Staw ia ona w ięc  chrześci
janina w  sytuacji m isyjnej. To samo słow o, które jest źródłem  osobistego  
dośw iadczenia religijnego jest rów nocześnie też źródłem  i narzędziem  gło
szenia w iary. S łow u tow arzyszy Duch Św ięty , który je  ożyw ia. Przepow ia
danie ma w ięc  strukturę inakarnacyjną i pneum atologiczną. N ie można jed
nostronnie akcentow ać żadnego z tych elem entów  gdyż prowadzi to do 
skrzywień; konieczne jest natom iast utrzym anie ich należytej proporcji 
i  równowagi. Podobna rów nowaga w inna zachodzić m iędzy urzędem  a  cha
ryzm atem  w  K ościele. Obydwa te  elem enty są z w oli Chrystusa, który po
syła Ducha Św iętego, jednakow o konieczne.

Książka jest rzadkim przykładem  pogłębienia teologicznego, a zarazem
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rów now agi w ielu , w ydaw ałoby się przeciw staw nych kierunków. Autor od za 
sad przechodzi zaraz do ich konkretnego zastosowania. Książka posiada duże 
znaczenie zarówno dla osobistego życia religijnego, jak i dla pracy pastoral
nej i 'to niezależnie od w arunków  m iejscow ych danego kraju.

ks. S tefan  Moysa SJ, W arszaw a

A. M. GOICHON, Beschauliches L eben  inm it ten  der W elt  (tłum. z francuskie
go), Zürich—E insiedeln—K öln 1977, Benæiger V erlag, s. 144.

Częściej niżby się  na pozór w ydaw ało można spotkać ludzi, którzy chcą 
odnaleźć Boga i prowadzić życie oddane m odlitw ie i kontem placji. Dla nich  
przede w szystkim  została przetłum aczona książka, która w  ciągu 24 lat od 
oryginalnego w ydania n ie  straciła na sw ojej aktualności.

D la lepszego sprecyzow ania pojęć, autor m ów i w pierw  o tym, czym  nie 
jest życie kontem platyw ne. N ie utożsam ia się ono w ięc z w arunkam i u łat
w iającym i je, jak na przykład m nisza klauzura, ani też z pew nym i zew 
nętrznym i objaw am i, jak zaw ieszenie działania zm ysłów . Autor podkreśla też 
mocno, że życie kontem platyw ne n ie jest tym  sam ym  co m iłość nadprzy
rodzona.

Życie kontem platyw ne bow iem  z istoty  sw ojej polega na now ym  spo
sobie poznania rzeczyw istości Bożej, poznania intuityw nego, które dochodzi 
do głosu przez m iłość. Pan Bóg udziela tego daru tym , którzy Go kochają. 
D latego też poznanie kontem platyw ne n ie ma za przedm iot prawd abstrak
cyjnych, ale jest poznaniem  osobow ym , w  którym  kochany udziela się ko
chającem u. Ze strony człow ieka czym ś istotnym  jest tu uznanie sw ojej m a
łości, w edług słów  Chrystusa o objaw ieniu zakrytym  przed mądrym i, 
a udzielonym  prostaczkom  (por. Łk 10, 21—·22).

W reszcie autor pośw ięca w ie le  m iejsca om ów ieniu trudności oraz kon
kretnych sposobów  życia kontem pla ty w nego w  św iecie. Wy chodzi przy tym  
z  założenia, źe jest ono zasadniczo m ożliw e, gdyż stanow i konsekw encję  
chrztu i życia łaski w człow ieku. Stoi m u jednak na przeszkodzie zarówno  
nadm ierna aktyw ność, jak przede w szystkim  postawa, która daje się pochło
nąć przez coś innego niż Bóg, K ontem placja m usi być przygotowana. Jej w a 
runkiem  jest przede w szystkim  pośw ięcenie odpow iednio długiego czasu m o
d litw ie. N astępnie przychodzi um iejętność w iązania każdej chw ili dnia co
dziennego z pam ięcią na Boga. N ieodzow nym i pomocam i kontem placji jest 
czytanie Pism a Św iętego i uczestniczenie w  liturgii.

K siążka przez um iejętne połączenie teorii z praktyką m oże stać się do
brym  przew odnikiem , dla tych którzy szczerze pragną głębszej m odlitw y, 
a jednak m ają trudności w  jej odnalezieniu.

ks. S te fan  Moysa SJ, W arszaw a


