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Pierwszy tom Pism wybranych K. Rahnera obejmuje 16 jego publikacji, ujętych
w trzech działach: Zagadnienia fundamentalne, Nauka o Bogu oraz Chrystologia.
Wszystkie teksty, które znajdują się w pierwszym tomie Pism wybranych, dają
czytelnikowi obraz metody teologicznej Rahnera, jego – czasem skomplikowane-
go – sposobu formułowania myśli oraz pozwalają lepiej pojąć znaczenie jego teo-
logii dla rozwoju refleksji teologicznej ubiegłego stulecia. Teologia Rahnera jest
bowiem teologią, która poprzez stawianie istotnych i odważnych pytań, zmusza
czytelnika do myślenia i refleksji. Rahner nie zadowala się prostymi odpowiedzia-
mi na istotne kwestie, lecz z odwagą, otwierając nowe drogi, szuka uzasadnienia
dla wiary, która również we współczesnym świecie wymaga zrozumienia. Przedsta-
wione w tym tomie publikacje wydają się być pomocnym materiałem nie tylko do
samodzielnej lektury, ale nade wszystko do wspólnej refleksji nad nimi w ramach
seminariów akademickich, przybliżających studentom myśl teologiczną Rahnera.
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Mowy przeciwko judaizantom i Żydom. Przeciwko Żydom i Hellenom, w pięk-
nym i wiernym przekładzie prof. Jana Iluka, stanowią zbiór homilii pierwszy raz
tłumaczonych na język polski. Dzieło od dawna oczekiwane, które ukazuje i po-
zwala lepiej zrozumieć późnoantyczne relacje pomiędzy chrześcijaństwem i juda-
izmem. Wielu powoływało się na te homilie w aspekcie antysemityzmu. Tymcza-
sem, jak pokazuje prof. Jan Iluk skierowane są przede wszystkim do grupy chrze-
ścijan judaizujących, podobnie jak czynił św. Paweł w Liście do Galatów. Podob-
nie, jak w innych homiliach, także i tu natrafiamy na niezliczone cytaty biblijne.
Homilie te zapewne posłużą owocnej pracy nie tylko dla historyków i teologów
zainteresowanych problematyką, ale także dla badaczy egzegezy biblijnej, homile-
tów i kaznodziejów, eklezjologów i wszystkich zajmujących się dziedzictwem lite-
rackim starożytnego chrześcijaństwa.
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Konstytucje apostolskie powstały w Antiochii około 380 roku. Księgi I-VI pocho-
dzą z Didaskaliów, które autor dostosowuje do wymogów swojego czasu. Księgi te
kolejno omawiają chrześcijańskie zasady życia dotyczące: świeckich, biskupów
i duchownych, stanu wdów, sierot, męczenników. Księga VI omawia herezje,
a dwie ostatnie: inicjację chrześcijańską i sprawowanie Eucharystii. Księgi VII
i VIII zawierają najstarsze zachowane teksty modlitw liturgicznych: Mszy Świętej,
udzielania sakramentu chrztu oraz święceń biskupich. Powołuje się na nie Sobór
Watykański II oraz najnowszy Katechizm Kościoła Katolickiego. Ponadto dzieło
zawiera tekst Didache (księga VII, 1-32) Kanony apostolskie (księga VIII, 47),
tzw. Kanony z apostolskiego synodu w Antiochii, Prawo kanoniczne św. Aposto-
łów, Kary Apostołów dla upadłych oraz Euchologion Serapiona, czyli zbiór mo-
dlitw liturgicznych na różne okazje.
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