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kiem grzechu, który pozostaje z kolei nieuchronnym następstw em wolności.
Cierpienie jest konieczne, aby w pełni dojrzewać duchowo. Cierpienie jest
nieodzowną, jedyną drogą do nieba. R a h n e r nie odrzuca tych racji en bloc,
w ykazuje jedynie, że żadna z nich nie wystarcza, aby w sposób ostateczny
z chrześcijańskiego punktu w idzenia, w yjaśnić problem cierpienia.
Autor stoi na stanowisku, że przyjęcie cierpienia może nastąpić jedynie
wówczas, jeżeli się uzna, że Bóg jest niedościgłą tajem nicą i to tajem nicą
n ie w statycznym bycie, ale w sw ojej nieskończonej dynamice i wolności.
Z tą tajem nicą Bożej w olności jest też związane istnienie zła i cierpienia.
N iepojętość cierpienia jest pewną częścią niepojętości Boga samego. Kto
przyjm uje cierpienie, uznaje tym samym, że Bóg jest niem ożliw y do prze
niknięcia przez um ysł ludzki i dlatego akt ten jest wyrazem żywej wiary.
Jako odpowiedź na problem cierpienia trzeba dać siebie samego Bogu w łącz
ności z Jezusem Chrystusem i Jego krzyżem. Takiej odpowiedzi zaś udzielić
można jedynie w m odlitwie.
W tym św ietle widać związek m iędzy pierwszą a drugą częścią książki.
W m odlitw ie u stóp krzyża Chrystusowego, której przykład dają dalsze roz
ważania R a h n e r a, może się ukazać prawdziwa teologia cierpienia.
W ydaje się, że utor jak mało kto, trafił w sedno problemu i że tu leży
jedynie m ożliwe rozwiązanie. Dlatego książka będzie dużą pomocą dla tych,
którzy się z tym problemem muszą borykać a do nich należy olbrzymia w ięk 
szość ludzi.
ks. Stefan Moysa SJ, Warszawa
Bernhard HÄRING, Maria XJrbild des Glaubens. 31 Betrachtungen und Gebete
für die Marienmonate, Freiburg-Basel-W ien 1980, Verlag Herder, s. 135.
Podstawą tych rozważań, napisanych przez znanego na całym św iecie
teologa-m oralistę, są teksty biblijne m ów iące o Maryi, M atce Jezusa. Na po
czątku każdej m edytacji znajduje się tego rodzaju tekst, po czym następuje
zgłębienie jego treści pod kątem lepszego poznania Matki Bożej. Rozważanie
kończy się zaw sze m odlitwą do Ojca przez przyczynę Maryi i drugą m odlitwą
zwróconą wprost do Niej.
Autor wyczerpuje praktycznie w szystkie m aryjne teksty ew angeliczne, ale
korzysta też z innych, które w jakiś sposób ilustrują rozważany temat, cho
ciażby nie dotyczyły wprost Matki Bożej. Na przykład na początku rozważa
nia dotyczącego Marii, służebnicy Pańskiej, znajduje się tekst z Izajasza 40,
1 —5 , m ówiący o przygotowaniu drogi Pańskiej na pustkowiu. W książce mo
żemy znaleźć kilka tego rodzaju przykładów, które poszerzają w ejrzenie w ia 
ry na Matkę Bożą i pozwalają lepiej dostrzec Jej rolę na tle obu Testa
mentów.
Początek rozważań jest zasadniczo ułożony w edług chronologii ew angelii.
I tak autor rozpoczyna od Pozdrowienia Anielskiego, któremu poświęcone są
4 rozważania. Szczególną uwagę zwracają tu w yw ody autora dotyczące pełni
łaski, jaką Maryja została ubogacona. Dzięki niej stała się Ona uprzyw ilejo
w anym znakiem spełnienia obietnic Bożych w zględem Izraela. 7 rozważań
poświęconych jest słowom Marii zawartym w hym nie Magnificat. W hym nie
tym autor dostrzega głębokie w ejrzenie w znaczenie i rolę Maryi w tajem ni
cy zbawienia. W ęzłowym punktem roli Maryi jest Jej wiara, którą św. Elżbie
ta chw ali słowam i: „błogosławiona jesteś, któraś uw ierzyła”. Maryja przez
wiarę otworzyła się na działanie Ducha Św iętego, przyjęła w sw oje łono Syna
Bożego wraz z dobrą nowiną o odkupieniu, które m iało być przez N iego do
konane. Dzięki ufności i gotowości na spełnienie w oli Bożej stała się Maryja
wzorem w szystkich wierzących. M otyw ten stale powraca w rozważaniach,
stąd też tytuł całej książki.
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W sumie są to bardzo głębokie, mądre a zarazem proste m edytacje, któ
rym nie brakuje literackiego piękna. Mogą one być dużą pomocą dla w szyst
kich chrześcijan pragnących pogłębić Maryjny wym iar swojej wiary.
ks. Stefan Moya SJ, Warszawa
M ichael KLESSMANN, Identität und Glaube. Z um Verhältnis von psychis
cher Struktur und Glaube, München-M ainz 1980, Chr. Kaiser V erlag — Matthias-G rünew ald-Verlag, s. 227.
Celem tej pracy, którą należy usytuować na pograniczu psychologii i teo
logii pastoralnej jest bliższe określenie stosunku, jaki zachodzi m iędzy wiarą
a strukturą psychiczną. Na w stępie autor definiuje bliżej te dwa pojęcia.
Uważa więc, że struktura psychiczna dotyczy całości pewnego psychicznego
procesu, który można rozłożyć na części znajdujące się w e wzajem nej w spół
zależności. Zróżnicowanie to zależy od poszczególnych funkcji psychicznych,
jakie się form ują pod w pływ em w ew nętrznych i zew nętrznych konieczności.
Wiarę zaś definiuje autor w oparciu o T i l l i c h a jako „uchwycenie przez
coś, co nas dotyczy w sposób bezw arunkow y” lub przez coś co posiada „nie
skończone znaczenie”.
W sw oich dalszych poszukiwaniach K l e s s m a n n opiera się głównie
na dwóch teoriach, a m ianow icie na epigenetycznej teorii rozwoju osobo
w ości E r i k s o n a i na teorii L e w i n a , która osobowość przedstawia jako
zróżnicowane pole. Te dwie teorie mają mu pomóc w określeniu identycz
ności psychicznej człowieka. Autor stwierdza następnie w zajem ne relacje
istniejące m iędzy sym bolicznym i treściam i w iary a psychiczną strukturą. Cza
sam i treści te odpowiadają identyczności psychicznej wyrażającej się w struk
turach, czasami je kompensują.
Przy końcu autor wyprowadza pewne w nioski duszpasterskie. Dają się
one zebrać w twierdzeniu, że operowanie sym bolami w iary musi odpowiadać
psychicznej strukturze poszczególnej osoby i wciągać ją harmonijnie w kon
tekst społeczny. Duszpasterstwo oparte na tych zasadach jest zarówno pomo
cą dla w iary, jak i dla życia codziennego, przy czym te dwa czynniki w za
jem nie się warunkują.
Chcąc książkę ocenić trzeba pamiętać, że autor operuje pojęciam i teologii
protestanckiej, stąd ocena w edług kryteriów teologii katolickiej będzie n ie
adekwatna. Lektura książki wymaga dużego przygotowania z psychologii. Dla
tego można poddać w w ątpliw ość jej szerszą przydatność duszpasterską,
zwłaszcza w obrębie Kościoła katolickiego.
ks. Stefan Moysa SJ, Warszawa
Norbert SCHOLL, Kleine Psychoanalyse christlicher Glaubenspraxis, Mün
chen 1980, K ösel-Verlag, s. 196.
Autor staw ia sobie za cel przedstaw ienie w sposób popularny jak rozm ai
te kompleksy, ukryte i zepchnięte tendencje i w ogóle jakiekolw iek psychicz
ne skrzywienia w pływ ają na w iarę chrześcijańską i powodują jej deform a
cje. Człowiek ma obowiązek odkrywania tych deform acji, aby dążyć do w ia
ry pełnej i psychicznie zdrowej.
Jako przykład deform acji psychicznej podaje autor m iędzy innym i in 
fantylizm . Infantylizm jest brakiem dojrzałości psychicznej polegającej na
tym, że człowiek w obec pew nych popędów reaguje jak dziecko pragnąc na
tychm iastow ego ich zaspokojenia. Infantylizm ow i przypisuje S c h o l l takie
zjaw iska jak w ystępujące często w chrześcijaństw ie obawy przed ciałem
i płciowością. Niedorozwój popędu seksualnego powodował — zdaniem autora

