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KARL HERMANN SCHELKLE, Wort und Schrift. Beiträge zur Auslegung und
Auslegungsgeschichte des Neuen Testamentes, Düsseldorf 1966, Patmos—
Verlag, s. 322.
Obecnie recenzowana pozycja stanowi zbiorowe wydanie wielu publi
kacji autora, opracowanych w czasie jego 17-letniej działalności naukowej
i dydaktycznej na uniwersytetach Würzburga i Tybingi. Inicjatywę tego
wydania podjęło wydawnictwo Patmos z którym autor jest osobiście zwią
zany jako współwydawca serii Geistliche Schriftlesung — Erläuterungen
zum N. T. für die geistliche Lesung.
Całość podzielono na trzy części grupując tematycznie poszczególne
opracowania. Podział ten w zasadzie słuszny, spowodował jednak zestawie
nie obok siebie prac prawdziwie odkrywczych oraz ujęć zbliżających się
do wspomnianej powyżej serii.
W artykułach pierwszej części autor analizuje pojęcie słowa Bożego oraz
zasady hermeneutyczne, jakie można odnaleźć w samym Piśmie św.
W drugiej części, obejmującej artykuły dotyczące teologii biblijnej
N. Testamentu, zamieszczono w jednej grupie tematycznej zagadnienia pery
kop ewangelicznych o dzieciństwie Jezusa, Jego męce, problem objawienia
Boga jedynego i troistego w N. Testamencie, a wreszcie zagadnienie Koś
cioła czasów apostolskich. W drugiej grupie tematycznej tej części połą
czono razem cały szereg artykułów analizujących różne zagadnienia moral
ności chrześcijańskiej. W tych właśnie pracach autor bardzo często prze
chodzi do problematyki naszych czasów stawiając konkretne pytanie — np.
odnośnie małżeństwa chrześcijańskiego czy bezżenności duchowieństwa.
W trzeciej części zgromadzono prace autora dotyczące badań nad
egzegezą Ojców, przede wszystkim odnośnie do trudniejszych teologicznie
zagadnień listu do Rzymian. Autor wielokrotnie stwierdza owocność badań
tego typu dla zrozumienia dziejów Kościoła, a przede wszystkim dla do
strzeżenia zależności ujęć teologicznych od środowiska i konkretnej sytu
acji Kościoła. Na przykład ogromnie różni się tłumaczenie tych samych
miejsc św. Pawła, mówiących o stosunku Kościoła do państwa i synagogi
przez Ojców z różnych czasów. Różnice te można wytłumaczyć zależnością
od rzeczywistego stosunku Kościoła do państwa i synagogi.
We wszystkich artykułach, w większości zwartych i trudnych w czy
taniu, przebija duch ekumenizmu, zrozumienie znaczenia społeczności chrześ
cijańskiej i jej życia, jak również troska o misję współczesnego Kościoła.
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OTTO KNOCH, Der zweite Petrusbrief. Der Judasbrief, Düsseldorf 1967,
Patmos Verlag, s. 172.
Do wydawanej przez Patmos-Verlag serii „Małego Komentarza” do
Biblii Starego i Nowego Testamentu doszedł ósmy tom, poświęcony drugie
mu listowi św. Piotra oraz listowi Judy. Otto K n o c h, jego autor, postawił
sobie za zadanie dać w nim nawet niewykształconemu teologicznie czytelni
kowi klucz do właściwego zrozumienia obu wymienionych wyżej pism No
wego Testamentu. By cel ten tym pełniej osiągnąć, umieścił on — wbrew
stosowanemu powszechnie w tego typu publikacjach schematowi — jeszcze
przed spisem treści, krótki wstęp, w którym jasno przedstawia główne za
łożenia listu, uwypuklając jego aktualność na tle obecnej wewnątrzkościelnej sytuacji. Pod względem treściowym nowy, popularny komentarz
uwzględnia i przyjmuje wyniki dyskusji, jaka w ostatnich latach toczyła
się wokół problemu autorstwTa i czasu powstania obydwu listów. Dla

