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jest służba. Przybiera ona szczególną postać w Chrystusowym krzyżu. Je 
zus przez krzyż obrał ostatnie miejsce na świecie, ale jest to też miejsce n a j
większej miłości, do której też Bóg człowieka wzywa.
Słowo uczy służby dla świata. Słowo o królestwie Bożym przekształca
świat. Dzięki tem u słowu chrześcijanie stają się dla innych znakiem nadziei.
W sumie są to rozważania, które nie tylko uczą żyć ale też przyswajać
sobie słowo Boże przez myślenie.
ks. Stefan Moysa SJ, Warszawa
Johannes M. NÜTZEL. Jesus als Offenbarer Gottes nach den Lukanischen
Schriften, W ürzburg 1980, Echter Verlag, s. 312 (Forschung zur Bibel, t. 39).
Sw. Pawel w 2 Kor 4,4 i Kol 1,15 nazywa C hrystusa „obrazem” (егкоп)
Boga. Pojęcie „obraz” stoi zresztą w ścisłym związku z innymi pojęciami, jak
„pierw orodny” (prototokos), „pełnia” (pleroma), „chw ała” (doxa), czy „słowo”
(logos). Znana to praw da i podkreślają ją uczeni w kom entarzach do ksiąg
Nowego Testam entu, że Bóg staje się widzialny przez swój „obraz”, że w nim
daje się On sam oglądać. Chrystus bowiem jako obraz objaw ia i reprezentuje
Boga samego. Zw raca się również uwagę na to, że pojęcie „obrazu”, odnoszone
do Jezusa wiąże się ściśle z tym, że jest On synem Bożym, a jako „obraz”
C hrystus jest dla w iernych „przed-obrażeniem ” Boga Ojca. Zwrócono także
uwagę na fakt, że Jezus C hrystus stał się „obrazem” Boga przez fakt zm ar
tw ychw stania (F. W. E 11 e s t e r, J. J e r v e 11).
W sposób szczególny tę relację C hrystusa Jezusa —· „obrazu” Ojca roz
w ija — chociaż nie używa samego w yrazu eikon — autor czwartej ew an
gelii. Wszak Jezus mówi do Filipa: „Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca”
(J 14,9). Paralelnym do tej wypowiedzi jest zdanie: „Kto mnie widzi, widzi
również tego, który mnie posłał” (J 12,45). Chociaż wypowiedzi te zdają się
jednoznacznie w skazywać na Jezusa ziemskiego, jako tego, który jest „obra
zem” Boga, to przecież cały szereg autorów przeczy takiem u stanowisku.
Takie przede w szystkim stanowisko zajmował R. B u l t m a n n oraz jego
zwolennicy. Nie jest ono zgodne z poglądami autora omawianej pracy,
a zwłaszcza R. S c h n a c k e n b u r g a , który nie tylko w m onum entalnym
kom entarzu Das Johannesevangelium, ale i w innych dziełach reprezentow ał
zdanie, że Jezus już w czasie swej ziemskiej działalności objaw iał Ojca. Dzia
łanie Syna było rzeczywiście działaniem Ojca; transcendentny, niewidzialny
Bóg stał się w idzialny przez Jezusa Chrystusa, który objawia Boże słowo,
Bożą wolę i Boże dzieła.
Gdy ewangelia Janow a problem ten ukazuje dość wyraźnie i bez ucie
kania się do z góry poczynionych założeń można go w niej odczytać, to
u synoptyków jest on staw iany mniej precyzyjnie i dopiero naukowe bada
nia mogą go odkryć. Autor książki pt. Jezus als Offenbarer Gottes posta
nowił przebadać to zagadnienie w pismach św. Łukasza. W sześciu rozdzia
łach omówił on następujące kwestie: 1. czym się charakteryzują czyny Jezu
sowe w ujęciu autora trzeciej ewangelii? 2. jak Jezus objawia Ojca według
Łukasza w dziele głoszenia królestw a Bożego? 3. jaki sens posiada w trzeciej
ewangelii 10,32 tzw. logion Janowy? 4. jaką funkcję spełniają w tej ew an
gelii opowiadania o spotkaniach Jezusa z grzesznikami, zwłaszcza z jaw no
grzesznicą (7,36—50) i przywódcą celników — Zacheuszem (19,1—10)? jakie
myśli przewodnie mieszczą się dzięki Łukaszowi w opowiadaniach o cudach
dokonanych przez Jezusa, a później przez apostołów? co akcentuje Łukasz
w przekazyw anych przez siebie Jezusowych przypowieściach, szczególnie
w przypowieściach znajdujących się w r. 15, oraz w przypowieści o fary 
zeuszu i celniku (18,9—14)?
Na pierwsze pytanie autor rozprawy odpowiada, oczywiście po dokład
nym przeanalizow aniu szeregu relacji o dziełach Jezusowych, że Łukasz
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uważa dzieła Jezusowe za wypełnienie zapowiedzi Bożych danych ojcom,
a ich treść stanowi zbawienie. Czyny Jezusa dowodzą wkroczenia bezpo
średniego samego Boga w dzieje ludzkości. Jego skutkiem jest wypędzenie
szatana ze świata, zniszczenie jego potęgi. Nadeszły czasy Bożego królestwa.
Na drugie pytanie znajduje autor odpowiedź w analizie różnego rodzaju za
chowań Jezusowych. Jezus spraw ia przez nie, że sam Bóg jest widzialny,
słyszalny, dotykalny. Jezus objaw iając Ojca przenosi niejako tych, którzy
z nim żyją, w nową rzeczywistość jaką jest eschatologiczne królestwo. Odpo
wiedź na trzecie pytanie można w krótkości ująć następująco: nadzwyczajne
czyny Jezusa, dowodzą nie tylko, że nastały czasy Bożego królestw a w m iej
sce panow ania szatana, ale są one zarazem objawieniem się samego Boga.
U kazują one kim Bóg jest i z czym przybywa On do człowieka. Kolejne
pytanie dotyczy motywów odnoszenia się Jezusa do grzeszników. Ukazuje
ono, że w sposób najdoskonalszy objawiło się zbawienie Boże w Jego Synu.
Zapowiedzi zbawienia zostały bowiem przezeń zrealizowane w pełni i były
uśw iadam iane przez tych, którzy byli św iadkam i jego działalności przed
w ydarzeniam i paschalnym i. Po tych wydarzeniach należało tę świadomość
tylko ugruntowywać. Interesujący rezultat ukazuje autor rozpraw y po ana
lizie niektórych opisów cudów Jezusa. Twierdzi on mianowicie, że są one
nie tylko znakiem zwycięstwa nad szatanem, świadectwem zaistnienia kró
lestwa Bożego, ale że Bóg rzeczywiście realizuje swe plany zbawcze i za
powiada ich dopełnienie w eschatycznej przyszłości. Jest to po prostu treść
kerygm atyczna tych w ydarzeń. Wynikiem analiz ostatniego rozdziału jest
według autora rozpraw y utwierdzenie się w przekonaniu, że naczelnym mo
tywem działania zbawczego Bo:;a, ukazywanie przez Jezusa, jest jego miło
sierdzie. Człowiek w inien je zrozumieć, a byłoby wręcz niepojęte, gdyby nie
chciał z niego skorzystać i przez Chrystusa wrócić do Ojca miłosierdzia.
Wyniki badań J. M. M i i t z e l a uważać trzeba za niezmiernie ważne
z tej racji, że szereg rozpraw uczonych budowanych bywało niejako na
z góry powziętym postanowieniu, aby nie przypisywać nauce i czynom Je 
zusa historycznego wym iarów nadprzyrodzonych.
ks. Jan Łach, Warszawa
FRANZ LAUB, B ekenntnis und Auslegung. Die paränetische F unktion der
Christologie im Hebräerbrief, Regensburg 1980, Verlag Friedrich Pustet, s. 312
(Biblische Untersuchungen, t. 15).
W ostatnim dziesięcioleciu ukazuje się coraz więcej rozpraw i artykułów
poświęconych zagadnieniom literackim i teologicznym listu do Hebrajczyków.
Nie znaczy to oczywiście, że wcześniej tą księgą biblijną się nie zajmowano.
Wiele już problemów tego pism a NT wyjaśniono. Jednym z nich jest dość
dokładne określenie treści tzw. homologii listu. Nie wyjaśniono natom iast
bliżej ich funkcji, zwłaszcza w stosunku do części perenetycznych księgi,
które, jak wiadomo — inaczej niż to mam y w listach św. Paw ła — przepla
tają się z wypowiedziami doktrynalnym i. Tę lukę w badaniach stara się
usunąć F. L a u b , który to zagadnienie uczynił przedmiotem swej roz
praw y habilitacyjnej.
Autor rozpraw y przeprowadza analizę szeregu tekstów listu: 1,4—14;
2,5—18; 4,15; 5,1—3.7—10; 12,1—3; 10,19n.; 6,19n.; 9,1—10.lln.24—26; 8,2; 6,13—
20; 3,7—4,13; 12,18—29. Na tej podstawie dochodzi do przekonania, że „wy
znanie” stanowi punkt wyjścia dla snucia przez autora listu wywodów na
tem at synostwa Bożego Jezusa, godności kapłańskiej, z kolei — roli zbaw
czej Syna Bożego i K apłana, potem — um acniania w wierze tych, którzy
przeżywają jej kryzys, wreszcie — skierowania uwagi wiernych na skutki
działania zbawczego Jezusa-K apłana. To ostatnie zagadnienie zostało w pracy
rozwinięte szerzej. W yjaśniono je w ostatniej części rozprawy, poświęconej

