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John F. O’Grady, A ccord in g  to John. The Witness o f  the B e lo 
ved  D isc ip le , New York 1999, ss. 174

Ks. J.F. O ’Grady, kapłan diecezji Albany w  stanie N ow y Jork, jest doktorem teologii 
system atycznej i biblijnej. Przez ostatnie lata nauczał na Florydzie, a w  roku akademickim  
1999-2000 w  Papieskim  Instytucie Biblijnym  w  Rzym ie. Spośród licznych jego  publikacji 
warto w ym ien ić Disciples and Leaders, The Four Gospels and the Jesus Tradition oraz 
The Roman Catholic Church. W  ubiegłym  roku ukazała się nowa jego  pozycja zatytuło
wana According to John. The Witness of the Beloved Disciple (N ew  York 1999).

Książka, jak zauważa autor w e w stępie, nie jest całościow ym  komentarzem do czw ar
tej Ewangelii, ale ogólnym  wprowadzeniem teologicznym , które m oże ułatwić lekturę dzieła 
Janowego. Składa się  ona z  dwóch części. Pierwsza, zawierająca 9 rozdziałów , nosi ogó l
ny tytuł Ewangelia Janowa, druga (4 rozdziały) pośw ięcona jest w spólnocie i teologii 
Janowej. Autor rozpoczyna przedstawianie teologicznych treści czwartej E w angelii od  
studium postaci, które pojawiają się na osi fabularnej w  toku narracji. N ajw ięcej m iejsca, 
co zrozum iałe, pośw ięca O sobie Jezusa Chrystusa (rozdz. 1): prezentuje krótkie kom pen
dium chrystologii Janowej, om awia znaczenie tytułów m esjańskich i zatrzymuje s ię  na 
autodeklaracjach Jezusa. W  dalszej kolejności przedstawia bardziej znaczące postacie, 
które św. Jan wprowadził na scenę sw ego dzieła dla jasno określonych ce lów  teo log icz
nych. Są wśród nich Jan Chrzciciel, Natanael, N ikodem , Samarytanka, Maria, Marta i 
Łazarz, Matka Jezusa, Tom asz i U m iłow any Uczeń. Ten ostatni, wraz z  Marią, M atką Pana 
(której im ię ani razu nie pojawia się  w  tej Ewangelii) stanowią w zór ucznia Jezusa (rozdz. 
2). U  podstaw  w spólnoty, w  której środowisku powstała czwarta Ewangelia, leży  wiara i 
m iłość (rozdz. 3). Autor zauważa, że tzw. podwójne przykazanie (m iłości B oga i b liźn ie
go), które znajdujemy u synoptyków, w  dziele Janowym zostaje zastąpione jednym  naka
zem  -  m iłości wzajem nej (13, 34-35), nie m ożna bow iem  kochać braci, jednocześnie nie 
kochając B oga (por. 1 J 4, 20).

O sobne m iejsce w  rozważaniach O ’Grady’ego zajmuje Prolog Ew angelii (rozdz. 4). 
Poszukując jego  źródeł autor w skazuje na Targumy aramejskie, Stary Testament, judaizm , 
a także na grecką filozo fię  Logosu. Bardzo ciekaw y jest rozdział pośw ięcony sakramen
tom w  czwartej Ew angelii. Autor dokonuje w  nim  analizy literackiej i interpretacji teo lo
gicznej najistotniejszych perykop, które już w  pierwszym  K ościele w ykorzystyw ane były  
do katechez m istagogicznych (rozdz. 5). M ow y Jezusa stanowią kolejny przedm iot zainte
resowania autora (rozdz. 6). Najw ięcej m iejsca pośw ięca M odlitw ie Arcykapłańskiej (po
lem izując, zresztą, z jej ogóln ie przyjętą nazwą). Kolejne trzy rozdziały pierwszej części 
(7-9) skupiają się w okół misterium m ęki, śm ierci i zmartwychwstania Jezusa. Wydarzenia 
te ukazane są  często na sposób porów naw czy z  opisam i synoptycznym i, co  pozw ala auto
rowi wyraźniej ukazać specyfikę narracji Janowej.

C zęść druga książki O ’Grady’ego nosi tytuł Wspólnota i teologia Janowa i jest zd ecy
dowanie krótsza od części pierwszej (liczy ok. 40 stron). Sam tytuł m oże budzić pew ne  
zastrzeżenia, gdyż w ie le  zagadnień teologicznych om ów ionych zostało już w  pierwszej 
części książki, tu natom iast z  dziedzin ściśle teologicznych w yakcentow uje się jedynie
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eschatologię (rozdz. 10). D w a kolejne rozdziały (10-11) oscylują w okół zagadnień h isto
rycznych, na bazie których autor podejmuje się rekonstrukcji grup przynależących do Ja
nowej wspólnoty. O ’Grady przyłącza się do tezy Browna i Schnackenbuiga, że  postać 
U m iłow anego U cznia, która z pew nością stoi u źródeł wspólnoty Janowej, należy odróż
nić od osoby Jana A postoła, w  którym tradycja zwykła w idzieć autora czwartej Ewangelii. 
Wydaje się, że ta teza znajduje potwierdzenie zarówno w  materiale skrypturystycznym, 
jak i w  w yw odach sam ego autora omawianej pozycji. Ostatni rozdział pośw ięcony jest 
aktualizacji przesłania Ewangelii w e w spółczesnym  chrześcijaństwie. Autor odwołuje się  
do zjaw isk społecznych, które nacechowane są indywidualizm em  i personalizmem.

D o książki dołączony został tematyczny przewodnik po czwartej Ewangelii (s. 160), 
wybrana bibliografia (s. 169) i indeks rzeczow y (s. 171). Załączniki te posiadają duży w a
lor praktyczny dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić lekturę przez osobiste studium.

Sugestie do osobistej refleksji, kończące każdy z  rozdziałów (ułożone najczęściej w  
formie pytań) w yznaczają ogólny profil pozycji prof. O ’Grady’ego: choć m erytoryczny  
materiał zaprezentowany przez autora odznacza się bez wątpienia dużą dawką naukowo
ści, to celem  książki jest rów nież skłonienie czytelnika do osobistych poszukiwań, prze
m yśleń i m odlitwy.

Patrząc z m etodologicznego punktu w idzenia należy stwierdzić, że nie udało się auto
rowi uniknąć powtórzeń: np. bezpośrednio po rozdziale 1, który nosi tytuł Jezus w Ewan
gelii Janowej, autor rozpoczyna rozdział 2 (Postacie ewangelijne) od prezentacji O soby  
Jezusa; refleksje na temat przykazania m iłości powracają w  rozdziałach 3 i 6; Eucharystia 
jest przedm iotem  rozważań w  rozdziałach 5 i 6. U sprawiedliw ieniem  takiego stanu rzeczy  
m oże być nieco odm ienny profil spojrzenia autora, gdy porusza te sam e kwestie.

Książka prof. O ’Grady’ego odznacza się  ciekawym  ujęciem  w ielu  zagadnień teolo
gicznych. B ez wątpienia w zbogaca nasze spojrzenie na w spólnotę, na której gruncie po
w stawała E w angelia Janowa oraz na osobę U m iłow anego Ucznia. Interesujące studia po
staci, sw obodny, aczkolw iek  precyzyjny język  i odniesienia do w spółczesnej sytuacji 
chrześcijaństwa z  pew nością  czynią pozycję wartą przeczytania.

ks. Mariusz Rosik

Ks. Tomasz Hergesel, Osiem  błogosław ieństw . Isto ta  życ ia  
chrześcijań sk iego , Wrocław 1999, ss. 126

Papieska Kom isja Biblijna w  sw oich  dokumentach przypomina, że  zadaniem egzegety  
jest nie tylko dokonywanie głębokiej analizy tekstów biblijnych, ale odczytyw anie ich w  
taki sposób, aby -  nie tracąc n iczego z  sensu zam ierzonego przez ich autorów -  odpow ia
dały na pytania i potrzeby naszych czasów. Pism o Święte, jako żyw e Słow o B oże, potrze
buje ciągle zaktualizowanej lektury i interpretacji. Postulat ten odnieść należy przede w szyst
kim do E w angelii, której centralną postacią pozostaje Osoba Jezusa Chrystusa. N iezw ykle  
istotną kartę Jego nauczania stanowi Kazanie na Górze (Mt 5-7), do którego -  n iczym  
preludium -  wprowadzają błogosław ieństw a (Mt 5, 3-12).

Bardzo dobrze s ię  stało, że na teologicznym  rynku biblijnym w  P olsce ukazała się  
pozycja ks. prof. T. Hergesela Osiem błogosławieństw. Istota życia chrześcijańskiego (Wro


