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się przy tym pogłębioną znajom ością przeszłości tej dyscypliny i poszczególnych jej 
problem ów przez nią poruszanych. Ma przy tym dobre wyczucie znaków czasu. Stąd  
podejm owane przez niego aktualne problemy. Próbuje on je rozwiązać korzystając 
także z dorobku nauk humanistycznych w szerokim tego słowa znaczeniu, dzięki 
czemu jest on chętnie czytany i ceniony. Jego postawa cieszy się uznaniem  i ow ocuje 
szerokim gronem  przyjaciół.

Książka, która ukazała się na półkach księgarskich, jest godna odnotow ania. 
Ukazuje ona z jednej strony postać, wkład dydaktyczny oraz cenny dorobek  
naukowy połączony z um iłowaniem  K ościoła jednego z najbardziej znanych polskich  
teologów  moralistów, a z drugiej -  zawiera szereg aktualnych zagadnień teologicz
nych, z którymi powinien zapoznać się teolog, zwłaszcza specjalista z zakresu  
teologii moralnej.

ks. Tadeusz Reroń

Alexandre G a n o c z y, A us seiner Fülle haben wir alle empfangen. 
Grundriss der Gnadenlehre, Patmos, Düsseldorf 1989, ss. 376.

M ówienie o łasce Bożej dzisiaj nie jest łatwe, tym bardziej, że w dzisiejszej 
teologii tem at ten wydaje się być traktowany drugorzędnie i znajduje swoje m iejsce 
częściowo w antropologii, częściow o w soteriologii, czy też w teologii duchowości. 
Stąd istnieje wyraźna konieczność zinterpretowania na nowo klasycznego traktatu  
De gratia i wyrażenia go w języku zrozumiałym dla w spółczesnego człowieka. Tym  
bardziej, że pojęcie „łaski” należy nie tylko do pierwotnego pojęcia w ielu religii 
świata, lecz stanowi konstytutywną i istotną rzeczywistość dla wiary chrześcijańskiej, 
ponieważ łaska ukazała się w Jezusie Chrystusie. D latego też praca A. G anoczy, 
jako wkład w nową herm eneutykę łaski, posiada szczególne znaczenie i wagę.

Autor dzieli całość na trzy części według swojej charakterystycznej m etody  
(responsorische D ogm atik). W części pierwszej omawia biblijne Objawienie dotyczące 
łaski (Die biblische Offenbarung). Bardzo wnikliwie analizuje wszystkie pojęcia wyra
żające ideę łaski w Starym T estam encie, literaturze intertestam entalnej i w Nowym  
Testam encie. W drugiej części ukazuje tem at w jego rozwoju patrystycznym i te o lo 
gicznym (Die theologische und lehramtliche Tradition). W chronologicznym  porządku  
przedstawia naukę o łasce u W schodnich Ojców K ościoła, u Zachodnich Ojców  
i teologów  oraz w nauczaniu M agisterium  zachodniej starożytności chrześcijańskiej, 
a następnie średniowieczną naukę D e gratia , aż do czasów nowożytnych i w spół
czesnych.

Trzecia część jest pośw ięcona systematycznym rozważaniom  (Systematische 
Gnadenlehre), które ujmują tem at we współczesnym  horyzoncie pytań. W  tej 
ostatniej części G anoczy form ułuje swoją obejmującą wszystko tezę: „Łaska jest 
wolnym, niezasłużonym  sam oudzielaniem  się Trójjedynego Boga w Jezusie  
Chrystusie przez D ucha Św iętego. Pom im o grzechu człowieka i jego oddalenia od
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Boga, łaska umożliwia, sprawia i dopełnia sam ostawanie się człowieka jako osoby  
i wspólnoty". Tak streszczona reinterpretacja łaski jest uzasadnieniem  tytułu całej 
pracy: „Z Jego pełności wszyscyśmy otrzym ali” (zob. J 1,16). W edług A utora, 
„Pełność” ewangeliczna oznacza B ożą Agape-W spólnotę, która zwracając się ku 
swoim stworzeniom  obdarowuje sobą wszystkich.

Ganoczy stara się wykazać, że nauka o łasce nie musi stanowić osobnego  
traktatu dogmatyki obok innych, lecz m oże być traktowana jako synteza wszystkich  
traktatów. I tak, osadza się ona na nauce o Bogu w Trzech O sobach określając Jego  
fundam entalną postawę i zachowanie jako historyczne zwracanie się do ludzi 
w swojej odwiecznej m iłości Agape. Zakłada także naukę o Stwórcy, który w swojej 
odwiecznej woli przeznacza człowieka do udziału w swoim życiu. W  ścisły sposób  
jest związana z chrystologią, poniew aż Jezus Chrystus, który przynosi D obrą N ow inę
0 Królestwie, Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, staje się „Łaską w O sobie” (Gnade 
in Person).

Nauka o łasce posiada również wymiar pneum atologiczny: Duch Święty uobecnia  
łaskę Jezusa w historii i w świecie. Przenika eklezjologię i sakram entologię, 
ponieważ łaska Chrystusa jest konieczna do budowania wspólnoty Ludu B ożego
1 działa w sakramentach Kościoła przezwyciężając różne zniekształcenia spow odo
wane grzechem i oddaleniem  człowieka od  Boga.

M ożna również zauważyć, że nauka o łasce jest zasadą eschatologii, o ile skupia 
w sobie i ukazuje chrześcijańską nadzieję na ofiarowaną przez Boga pełnię  
dziecięctwa Bożego. Czyni to poprzez spojrzenie na Maryję jako wzoru bycia 
w pełni człowiekiem , zgodnie z zam ysłem  Bożym .

O becność problematyki łaski we wszystkich dziedzinach dogmatyki potwierdza 
zatem  jej funkcję syntetyczną i wiążącą w teologii.

W swojej pracy A utor ma również na uwadze cel ekum eniczny. D latego  
przedstawia m.in. naukę De gratia Lutra, Kalwina, pietystów, Bartha i niektórych  
ewangelickich teologów  współczesnych. Uw zględnia również dokum ent opracowany  
przez zespół teologów  ewangelickich i katolickich w 1986 roku p.t. „Lehrverurtei- 
lungen -  kirchentrennend?”

D zięki zwięzłości naukowej i jasności, praca A . G anoczy umożliwia każdem u  
gruntowne zapoznanie się z nauką o łasce w biblijnych korzeniach B ożego  
Objawienia, dogmatycznych sform ułowaniach U rzędu Nauczycielskiego Kościoła  
i w  próbie jej nowej interpretacji. Obszerna literatura podana na końcu każdej 
części m oże pom óc w pogłębianiu i szukaniu dalszych, słusznych reinterpretacji 
łaski.

ks. Włodzimierz Wołyniec


