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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.


