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sięgnąć po ten zbiór, czerpiąc dla siebie z niego elementy źródłowe. Zapewne też niejeden 
teolog, prawnik-praktyk, polityk czy pracownik odpowiedniego nurtu administracji publicz
nej, może w zbiorze niniejszym, przydatnych dla swoich badań i działań elementów 
substancjalnej wiedzy poszukiwać.

Książkę Wolność religii prof. T. Jasudowicza należy przyjąć z dużym uznaniem 
i satysfakcją dla erudycji prawniczej Autora, jako kolejny zbiór „Jego naukowego owoco
wania”.

Ks. Tadeusz Ptoski

Jerzy L e w a n d o w s k i ,  Bóg i człowiek, UKSW Warszawa 2002.

Tajemnica Boga i człowieka była i jest nadal aktualnym elementem teologii obecności 
człowieka w strukturze historiozbawczej. To zagadnienie stara się przybliżyć czytelnikom 
Autor książki Bóg i człowiek, który podejmuje się ukazania go zarówno z perspektywy Boga, 
jak i człowieka. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, nosi w sobie obraz 
Boga, który zapisał się w ludzkiej naturze kodem stwórczym i zbawczym. Wnikając w ten 
aspekt działania Boga, Autor koncentruje się na tajemnicy Trójcy Świętej, w której ma 
miejsce odwieczny zamysł stworzenia człowieka, i zarazem przenosi on umiejętnie tę ideę na 
zagadnienie misterium Boga w człowieku. Człowiek, który w myśl własnej woli decyduje 
o własnym zbawieniu, staje zawsze w relacji do Boga, swego Stwórcy i Zbawcy. I chociaż 
niejednokrotnie człowiek neguje Boga wybierając pozorne dobro, to jednak on wraca zawsze 
do Niego jako źródła życia i świętości.

Autor w swojej książce zatrzymuje się także na wnikliwym rozważaniu ,Jcodu stwór
czego” zapisanym przez Boga w ludzkiej naturze. To, co dokonał Bóg w akcie stworzenia, 
było dobrem, lecz człowiek swoim postępowaniem sprawił zakłócenia właściwego funk
cjonowania zapisu tego „kodu” i natura ludzka skażona grzechem pierworodnym utraciła 
bezpowrotnie nie tylko raj, ale i nie potrafiła na nowo powrócić do swego pierwotnego stanu 
trwania w stanie dobra, prawdy i piękna. Potrzeba było interwencji samego Boga, by na 
nowo człowieka nastroić do życia w harmonii ze światem. Tą pomocą stało się dzieło 
zbawcze Chrystusa, który, jak ukazuje Autor, wnosi w ludzką naturę nowy „kod zbawczy”. 
Ten „kod” nie zastępuje „kodu stwórczego”, ale do niego nawiązuje i pomaga ponownie 
odczytać hasło Bożego zamysłu aktu stworzenia.

To zagadnienie w aktualnym okresie rozwoju myśli filozoficzno-technicznej przypomi
na, jak ważne jest nie tylko poszukiwanie nowych rozwiązań, ale także i więź z tym, co stoi 
u podstaw najbardziej słusznych zasad teologiczno-antropologicznych. Dlatego, idąc za 
myślą Autora, wydaje się potrzebą naglącą, by i aspekt teologiczny „kodu stwórczo- 
-zbawczego” został odpowiednio opracowany na polu teologicznych poszukiwań wskazując 
ludzkości właściwe uzasadnienia miejsca i roli człowieka w historii zbawienia.

Zasługą Autora książki Bóg i człowiek jest częste odwoływanie się do prawd fundamen
talnych ekonomii zbawienia. Układ rozprawy wskazuje, zatem przejrzyście na właściwe 
wartości tworzące dzieje historiozbawcze, najpierw na Boga w Trójcy Świętej Jedynym, 
potem na misterium świętości zapisane w Chrystusie, na misję zbawczą Kościoła w posłudze 
świętych sakramentów, na rolę Matki Bożej, św. Józefa — męża i opiekuna Bożego, 
świętych „na drogach chrześcijaństwa”. To zwraca uwagę czytelnika na rzeczywistość życia 
wiarą w procesie odnowy człowieka doświadczanego często przeżyciami z otaczającym 
rozregulowanym światem pozbawionym nadziei i miłości. Gdy człowiek wniknie w Tajem
nicę Wcielenia, co podkreśla wyraźnie w swej rozprawie Autor, wówczas staje on w pełni 
świadomości przed obecnością Boga w sobie. To stwarza la człowieka możność wejścia
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ponownie na drogę indywidualnych poszukiwań rozwojowych, wyzwalających od tego, co 
w psychice człowieka jest destruktywne.

Niniejsza książka podejmuje się syntezy dociekań teologicznych ukierunkowanych 
zarówno na Boga, jak i na człowieka. To sprawia, że jest ona dobrym przewodnikiem po 
drogach dzisiejszych ludzkich poszukiwań sensu wiary, wolności i prawdy. Wnikliwe 
wczytanie się w jej treść stanie się z pewnością dla czytelnika miejscem konfrontacji 
dotychczasowego życia z tym, co Bóg zapisał w „kodzie stwórcze — zbawczym” ludzkiej 
naturze.

Ks. Jacek Neumann


