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mogą pomijać zagadnienia polityczne lub traktować je marginesowo?
Wydaje się także, iż m ówiąc o problemach w yzw oleń ludzkich i zbawieoiiu należałoby częściej używać języka socjologicznego, który byłby
bardziej adekwatny do poruszanych zagadnień.
Powyższe uwagi, które są raczej marginesowe, w niiczym nie pod
ważają globalnej wartości omawianej publikacji. W sumie całość pro
blem atyki została «przedstawiona jasno, logicznie i dopracowana pod
w aględem formalnym. Zastosowanie m etody indukcyjnej uczyniło ją
bardziej kom unikatywną dla człowieka współczesnego. Jeślii chodzi
o zakres treściowy, jesit to chyba najdalej idący dokument kościelny.
Dlatego też — mimo że autorzy m ieli na uwadze głów nie Kościół fran
cuski — dokument ten powinien zainteresować szersze kręgi czytelni
ków. Z pewnością godny jest polecenia teologom polskim, szczególnie
tym, którzy zajm ują się teologią rzeczywistości doczesnych, a także
nieteologom, choćby ze względu na nowość problematyki, mało jesz
cze znanej na grancie polsfcim.
Marian Rusecki

„C ahiers E vangile” 3 (1974) n r 8: Les m iracles de l’Evangile,
Ed. du Cerf, ss. 58.
Od połow y 1972 r. ukazuje się w e Francji now e czasopismo biblijne
pt. „Cahiers Evangile”, publikowane w ramach Service biblique, evangile et vie. Jest to kwartalnik, którego dotychczas wydano 16 num e
rów. Celem czasopisma jest przybliżenie szerszemu kręgowi czytelników
treści ew angelii poprzez tem atyczne opracow yw anie tych zagadnień bi
blijnych, które szczególnie interesują człowieka współczesnego. Mimo
że czasopismo jest redagowane w form ie popularnej, iniic nie traci na
swej przydatności naukowej, gdyż poszczególne artykuły są pisane
przez wybitnych biblistów i teologów, a dzięki tem u, że każdy numer
poświęcony jest konkretnej problematyce, może być traktowany nawet
jako odrębna jednostka wydawnicza.
Wśród zagadnień poruszanych na łamach Cahiers Evangile znajdują
się rów nież tem aty typowo aipodogetyczne czy, używając innej termino
logii, fundam entalne z punktu Widzenia człowieka wierzącego. Do ta
kich należy m. in. problem cudów Jezuisa, żywo dziś dyskutowany w li
teraturze bibliiijno-teologicznej. K w estii tej został poświęcony nr 8 cza
sopisma, zatytułow any Les miracles de l’Evangile. Cud w apologetyce
zaswstze zajm ował poczesne m iejsce, ponieważ stanow ił podstawowe kry
terium w uzasadnianiu nadprzyrodzonego charakteru chrześcijaństwa.
W ramach argum entacji apologetycznej szczególne znaczenie mają „czy
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ny Jezusa”, stanowiące wyiraz Jego świadomości m otywacyjnej. Z tego
też w zględu warto polskiem u czytelnikowi zasygnalizować treść zeszytu

Les miracles de l’Evangile.
E.
C h a r p e n t i e r w artykule wstępnym pt. Cud? Os. 5—9) omawiia pojęcie cudu, w skazując na ewolucję, jaką ono przeszło. W apologetyce starszej cudowi przypisywano wartość w yłącznie dowodową,
stąd większą uw agę zwracano na stronę fizykalną cudu (konfrontowano
cud z wynikam i nauk empirycznych i filozoficznych). W nowszej teolo
gia nastąpiło przesunięcie akcentu w kierunku interpretowania cudu
jako znaku Bożego, skierowanego przede w szystkim do człowieka w ie
rzącego, wobec którego cud jest znakiem Bożej miłości i dobroci. Dla
rozpoznania cudu jako znaku Bożego potrzebne są pew ne dyspozycje
religijno-m oralne w podmiocie poznającym. Charpentier wskazuje, że
cud powinien być rozpatrywany w łączności ze zm artw ychw staniem Je
zusa, poniew aż wiara niie opiera się na cudach, ale na tym fakcie:
w św ietle zm artwychwstania dla człowieka wierzącego w szystko może
stać się znakiem Bożym.
D wa następne artykuły: Cuda w Biblii i m yśli żydow skiej (s. 10—-15Ί
oraz Cuda hellenistyczne w czasach Chrystusa (s. 16—18) mają charak
ter wprowadzający do w łaściw ych rozważań nad cudami ewamgelijnymi.
Najpierw B. D u p u y w skazuje na pierwszy i najw ażniejszy dla Ży
dów cud — stworzanlie. Fakt stworzenia jest podstawą w iary Izraela
(wyjaśnia serais konkretnego liistnienda). Cuda, zwłaszcza po licznych odej
ściach narodu wybranego od Boga, przyczyniały się do jego powrotu
do Boga, przypominając i aktualizując Boże wezwanie. Miały w ięc nie
tyle dowodzić, ile w skazyw ać na Boże działanie (zwłaisizcza stworzenie)
i m ogły być poprawnie zrozumiane tylko w kontekście całej historii
zbawienia. W drugim artykule A. D u p r e z zajmuje się opisem „cu
dów” w starożytnej Grecji (antyczne „Lourdes”, „zm artwychwstanie”
Apoloniusza z Tiiany) i ustaleniem ich relacji do cudów ewangelijnych.
Pomijając trudności związane z historycznym rozpoznawaniem tamtych
opisów (nieobecność m edycyny badającej cuda, możliwość w łaściw ości
leczniczych wód) autor stwierdza, że główna różnica m iędzy „cudami”
pogańskimi a cudami Jezusowym i polega na sposobie ich dokonywania,
a przede w szystkim na znaczeniu, jakie Chrystus nadaje swoim cudom.
Są one znakiem nadejścia królestwa Bożego, które się realizuje w Je
zusie. Ponadto Jezus nigdy n ie czynił cudów dla własnej chwały czy
korzyści, jak to ma m iejsce w przypadku „cudotwórców” pogańskich.
Po tych wstępnych artykułach następuje część istotna, dotycząca re
lacji poszczególnych ew angelistów o cudach Jezusa. Jak wiem y, każdy
z ew angelistów pisząc swoją ew angelię m iał w łasny cel oraz korzystał
z różnych źródeł (tradycji). Znajomość tych przesłanek ułatw ia w łaści
w e zrozumienie sensu relacjonowanych przez nich oudów Jezusa.
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L. E p i a . n t e n i r w artykule Jezus, Pan sw ojej wspólnoty (s. 19—
26) om awia cuda Jezusa w relacji Mateuszowej. W skazuje na oryginal
ną pracę redaktorską Mateusza, który w rozdz. 5—7 zw ięźle przedsta
wia naukę Jezusa, a następnie w rozdz. 8—9 opisuje dziesięć cudów
Jezusa, m ających na pewno inny kontekst historyczny (rozdz. 12—19 są
podane w takim sam ym porządku jak u Marka). Taki układ potrzebny
jest Mateuszowi, by przedstawić Jezusa jako nauczającego i działają
cego. Cuda są dalszym ciągiem nauczania Jezusa, innym jego sposobem.
Mają one w yraziście ukazać, że jest On Panem proklamującym króle
stwo Boże (kazanie na górze) oraz że w Nim w ypełniają się proroctwa
(Iz 4—13). Na tyoh ideach opiera się chrystologia Mateusza.
Cuda Jezusa w rozumieniu św. Marka przedstawia M. T r i m a i l l e
(s. 27-—34). W relacji tego ew angelisty cuda zdziałane przez Jezusa są
przede w szystkim w ezwaniem do wiary, ponieważ w nich objawia się
Bóg. D latego też Marek akcentuje nie tyle niezwykłość cudów (podkre
ślają to raczej bezpośredni św iadkow ie tych zdarzeń), ile moc Bożą
w nich zawartą. Poprzez cuda Jezus obwiesizcza realizację królestwa
Bożego i w zyw a do niego. Oznaczają one także rozpoczęcie m isji Ko
ścioła, w opisie bowiem Marka cuda dokonują się jakby w drodze Apositołów wyruszających głoisić ew angelię poganom (jezioro G alilejskie jest
dla Marka sym bolem krajów pogańskich).
Według A. G e o r g e ’s (s. 35—38) św. Łukasz kreśli postać Jezusa
przede wszystkim jako Zbawiciela. Temu założeniu służy również opis
cudów (cudowne wyzdrowienia są sym bolem zbawienia). Zajmują one
znaczną część w ew angelii Łukasza (24 opisy wydarzeń cudownych,
w tym 7 nie w ystępujących w innych ewangeliach). Łukasz bardzo moc
no w iąże słowo-nauczanie ze słowem^mocą. Słowo informuje o czynie,
nadaje mu sens, a czyn cudowny nadaje słowu wartość egzystencjalną.
Łukasz podkreśla rów nież rolę w iary przy wydarzeniach cudownych,
która jest początkiem nowej egzystencji człowieka (zbawienia).
Р. М. В e a u d e omawiając ew angelię św. Jana podkreśla oryginal
ną interpretację cudów Jezusa (s. 39—44). O ile inni ew angeliści na
określenie cudu używają często pojęcia dynameis — moc, o tyle Jan
posługuje się terminem semeion — znak lub ergon — dzieło, czyn. N a
daje mu przy tym podwójne znaczenie: 1) cud-znak jest gestem Jezusa,
poprzez który objawia się Jego chwała; 2) gest ten odsyła niejako do
pełni Jego chwały, tj. do krzyża („nadeszła Jego godzina”), oraz ku
eschatologicznej pełni Jego chwały. Cuda w ięc oznaczają u Jana począ
tek nowego królestwa, które w ypełni się przy końcu czasów.
Indywidualna, odmienna interpretacja ew angelistów w przedstawia
niu faktów cudownych jest pokazana w krótkiej analizie uzdrowienia
teściowej Piotra, które opisują synoptycy (E. C h a r p e n t i e r s. 45—■
48).
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W przeciwieństw ie do rozważań dotyczących sensu, jaki cudom przy
pisyw ali ewangeliści, E. C o t h e n e t w artykule Sens cudów w ew an
gelii (is. 49—55) analizuje znaczenie cudów, jakie nadał im Jezus. W tym
celu przeprowadza badania cudów Jezusa od strony literackiej (należą
do najstarszej tradycji, co potwierdzają Dz 2,22; 10,38) oraz historycznej
(mimo że rozpoznanie historyczne jest trudne do przeprowadzenia —
niektóre opisy mogą dotyczyć tego samego faktu, ale pochodzić z róż
nych źródeł i tradycji — dokonując nawet najw iększych redukcji należy
przyjąć jako pewne pomad 20 opisów cudownych). Na tej podstawie
stwierdza, że cuda Jezusa stanowią część Jego orędzia. Poprzez nie
Jezus językiem konkretnym, prostym, przyjacielskim i zrozumiałym dla
wszystkich oznajmia nadejście w Nifcn królestw a Bożego, tj. pełni cza
sów mesjańskich. Dzięki cudom królestwo Boże nie jest pojęciem ab
strakcyjnym i pozaczasowym, ale staje się pojęciem dynamicznym, ozna
czającym dopełnienie się historii zbawienia. Rozważania O cudach d zi
siaj W. de B r o u c k e r a (s. 56—58) kończą omawianą publikację.
Jak z tego pobieżnego zestawienia widać, interpretacja cudów ewangełijnych przez różnych autorów jest jednolita. Mimo że przedstawiona
zastała w form ie popularnej, zawiera najnowsze badania bilblijno-teologic zne nad cudami ew angelijnym i. Oczywiście, w iele z tych m yśli jest
już dobrze znanych w apologetyce, jak np. to, że cud należy rozpatry
wać w kontekście całego objawienia czy też, że słow o objawiające
i czyny Boże wzajem nie się dopełniają. Przynajmniej jednak dwie są
nowe i mogą mieć daleko idące konsekw encje m etodologiczne w apo
logetyce. Po pierwsze, na uwagę zasługuje twierdzenie, że cud należy
rozważać w kontekście zm artwychwstania Jezusa. Stąd zagadnienie to
należałaby wysunąć na czoło problemów apologetycznych i od niego
rozpocząć cały wywód. Po drugie, jeśli cuda Jezusa służą przede w szys
tkim m anifestacji królestwa Bożego na ziemi, czy zatem niie powinno
się traktatu apologetycznego rozpoczynać od eklezjologii i to nieko
niecznie w dawnym znaczeniu metody eklezjologicznej? N aw et jednak
nie przyjmując tego wariantu, ozy nie wypadałoby, konsekwentnie,
omawiać cudów Jezusa przy zagadnieniu powstania Kościoła?
Może są to w nioski zbyt daleko idące, ale zdają się one wynikać
z powyższych stwierdzeń. Szkoda tylko, że problemy poruszane w Les
m iracles de l’Evangile zostały przedstawiane dość pobieżnie i bardziej
syntetycznie niż analitycznie. Nasuwa się myśl, że należałoby gruntow
niej przebadać zagadnienie celu cudów Jezusa. Obok bowiem słusznie
wyciągniętych przez autorów wniosków , że cuda Jezusa służą prokla
m acji królestw a Bożego, istnieją w ew angeliach teksty wskazujące, że
pełnią orne również funkcję m otywacyjną m esjańskich roszczeń Jezusa
(„jeżeli sławom moiim n ie wierzycie, uczynkom w ierzcie”). Trzeba by
w ięc ustalić relacje m iędzy tą podwójną funkcją cudu. Ponadto auto
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rzy, jak się wydaje, chcieli zagadnienie cudów Jezusa ustawić ma szer
szej płaszczyźnie historii zbawienia. Tymczasem nie widać ciągłości
m iędzy cudami St. Testamentu (art. В. Dupuy’a) a cudami N. Testa
mentu. Warto byłoby zatem i tę sprawę jeszcze w yśw ietlić.
Mimo tych krytycznych uwag lektura Les m iracles de l’Evangile jest
godna polecenia nie tylko szerszemu kręgowi czytelników (z racji cha
rakteru popularnego), ale także i apologetykom, gdyż może stanowić dla
nich m ateriał do przem yśleń typu metodologicznego.
Marian Rusecki

O.
H ugolin L a n g k a m m e r , H y m n y chrystologiczne N o
wego T esta m en tu — N ajstarszy obraz C hrystusa, K atow ice
1976, K sięgarnia św. Jacka, ss. 240.
W 1971 r. ukaizała się obszerna monografia o hymnach chrystologicz
nych N. Testamentu. Autorem jej jest J„ T. S a n d e r s (par. The N ew
T estam en t Christological Hymns. Their H istorical Religious Backgro
und (SNTS Mon. Ser. 15), Cambridge 1971 ss. XI, 163). O. Langkammer
niie w iele z miej skorzystał z tej prostej racji, że w idocznie nie mógł
pogodzić się z proponowaną przez Sandeirsa koncepcją tła religijno-historycznego, Nadto o hymnach chrystologicznych NT pisali też J.
K r o l l (a1968), R. D e i c h g r ä b e r
(1967), F. H a h n (1967), Κ.
W e n g s t (1972) i in. Istnieje również szereg artykułów om awiają
cych poszczególne hymny chrystologiczne. W polskiej literaturze nau
kowej książka o. H. Langkam m em jest niew ątpliw ie pierwszą mo
nografią na ten temat.
W pracy omówiono 10 hymnów chrystologicznych (J 1, 1—18; Kol 1,
15—20; Rz 1, 3—4; Flp 2, 6—11; Ef 2, 14—17; 1 Tm 3, 16; Hfor 1, 1—4;
1 Pt 1, 19—21 ; 2, 22—24; 3, 18—22). Opatrzone one zostały specjalnym i
tytułami ujm ującym i zasadniczą ich teologiczną treść (np.: Powszechna
w ładza Chrystusa·, C hrystus uniżony i w yw yższo n y; Syn B oży w dziele
stw orzenia i zbaw ienia, itd.).
W swej monografii prócz hymnów o. Langkammer uw zględnił także
w iele innych kwestii, zwłaszcza z dziedziny historii religii porównaw
czej. Całość wieńczą dwa ekskursy: I. U podstaw idei chrystologicznych
NT, II. Psalm y. Pierw szy ekskurs włącza hymny w ich szerszy kon
tekst. Recenzentowi nasuwa się naw et myśl, że dobrze byłoby zagad
nienia tu poruszane umieścić na początku rozprawy. Drugi ekskurs,
jakikolwiek poświęcony historii i rodzajom psalmów, zwraca m. in.
uwagę na podobieństwa strukturalne hymnów St. Testamentu z hym 
nami na cześć Chrystusa w N. Testamencie. Przy tej okazji w ypada
łoby zapytać, ozy i w jakiej mierze hymny judaizmu w płynęły na w ła

