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R E C E N Z JE

nienia m iędzy szczegółową a ogólną historią zbawienia i podkreślenia, że Bóg
działa w historii całego świata, a nie tylko w chrześcijaństwie. W Uppsali
wreszcie w roku 1968 w centrum zainteresowań stoi odnawiające Boże dzia
łanie i konsekw entnie zostają bardziej uwydatnione społeczne, etyczne i poli
tyczne konsekwencje wiary.
Trzech teologów stworzyło — zdaniem autora — system y oparte na his
torii zbawienia: William T e m p i e , Leonard H o d g s o n i Oscar C u 11m a n n . System y te zostają w książce obszernie przedstawione i ocenione po
zytyw nie i krytycznie zarazem. To samo czyni autor w stosunku do nauki So
boru W atykańskiego II. Podkreśla bowiem, że sobór stworzył im ponujący
gmach obrazujący historię zbawienia, wiążąc ją organicznie z Trójcą Świętą,
strukturą Kościoła i strukturą całej ludzkości. Uważa jednak, że nauka ta
jest zanadto inspirowana przez ecclesiologia gloriae, gdyż zapomina o ukrytym
działaniu Boga w historii. Mimo tej krytyki, zrozumiałej u protestanta, zasad
niczy w ydźw ięk oceny autora jest bardzo pozytywny.
Na podstawie tak przeanalizowanego materiału, autor wyprowadza pew ne
krytyczne w nioski dotyczące teologicznych kategorii historiozbawczych. Jego
zdaniem m yśleniu tym i kategoriami zagraża chęć stworzenia ideologii. Prag
nie ono bowiem zawsze dojrzeć jedność i uniwersalność działania Bożego, które
z poszczególnych faktów historii zbawienia nie są jeszcze widoczne. Dlatego
też istnieje zawsze rozdźwięk m iędzy takim m yśleniem a rzeczywistością. Dru
gim zasadniczym zarzutem, jaki autor w ysuwa, to niebezpieczeństwo m yśle
nia apokaliptycznego. Charakterystyczna dla tego m yślenia jest ocena całego
przebiegu historii z jednego końcowego punktu widzenia, do którego nieuchron
nie ma ona zmierzać.
Wreszcie w formie tez podaje autor pew ne linie m yślenia historiozbawczego, które uniknęłyby wyżej wym ienionych niebezpieczeństw. Jego zdaniem
historię zbawienia należy rozumieć w św ietle proroczego wezwania do na
wrócenia. Takie w ezwanie nie zawiera w sobie determinacji historii, ale
stwarza zawsze m ożliwość rozwiązań alternatywnych. Wezwanie to pochodzi
od Boga ukrytego. Następnie historia zbawienia musi być rozumiana w św ietle
odpowiedzialności, jaką ponosi człowiek za przyszłość i służby dla tej przy
szłości. Wreszcie stałe wyznanie, że Bóg działa w historii, wyznanie, które
jest doksologią powinno również towarzyszyć teologicznej analizie historii
zbawienia.
Czytelnik książki musi się w ielokrotnie pytać, czy krytyka wysuwana
przez autora jest słuszna i czy jego zarzuty nie dotyczą w jeszcze większym
stopniu każdego innego sposobu teologicznej refleksji. Trudno też uznać po
zytyw ny program w ysuw any przez autora za teologiczny, gdyż dotyczy on
raczej życiowej postawy chrześcijańskiej niż teologii. Niemniej jednak trze
ba pamiętać, że krytyka autora pochodzi w łaśnie z uznania faktu, że można
i trzeba m ówić o historii zbawienia. Dlatego też krytyka ta wnosi na pewno
trw ały wkład do dyskusji nad istotą historii zbawienia, dyskusji, która by
najmniej nie jest jeszcze zamknięta.
ks. Stefan Moysa SJ, Warszawa
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Dążność narodów Afryki, Azji i Am eryki Łacińskiej do politycznego i eko
nomicznego w yzw olenia oraz związana z tym dekolonizacja, stanowią istotny
komponent historycznego rozwoju świata współczesnego. Dokonujący się od
kilku w ieków proces chrystianizacji tych narodów bywa czasami utożsamiany
z siłam i imperializm u i kolonializmu, od którego narody te obecnie się w y 
zwalają. N iem ożliw e jest zatem, aby cały proces dekolonizacji i w yzw olenia
istotnie nie w pływ ał na chrześcijaństwo współczesne. Najjaśniej okazuje się
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ten w pływ w ruchu ekumenicznym, którego znaczenie i rozwój w X X wieku
jest ściśle uzależniony od powyższych przemian.
Autor książki stawia sobie za cel zbadanie tego wpływu. Pragnie on uka
zać, jak konflikt wynikający z rozwoju krajów Trzeciego Świata stał się
wyzwaniem dla ruchu ekumenicznego i czynnikiem determinującym jego teo
logiczne, eklezjologiczne i społeczno-etyczne poglądy. Chce również ujawnić,
jak dążność do zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich i widoki na to zjedno
czenie są coraz ściślej uzależnione od służby całego chrześcijaństwa dla Trze
ciego Świata.
Badania sw oje przeprowadza autor na ogromnym materiale historycznym,
chociaż analizuje jedynie te etapy historyczne, dokumenty i studia, które mają
znaczenie dla jego tematu. Mimo takiego ograniczenia czytelnik czuje się
przywalony olbrzymią ilością materiału i grozi mu niebezpieczeństwo, że w i
dząc poszczególne drzewa, nie dostrzega lasu.
D e j u n g rozpoczyna od konferencji w Edynburgu w 1910 roku, na któ
rej dominantą był jeszcze paternalistyczny stosunek krajów europejskich do
krajów kolonialnych. Dokumenty konferencji mocno podkreślają odpowie
dzialność tych pierwszych za ew angelizację i chrześcijaństwo w krajach Trze
ciego Świata.
Dominanta powyższa szybko jednak zanika w okresie po pierwszej w oj
nie światowej, stojącym pod znakiem szybkiego rozwoju krajów zacofanych,
jak też następnie w latach w ielkiego kryzysu gospodarczego krajów uprze
mysłowionych.
Problem dekolonizacji zostaje ostro postawiony na pierwszej konferencji
Światowej Rady K ościołów w Amsterdamie w roku 1948. Ujawniło się to
szczególnie w polem ice m iędzy ówczesnym amerykańskim sekretarzem stanu
J. D u l l e s e m a pastorem J. H r o m a d k ą , w której ten ostatni zakwestio
nował zdolność świata zachodniego, doprowadzenia krajów Trzeciego Świata
do samodzielności. Jednakże głosy te pozostały odosobnione i nie doprowa
dziły do zasadniczego zwrotu w postaw ie chrześcijan względem krajów roz
wijających się. W dalszym ciągu uważano, że jedynie demokracje zachodnie
zdolne są do zrealizowania ideału cyw ilizacji chrześcijańskiej.
Dopiero zw ycięstw o rewolucji socjalistycznej w Chinach miało przynieść
zasadniczą zmianę. Spowodowało ono skoncentrowanie zainteresowań Świato
wej Rady Kościołów na problemach Trzeciego Świata. Wskazało również na
konieczność niezależności młodych Kościołów m isyjnych. Od tego czasu datuje
się też zwiększona świadomość odpowiedzialności chrześcijan za rozwój eko
nomiczny Trzeciego Świata i kroki powzięte przez Sekretariat Rady, aby spro
stać tej odpowiedzialności.
Światowa konferencja Kościół i społeczeństwo w Genewie w roku 1966
była jakby szczytowym punktem tej problematyki. Za najważniejszą jej
konkluzję można uważać przekonanie, że chrześcijaństwo w konflikcie i w alce
o rozwój ekonomiczny musi stanąć zdecydowanie po stronie słabych i bied
nych.
Obok przedstawienia problematyki związanej z rozwojem ekonomicz
nym, autor usiłuje stale przeprowadzać teologiczną interpretację wydarzeń
oraz ich kierunku. W szystkie te usiłowania zbiegają się w łaściw ie w jednym
zagadnieniu — dostrzeżeniu działania Boga w historii ludzkiej. Chociaż anali
za ta jest z konieczności fragmentaryczna, posiada duże znaczenie, gdyż w ska
zuje na ewangeliczne i teologiczne um iejscow ienie podstawowych ludzkich
problemów, co z kolei warunkuje wiarygodność Ewangelii w dzisiejszym
świecie.
Mimo w ięc pewnych braków, z których najważniejszym jest zbyt duży
m ateriał i pewna nieporadność w jego analizie, książka w nosi istotny przy
czynek dla lepszego rozumienia związków zachodzących między chrześcijań
stwem a rozwojem ekonomicznym świata.
ks. Stefan Moysa SJ , Warszawa

