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198 R ECENZJE

L. L a z a r a ,  E. M e 1 i a, E. J e q u i e r ,  P. P a s s e l e c q ,  Die eine Bibel auf 
vier Altären, Regensburg 1968, Verlag Friedrich Pustet, s. 119 (tłum. z franc.).

Książka stawia sobie zadania ograniczone. Nie jest wynikiem naukowego 
spotkania teologów różnych wyznań wymieniających swoje poglądy na temat 
Biblii. Powstała z przekonania, że członkowie społeczności religijnych posiada
jących to samo Pismo św. zajmują wobec niego jakieś stanowisko. Ten swój 
stosunek do Biblii pragną innym wyjaśnić, a to celem rozproszenia wzajem
nych uprzedzeń i lepszego poznania się.

Samo wyłożenie poglądów na Biblię w świetle tradycji żydowskiej, prawo
sławnej, protestanckiej i katolickiej pozwala odkryć charakterystyczne rysy 
wspólne, mimo że ich podkreślenie nie było zamierzeniem autorów. Wszy
stkie wymienione społeczności cechuje głęboka cześć dla Pisma św. jako księ
gi natchnionej przez Boga, cześć dochodząca do formalnego kultu księgi 
jako księgi w religijnej społeczności żydowskiej. Także i w pozostałych spo
łecznościach Pismo św. zajmuje w liturgii miejsce istotne. Liturgia prawo
sławna osnuta jest na tle wspomnienia (anamnezy) wydarzeń biblijnych, myśl 
mocno również uwydatniona w Konstytucji o liturgii i będąca podstawą odno
wienia liturgicznego w Kościele Katolickim. U protestantów Pismo św. jest 
nie tylko osnową uroczystego kultu, ale również wszelkich prywatnych na
bożeństw i całego życia duchowego.

Innym rysem, który odnajdujemy we wszystkich wymienionych tradycjach 
religijnych jest fakt, że Biblia nie jest przechowywaina jako martwa litera, ale 
wyjaśnia ją i interpretuje Kościół. W religii mojżeszowej nie da się pomyśleć 
Tory bez nauczyciela, który ją wykłada uczniowi. Oczywista jest rola trady
cji w prawosławiu i w katolicyzmie. Nawet protestantyzm, który do niedawna 
odżegnywał się od wszelkiej tradycji, milcząco ją zawsze przyjmował, gdyż 
i tam Biblia nie była nigdy traktowana jako księga czysto prywatna, ale 
zawsze żyła w społeczności religijnej.

To proste zestawienie poglądów, które mamy zawarte w książce, przyczy
ni się na pewno do lepszego poznania Biblii we wszystkich społecznościach, 
o których mowa, do głębszego jej ukochania i uczynienia z niej ośrodka 
życia religijnego.

Ks. Stefan Moysa SJ, Warszawa

ATHENAGORAS I, Der Patriarch spricht, przedmowę napisał Y. C o n g a r ,  
Wien, München 1965, Verlag Herold, s. 56.

Autora nie trzeba przedstawiać. Wiadomo, że należy do najwybitniej
szych postaci współczesnego chrzęścijańsitwa i że jego nazwisko pozostanie 
na zawsze związane z historią ruchu ekumenicznego. Łączyła go przyjaźń 
z J a n e m  XXIII, innym pionierem zjednoczenia. Patriarcha pierwszy zasto
sował do niego prorocze słowa: „Był człowiek posłany od Boga, któremu było 
na imię Jan”. Spotkania A t e n a g o r a s a  z Pawłem VI były milowymi ka
mieniami na drodze do zjednoczenia chrześcijaństwa wschodniego i zachod
niego. Jak powiada o. C o n g a r  w przedmowie, gdyby to tylko zależało od 
patriarchy, zjednoczenie już by się dokonało.

W książce wydanej jeszcze przed zakończeniem soboru, zostały zebrane 
cztery encykliki A t e n a g o r a s a  I, przemówienia papieża, patriarchy oraz 
komunikat końcowy z pierwszego spotkania z P a w ł e m  VI i wreszcie 
wywiad udzielony przez metropolitę M e l i t o n a  po trzeciej generalnej kon
ferencji prawosławnej na wyspie Rodos w roku 1964. Z wszystkich tych 
dokumentów przebija żywa wiara, zakorzeniająca się w osobie Chrystusa, 
nadzieja, że wszyscy chrześcijanie kiedyś w Nim się zjednoczą, roztropność
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z jaką mależy kroczyć drogą stojącą obecnie przed wszystkimi Kościołami 
chrześcijańskimi. Widać równocześnie, że od czasu, kiedy dokumenty zostały 
wydane, sprawy poszły naprzód. Wyrażone nieśmiało pragnienia stały się 
rzeczywistością, jak przede wszystkim znane zniesienie ekskomunik między 
Kościołem wschodnim a zachodnim, oraz ogłoszenie schizmy za niebyłą. Zro
zumiałe jest, że w książce nie mogły się znaleźć komunikaty z dalszych 
spotkań P a w ł a  VI z A t e n a g o r a s e m .  Wartość jednak zebranych tu do
kumentów jest nieprzemijająca, gdyż przejawia się w nich dążenie chrze
ścijaństwa wschodniego do jedności, w swoim pierwszym i najświeższym 
porywie.

Ks. Stefan Moysa SJ, Warszawa

Konstantin FUCHS, Glauben — aber wie, Mainz 1968, Matthias-Grünewald- 
-Verlag, s. 120.

W czasach dzisiejszych trudność sprawia nie tyle uwierzenie w tę czy 
tamtą prawdę wiary, na przykład w tajemnicę Trójcy Świętej lub Wciele
nia, ale sam akt wiary, ostateczne i egzystencjalne rozstrzygnięcie, czy na
leży oprzeć życie na słowie Bożym, które przemówiło do ludzi w Chrystusie. 
Odpowiednio do tego również zainteresowanie teologów skupia się między 
innymi około tej najbardziej zasadniczej sprawy, jaką dla chrześcijanina jest 
wiara.

W książce recenzowanej nie chodzi o ścisłą teologiczną analizę aktu 
wiary. Cel i podejście są jak najbardziej praktyczne, wzięte z życia i słu
żące życiu. Autor mówi wpierw szeroko o specyficznych trudnościach, na 
które wiara dzisiaj napotyka, jak pluralizm świata, współczesne przemiany 
w Kościele, zwłaszcza zmiany w pojmowaniu Pisma św., krytyczne nastawie
nie dzisiejszego człowieka. W takich warunkach akt wiary okazuje się bar
dziej niż kiedykolwiek aktem osobistym, własnym rozstrzygnięciem, obejmu
jącym nie tylko rozum, ale i całego człowieka. Oczywiście nie zmieniły się 
motywy wiary. Ostatecznym autorytetem, któremu wierzymy, jest Chrystus, 
którego posłannictwo zawarte jest w Ewangeliach, przechowywanych i prze
kazywanych przez Kościół.

Po tych bardziej teologicznych rozważaniach autor przechodzi znów do 
praktycznych realizacji mówiąc o postawach, które implikuje wiara, takich 
jak radość, wdzięczność, nadzieja, wolność. Konkretne zaś spotkanie wie
rzącego z Chrystusem następuje w społeczności ludzkiej, Piśmie św., modli
twie i sakramentach.

Książka napisana w oparciu o solidne teologiczne podstawy, w duchu 
współczesnej odnowy. Nie jest jej zadaniem wytyczanie nowych szlaków 
dla teologii. Pozostaje bardzo ciekawym i praktycznym przewodnikiem za
równo dla człowieka wierzącego, pragnącego swą wiarę pogłębić, jak i dla 
wątpiącego, chcącego się w niej umocnić, a nawet dla niewierzącego, u któ
rego chrześcijaństwo wzbudziło przynajmniej zainteresowanie.

Ks. Stefan Moysa SJ, Warszawa

Norbert SCHIFFERS, Fragen der Physik an die Theologie. Die Säkularisie
rung der Wissenschaft und das Heils verlangen nach Freiheit, Düsseldorf 1968, 
Patmos-Verlag, s. 271.

Pytania, które nauki przyrodnicze stawiają teologii, stają się coraz bar
dziej natarczywe. Wielki rozwój tych nauk, fakt — że determinują one 
w znacznej mierze dzisiejszy sposób myślenia, skłania teologów, aby te py
tania coraz bardziej zgłębiać i odpowiedzieć na nie w świetle teologii. Wia
domą jest rzeczą, że w ten sposób powstało szereg dziedzin teologicznych 
dziś szczególnie aktualnych.


