Od wydawcy

Wiek XX to czas wielkich zmian we wszystkich dziedzinach ludzkiego ¿ycia. Nie ominê³y one równie¿ teologii – obecna scena teologiczna wygl¹da zupe³nie inaczej ni¿ na pocz¹tku
XX wieku. Z myœl¹ o tych czytelnikach, którzy pragn¹ dowiedzieæ siê, jak do tego dosz³o, postanowiliœmy przygotowaæ nasz¹ kolejn¹ publikacjê – Teologia XX wieku.
Tytu³ ksi¹¿ki mo¿e byæ nieco myl¹cy. Autor nie skupia siê
bowiem na przedstawieniu wyczerpuj¹cego przekroju myœli teologicznej XX wieku, lecz stara siê nakreœliæ kilka najwa¿niejszych elementów, które wywar³y najwiêkszy wp³yw na œwiatowe chrzeœcijañstwo ewangeliczne. Prezentuje przede wszystkim te stanowiska teologiczne, które s¹ zwi¹zane z kontrowersj¹ wokó³ teologii liberalnej. W kolejnych rozdzia³ach omówione jest jej powstanie, reakcja, z jak¹ siê spotka³a w postaci
fundamentalizmu (na kontynencie amerykañskim) i neoortodoksji (w Europie), jej wspó³czesne formy i kolejna odpowiedŸ konserwatywnego chrzeœcijañstwa, jak¹ jest ruch ewangelikalny.
Ksi¹¿kê tê polecamy przede wszystkim tym czytelnikom,
którzy pragn¹ poznaæ korzenie i rozwój wspó³czesnych form
chrzeœcijañstwa ewangelicznego, a którzy nie s¹ w stanie podj¹æ zaawansowanych studiów teologicznych. Z jej lektury skorzystaj¹ równie¿ studenci seminariów i szkó³ biblijnych, pastorzy i przywódcy lokalnych zborów. Jedn¹ z najwiêkszych
zalet tej ksi¹¿ki jest to, i¿ umo¿liwia pewn¹ orientacjê wœród
wielu ksi¹¿ek t³umaczonych i wydawanych w naszym kraju
przez Koœcio³y ewangeliczne, pozwala bowiem lepiej zrozumieæ perspektywê teologiczn¹ autorów.

Teologia XX wieku

Ksi¹¿ka ta powsta³a specjalnie dla potrzeb Chrzeœcijañskiego
Instytut Biblijnego. Poniewa¿ autor tekstu, dr Charles R. Gresham jest Amerykaninem, prezentuje temat z perspektywy teologii anglojêzycznej (uwzglêdniaj¹c ró¿nice pomiêdzy teologi¹
amerykañsk¹ i brytyjsk¹). Œwiadom¹ decyzj¹ z naszej strony by³o
pozostawienie wiêkszoœci cytowanych publikacji w ich angielskim brzmieniu, a za³¹czony wybór pozycji w jêzyku polskim
pozwoli zainteresowanym czytelnikom zapoznaæ siê z tymi, które
s¹ dostêpne w naszym kraju. Obszerny s³oniczek wybranych terminów teologicznych przygotowa³ Grzegorz Boboryk.
Ufamy, ¿e ta niewielka pozycja stanie siê cenn¹ lektur¹ dla
wielu polskich chrzeœcijan. Choæ problemy omawiane w tej
ksi¹¿ce rzadko poruszane s¹ w czasie kazañ w zborach, znajomoœæ wspó³czesnej myœli teologicznej jest niezbêdna dla
wszystkich chrzeœcijan, którzy pragn¹ skutecznie g³osiæ ewangeliê w skomplikowanym i szybko zmieniaj¹cym siê œwiecie.
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