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Publikacja została zaopatrzona w  bibliografię: źródła i literaturę. Zawiera także wykaz 
przytaczanych kanonów KPK, wykaz cytow anych autorów, wykaz wykorzystanych doku
m entów oraz indeks rzeczowy. Cechuje ją  przejrzystość. Czytelnik chętnie po nią sięga; 
także polski czytelnik ze w zględu na pokrewieństwo językow e i zalety słow ackiego tekstu.

Gratulując w ydaw cy omawianej pozycji m ożna stwierdzić, że polski rynek w ydaw ni
czy dotąd nie m oże się poszczycić podobną publikacją W  form ie rozszerzonej o inne k w e
stie i etapy procesu (dowody, dyskusji w  sprawach orzekania) byłaby przydatna dla ducho
w ieństw a i św ieckich, którzy uczestniczą w  procesie i n iew ażność małżeństwa.

ks. Edward Górecki

Ks. Stanisław Włodarczyk, Święty Łukasz teolog zbawienia, Często
chowa 1995, s.80

Ks. Stanisław W łodarczyk zajmuje się studium nad Łukaszem, jego  dziełam i i zawartą 
w  nich teologią. D latego dobrze się stało, że udostępnił czytelnikom  ow oc sw oich dociekań.

Autor pracy zatytułowanej „Święty Łukasz teo log  historii zbaw ienia” stwierdza w e  
w stępie, że idea teologiczna Łukasza m ocno osadzona jest  w  Łukaszowej koncepcji zba
wienia. Autor przedstawia (w  rozdziale I pośw ięconym  om ów ieniu pojęcia i zakresu zba
wienia) term inologię soteriologiczną używ aną przez Łukasza (soter, soterion, soteria, so- 
dzein), zastanawia się nad w pływ em  starotestamentalnej historii zbawienia na m yśl Łukasza. 
Ukazuje m in . w pływ  tej starotestamentowej koncepcji na tekst hymnu Zachariasza, uobec
nienie m iłosierdzia, będącego czynem  zbawczym , w  czynach Jezusa realizującego proroc
two Iz 61 ,1-3 , uobecnienie zbaw czego charakteru m iłosierdzia w  przypow ieściach o synu  
m arnotrawnym , zagubionej ow cy  czy  drachm ie (co  b y ło  rea lizacją  s łów  Jr 3 1 ,2 0 ).

Autor zauważa podobieństwa m iędzy działam i Łukasza i listam i Paw iow ym i, polegają
ce na w spólnych tematach teologicznych, wśród których najistotniejszym  je s t  uniwersa
lizm  zbawczy. Ks. W łodarczyk ukazuje teksty Łukasza, w  których ten  uniwersalizm  jest  
widoczny. Są to: kantyk Sym eona (Łk 2 ,29 ,32), układ rodowodu Jezusa (Łk 3 ,23-38), w o 
łanie Jana Chrzciciela (Łk 3,16), i także przypowieści o zagubionej ow cy i drachmie (Łk 15,1- 
7.8-10); a w  D ziejach  Apostolskich: g łoszen ie Jezusa zm artwychwstałego przez A posto
łów  „aż po krańce ziem i” (D z 1,8) i wśród w szystk ich  ludów (Samaria -  8,4-17; poganie: 
K orneliusz i jeg o  rodzina -  10,1-11,18; m ow a Piotra -  10,34-43; działalność Pawła).

W II rozdziale Autor zajmuje się Ł ukaszow ąkoncepcja historii zbawienia. Zastanawia
jąc się najpierw nad tym, czy Łukasz chciał w  ogó le  pisać historię, poszukując źródeł dzieł 
Łukasza, ks. W łodarczyk dochodzi do wniosku, że  ce lem  Ewangelisty było  coś w ięcej, niż 
tylko ustalenie historycznego charakteru notowanych wydarzeń. C elem  tym  był Jezus Chry
stus. B óg , który jest  Panem  historii, stosow nie do obietnicy, w yprowadził Izraelowi Zbaw i
ciela (D z 13,23). Zatem  historia Łukasza jest  historią zbawienia, realizującą się zgodnie 
z zapow iedziam i proroków ST.

Punktem kulm inacyjnym  Łukaszowej historii zbaw ienia (o czym  m ów i rozdział III) 
jest  męka i śmierć Jezusa (będąca w ypełnieniem  zapow iedzi proroków). Z analizy tekstów  
Trzeciej E w angelii i D ziejów  Apostolskich, wynika, zdaniem  Autora, soteriologiczny i za- 
dośćuczynny charakter m ęki i śm ierci Jezusa. (W obec takiego stwierdzenia, niezrozum ia-
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fym jest zdanie na s. 60, że „nie wyakcentował on  (= Łukasz) wyraźnie jej (= męki, śmierci) 
zbaw czego znaczenia, poniew aż w łączył ją  w  cały B oży  plan zbaw ienia...”).

Łukasz w idzi mękę Jezusa w  kontekście Paschy żydowskiej (22,7-8; 22 ,15-16), która 
będąc pamiątka w yjścia Izraela z  n iew oli egipskiej była jednocześnie zapow iedzią u w ol
nienia ludzkości z  n iew oli grzechu.

R ozdział IV, m oim  zdaniem, odbiega tem atycznie od  treści i toku pracy. W prawdzie 
Autor stwierdził w e w stępie, że tematyka zawarta w  rozdz. IV  jest w yjściem  naprzeciw  
zainteresowaniom  egzegetów  strukturą Łukaszowej historii zbawienia, to jednak wydaje 
się, że wyniki badań H. Conzelmanna nad problem em  periodyzacji Łukaszowej historii 
zbaw ienia m ożna było om ów ić w e w stępie. Autor sam  w  pracy swojej przyjmuje dw uczło
nowy podział historii zbawienia, jaki zauważa u Łukasza, m ianowicie: „zapow iedź -  w y
pełnienie”, a poza teoriąH . Conzelmanna, żadnej innej hipotezy dotyczącej okresów  Łuka
szowej historii zbawienia, nie przedstawia.

Ks. Stanisław W łodarczyk ubogacił nas dzieląc się wynikam i sw oich  przem yśleń nad 
dziełem  Łukasza. Jednakże w  jeg o  opracowaniu teologii historii zbaw ienia w  ujęciu  Łuka
sza brak jest istotnego elem entu ekonom ii zbawczej, m ianow icie zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. Jest prawdą, że  punktem kulm inacyjnym  historii zbaw ienia jest  zadośćuczynna  
męka i śmierć Jezusa, ale przecież jest  ona nierozdzielnie związana ze zmartwychwstaniem  
Jezusa, Tego, którego potem  g łoszą  A postołow ie, a co  opisuje Łukasz w  drugim sw oim  
dziele, w  D ziejach  A postolskich.

s. Ewa J. Jezierska OSU

Christoph Schónbom, Albert Góres, Robert Spaemann, Grzech pier
worodny w nauczaniu Kościoła, „W drodze”, Poznań 1997, s. 94

Tytuł tej n iew ielkiej, bo nie liczącej stu stron publikacji zapowiada, jak  m ożna by przy
puszczać, rodzaj podsum owania dotychczasowej nauki K ościo ła  o grzechu pierworodnym. 
Tym czasem  określonym  ju ż w  przedm owie ce lem  książki jest  skonfrontowanie nauki K o
ścio ła  z odnośnym i problemami w spółczesności. Chodzi w ięc raczej o krytyczne spotkanie 
się teologicznego spojrzenia z panującymi w  tym  przedm iocie tendencjami zdążającymi do 
zastąpienia nauki o grzechu pierworodnym z w łasnym i protologiam i i w łaściw ym i im  escha
tologiam i. Są to zresztą ujęcia nie tylko o skutkach negatywnych, lecz prowadzące również 
pośrednio do pogłębionego naświetlenia napotykanych problemów.

Przedstawiając uwagi z dziedziny psychologii A. Górres dow ód w iarygodności zaist
niałej prakatastroiy uobecnionej w  grzechu pierworodnym  dopatmje się w  braku w  bycie  
ludzkim  logicznej konieczności zła  ucieleśnionego w  ludzkich skłonnościach: pogoni za  
korzyścią, czynach przeciwnych sumieniu, nienawiści, dokonywanych oszustw ach i w yzy
sku. Trudność wynikająca z rozziew u pom iędzy stanem niew inności pierw szych rodziców  
z jednej strony i ich  upadkiem  z drugiej strony tłum aczy autor ich  wiedzą, która jednak nie 
miała cech  w szechw iedzy. Podstaw ow ą luką była  nieśw iadom ość, że  w  granicach egzy
stencji pierwszej pary zło ju ż  istniało. Beztroska ufność w zbudziła w ątpliw ości tam, gdzie 
trzeba było  ufać, a zaufanie tam, gdzie należało wątpić. Skutki błędnej decyzji objaw iły się 
w  autonomii cząstkow ych skłonności, wyrażonej w  bezw zględności w obec b liźn iego oraz


