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chetycznych w swej nowej publikacji przyłączy się do ruchu odnowy k ate 
chetycznej, jaki w yraźnie form uje się już w Polsce. N iestety autor nie w y
szedł poza swój cel, aby dostarczyć katechetom obfitego m ateriału. W tym
zam ierzeniu książka napisana bardzo pracowicie mimo, iż nie stanie się
pasjonującą lekturą szerszego grona czytelników, to jednak na w arsztacie
katechetów i homiletów napewno znajdzie życzliwie swoje miejsce.
Druga część książki (s. 489—592) jako apendyks zaw iera rozpraw ę habili
tacyjną ks. K azim ierza R o m a n i u k a na tem at: Idea bo jaźni Bożej w teo
logii św. Pawła. W przedmowie autor w yjaśnia genezę swej pracy naukowej,
którą prezentuje czytelnikom. Praca jest monografią i ma charakter ściśle
naukowy. A utor staw ia sobie pytanie: Czy Paweł, mówiąc o bojaźni Bożej,
zamierzał odtworzyć jedynie własne stany psychiczne czy też chodziło mu
o wyrażenie pewnej praw dy religijnej? Aby odpowiedzieć na to pytanie
autor przeprowadza analizę listów Apostoła Narodów. Na podstawie tej ana
lizy ks. R o m a n i u k w ysnuw a wniosek, iż funkcje tem atu bojaźni Boga
są skierow ane do najbardziej centralnej idei teologii Pawła. Ks. R o m a n i u k
pisze: „...po przeanalizow aniu wszystkich tekstów Paw ła łatwo stwierdzić,
że nasz stosunek zarówno do Boga, jak i do ludzi winien być oparty na m i
łości. Bojaźń, o której tu Paweł mówi, to tim or filialis, czyli uczucie będące
synonimem pełnego szacunku, oddania się dziecka własnem u O jcu” (s. 580).
KS. WŁADYSŁAW SOBCZYK, SOSNOWIEC
JOHN MACQUARRIE, Principles of Christian Theology, New York 1966,
Charles Scribner’s Sons, s. 477.
Profesor z Union Theological Sem inary w Nowym Jorku, J. M a c q u a r r i e, przedstaw ia całość teologii chrześcijańskiej. Tego rodzaju synteza prze
prowadzona z pozycji anglikańskich jest szczególnie interesująca, gdyż anglikaniem jest u nas mniej znany niż prawosławie i protestantyzm . Już tem aty
trzech części książki są dla nas nowością: teologia filozoficzna (Philosophical
Theology), teologia „symboliczna” (Symbolic Theology) i teologia „zastoso
w ana” (Applied Theology).
Mianem „teologii filozoficznej” autor określa dział wstępny, który pod
pewnym względem odpowiada katolickiej teologii fundam entalnej. Uwagę
autora skupia na sobie przede wszystkim sytuacja człowieka na ziemi, poję
cie Objawienia, związek bytu z Bogiem, język teologiczny, wielość religii...
W tej książce określenie „teologia symboliczna” nie pochodzi od symboli
czyli wyznań wiary, lecz M a c q u a r r i e wyprowadza je od „symboli i obra
zów, jakim i posłużono się przy porządkow aniu praw d wiary: trójjedyny Bóg,
stworzenie, upadek człowieka, wcielenie, odkupienie, eschatologia, oraz
wszystko, co jest charakterystyczne dla w iary Kościoła chrześcijańskiego”.
W myśl intencji autora część ta stanowi odpowiednik dotychczasowej teologii
dogmatycznej, autor jednak unika tego zwrotu, gdyż uważa, że wyraz „dog
m at” nabrał już zdecydowanie pejoratyw ne znaczenie. Zresztą wiele m ate
riału, tradycyjnie przedstawianego w ram ach teologii dogmatycznej, autor
przesuwa do części trzeciej.
Część ta nosi nazwę „teologii zastosow anej”, gdyż dział ten zajm uje się
wyrażeniem w iary w konkretnej egzystencji, a więc dotyczy instytucjonal
nego, kultycznego i etycznego aspektu życia w iary. M a c q u a r r i e omawia
tu podstawy wszystkich działów teologii praktycznej, a więc Kościół, urzędy
kościelne, słowo i sakram ent, liturgię i modlitwę, a wreszcie zajm uje się sy
tuacją chrześcijanina w świecie.
KS. HENRYK BOGACKI SJ, WARSZAWA

