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Ks. Jacenty Mastej, Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 382.
MeÎka, sÂmiercÂ i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa nalezÇy do centralnych wydarzenÂ historii BozÇego objawienia i zbawienia. Caøa ziemska egzystencja Wcielonego Syna BozÇego ma orientacjeÎ staurologiczno-rezurekcyjnaÎ. Dla wierzaÎcych w Chrystusa wydarzenie krzyzÇa i zmartwychwstania jest zÂroÂdøem, z ktoÂrego wypøyneÎøo
chrzesÂcijanÂstwo, i w ktoÂrym permanentnie sieÎ ono odradza i umacnia. MajaÎc to na
uwadze, z radosÂciaÎ nalezÇy zauwazÇycÂ nowaÎ publikacjeÎ ksiaÎzÇkowaÎ z zakresu teologii
fundamentalnej: Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa (Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 382). Jej autor, ksiaÎdz Jacenty Mastej, jest adiunktem w Katedrze Chrystologii Fundamentalnej KUL.
Recenzowana publikacja skøada sieÎ z czterech rozdziaøoÂw, ktoÂre ujmujaÎ caøosÂcÂ
zagadnienia podjeÎtego w temacie i zasadniczo je wyczerpujaÎ. W rozdziale pierwszym
(s. 15±101) autor podjaÎø zagadnienie transcendentnej sÂwiadomosÂci Jezusa w nasteÎpujaÎcych aspektach: co Jezus wiedziaø o sobie, o swojej bosko-ludzkiej podmiotowosÂci,
o powierzonej Mu misji? Czy znaø jej ziemski kres? KsiaÎdz Mastej, powoøujaÎc sieÎ na
przekazy ewangelijne, wykazuje, zÇe Wcielony Syn BozÇy objawia swojaÎ wspoÂøistotnosÂcÂ z Ojcem, synowskaÎ relacjeÎ z Nim oraz sÂwiadomosÂcÂ, zÇe przez Ojca zostaø posøany
na sÂwiat. Zdaniem autora, Jezus wie roÂwniezÇ, zÇe celem Jego misji jest odkupienie
czøowieka, ktoÂre dokona sieÎ przez krzyzÇ i zmartwychwstanie. JuzÇ w czasie ziemskiego
zÇycia objawia staurologiczno-rezurekcyjny charakter swego posøannictwa ± czasem
wprost (moÂwi o nim), czasem zasÂ czyni to posÂrednio.
Przedmiotem dysertacji saÎ wydarzenia z zÇycia Jezusa oraz Jego wypowiedzi,
ktoÂre pozwalajaÎ nam dotrzecÂ i zrozumiecÂ oÂw staurologiczno-rezurekcyjny wymiar
sÂwiadomosÂci. KsiaÎdz Mastej analizuje wieÎc chrzest Jezusa w Jordanie, kuszenie na
pustyni, cuda, przemienienie na goÂrze Tabor, uroczysty wjazd do Jerozolimy, namaszczenie w Betanii, OstatniaÎ WieczerzeÎ i modlitweÎ w Ogrodzie Oliwnym. Wydarzenia te stanowiaÎ wazÇne, sÂwiadomie przez Jezusa przezÇywane etapy na drodze nieuchronnie prowadzaÎcej do meÎki, sÂmierci i zmartwychwstania. Autor stwierdza, zÇe
Jezus uprzedza majaÎce nadejsÂcÂ wydarzenia i ukazuje ich zbawcze znaczenie. SÂwiadczy o tym prorocki styl Jego nauczania, zapowiedzi meÎki, zmartwychwstania oraz
wywyzÇszenia Syna Czøowieczego. UcznioÂw natomiast Jezus wzywa do nasÂladowania
Go, podaÎzÇania Jego drogaÎ, ktoÂraÎ konsekwentnie, w konkretny i zamierzony sposoÂb
sam przemierza.
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W analizie ewangelijnych tekstoÂw ks. Jacenty Mastej uwzgleÎdniø takzÇe ich starotestamentowy kontekst. Wszak za wiarygodnosÂciaÎ Osoby Jezusa Chrystusa przemawia fakt, zÇe w Nim wypeøniajaÎ sieÎ Pisma. Wiedza, ktoÂraÎ Jezus posiadaø na temat
czekajaÎcej Go krzyzÇowej sÂmierci i zmartwychwstania harmonizuje z Jego mesjanÂskaÎ
i boskaÎ sÂwiadomosÂciaÎ. Prezentacja staurologiczno-rezurekcyjnej sÂwiadomosÂci Jezusa
Chrystusa (krzyzÇ i zmartwychwstanie saÎ w pracy traktowane jako jedno wydarzenie)
stanowi pierwszy krok w kierunku ukazania wyjaÎtkowego charakteru Jego posøannictwa oraz prawdziwosÂci wysuwanych przez Niego roszczenÂ. Tym samym stanowi racjeÎ
staurologiczno-rezurekcyjnej wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa. DodacÂ nalezÇy, zÇe w tym
rozdziale autor przeciwstawia sieÎ wszystkim naturalistycznym i ewolucyjnym teoriom
na temat sÂwiadomosÂci mesjanÂskiej Jezusa i przygotowuje grunt do dalszych rozwazÇanÂ.
Rozdziaø drugi (s. 103±171) autor posÂwieÎciø wiarygodnosÂci mysterium crucis.
SÂmiercÂ na krzyzÇu, ktoÂra konÂczy ziemskie zÇycie Jezusa Chrystusa, w sÂwietle Pism,
Jezusowego nauczania i interpretacji wczesnochrzesÂcijanÂskich nabiera zbawczego
znaczenia. KrzyzÇ objawia TroÂjjedynego Boga: Ojca, Wcielonego Syna i Ducha SÂwieÎtego. Na krzyzÇu BoÂg ukazuje wewnaÎtrztrynitarnaÎ agape, jak roÂwniezÇ swojaÎ miøosÂcÂ do
czøowieka i sÂwiata. Misterium cierpienia oraz sÂmierci Wcielonego Syna BozÇego odsøania takzÇe prawdeÎ o czøowieku, o jego grzesznosÂci i potrzebie odkupienia, o sensie
ludzkiego cierpienia, sÂmierci i o sensie zÇycia. Przez krzyzÇ swojego Syna, przez Jego
miøosÂcÂ i posøuszenÂstwo BoÂg ofiarowuje czøowiekowi odkupienie i zbawienie.
KsiaÎdz Jacenty Mastej wykazuje ± co tezÇ podkresÂla wspoÂøczesna teologia ± zÇe
Jezus, umierajaÎc, zøozÇyø przebøagalno-ekspijacyjnaÎ ofiareÎ i ustanowiø Nowe Przymierze, natomiast zsteÎpujaÎc do otchøani podarowaø czøowiekowi (ludzkosÂci) solidarnaÎ
i ocalajaÎcaÎ miøosÂcÂ. Zdaniem autora, ukazanie krzyzÇa jako misterium BozÇego Objawienia i zbawienia stanowi kolejny krok na drodze do wykazania staurologiczno-rezurekcyjnej wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa.
KrzyzÇowa sÂmiercÂ Jezusa zostaøa nierozerwalnie zwiaÎzana z Jego zmartwychwstaniem, ktoÂre stanowi dopeønienie wydarzenÂ staurologicznych. Problematyka wiarygodnosÂci zmartwychwstania zostaøa przez ks. Masteja przedstawiona w rozdziale
trzecim (s. 173±245). RealnosÂcÂ zmartwychwstania Jezusa Chrystusa ± zdaniem Masteja ± ukazujaÎ nowotestamentowe sÂwiadectwa wielkanocne: wyznania wiary, hymny
liturgiczne, pierwotna katecheza apostolska oraz narracje ewangelijne. Jego wiarygodnosÂcÂ potwierdzajaÎ znaki rezurekcyjne: chrystofanie i pusty groÂb. Chrystofanie
przekonujaÎ o prawdziwosÂci rezurekcji, a ich sÂwiadkowie rozpoznajaÎ w Zmartwychwstaøym, ktoÂry im sieÎ ukazuje, UkrzyzÇowanego.
Dokonane w zmartwychwstaniu dzieøo Objawienia i zbawienia czøowieka jest
wypeønieniem starotestamentowych zapowiedzi oraz odpowiedziaÎ na oczekiwania
ludzkosÂci. Tym samym jest doskonaøym potwierdzeniem wiernosÂci, miøosÂci i wszechmocy Boga. Natomiast uwielbienie ludzkiego ciaøa Jezusa stanowi podstaweÎ uzasadnionej nadziei na finalnaÎ odnoweÎ czøowieka i sÂwiata stworzonego. Rezurekcja
Jezusa jest zatem zapowiedziaÎ powszechnego zmartwychwstania na konÂcu czasoÂw.
Ukazanie jej wyjaÎtkowego charakteru oraz zbawczego znaczenia stanowi wazÇny
etap budowania staurologiczno-rezurekcyjnego argumentu wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa.
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Rozdziaø czwarty (s. 247±305) autor posÂwieÎciø wiarygodnosÂci KosÂcioøa. Jej staurologiczno-rezurekcyjne racje mozÇna dostrzec w jego genezie i naturze. Wydarzenie
krzyzÇa i zmartwychwstania wraz z zesøaniem Ducha SÂwieÎtego stanowi finalny akt
eklezjotwoÂrczy. KosÂcioÂø, zrodzony w tym wydarzeniu, permanentnie sieÎ rodzi i zÇyje,
urzeczywistnia zbawcze misterium staurologiczno-rezurekcyjne, ktoÂre stanowi centrum Jego wiary i przepowiadania, posøugi sakramentalnej oraz diakonii. W mysterium Ecclesiae sÂmiercÂ i zmartwychwstanie Jezusa jest wydarzeniem wciaÎzÇ zÇywym,
aktualnym, dynamicznym i zbawczym. DzieÎki temu wydarzeniu KosÂcioÂø nieustannie
sieÎ buduje, odnawia, objawia sÂwiatu jako wiarygodna, staurologiczno-rezurekcyjna
wspoÂlnota. Ukazanie wiarygodnosÂci KosÂcioøa w sÂwietle krzyzÇa i zmartwychwstania
stanowi ostatni etap budowania staurologiczno-rezurekcyjnego argumentu.
Opracowanie ks. Masteja obejmuje takzÇe wsteÎp (s. 7±14), zakonÂczenie (s. 307±
311), syntezeÎ w jeÎzyku angielskim (s. 313±316) oraz niemieckim (317±321), wykaz
skroÂtoÂw (s. 323±325) i przejrzystaÎ bibliografieÎ (s. 327±369). Niekwestionowanym
walorem omawianej publikacji jest oryginalna proÂba sformuøowania nowego argumentu teologicznofundamentalnego søuzÇaÎcego uzasadnieniu wiarygodnosÂci Objawienia dokonanego w Jezusie Chrystusie. Przeprowadzone rozwazÇania uwypukliøy
centralnaÎ prawdeÎ wiary chrzesÂcijanÂskiej: Jezus Chrystus, Wcielony Syn BozÇy, umarø,
zmartwychwstaø i zÇyje. KrzyzÇ i zmartwychwstanie jest ostatecznym uzasadnieniem
Boskich roszczenÂ Jezusa, a tym samym chrzesÂcijanÂstwa jako religii objawionej i zbawczej.
WøasÂnie powiaÎzanie krzyzÇa i zmartwychwstania w jednym argumencie stanowi
o nowatorskim charakterze propozycji ks. Masteja. W dotychczasowej teologii, gøoÂwnie w teologii i apologetyce protestanckiej, wieÎcej moÂwiøo sieÎ o odkupienÂczej meÎce
i sÂmierci Jezusa, objawieniu miøosÂci BozÇej, mniej natomiast o jego sile motywacyjnej.
Z kolei w argumencie ze zmartwychwstania za maøo uwzgleÎdniano roleÎ krzyzÇowej
sÂmierci Jezusa. Ograniczano sieÎ do stwierdzenia, zÇe sÂmiercÂ logicznie i faktycznie
poprzedzaøa rezurekcjeÎ Jezusa, w ktoÂrej objawiø On przede wszystkim moc BozÇaÎ.
KsiaÎdz Mastej zaproponowaø, aby wydarzenia paschalne potraktowacÂ øaÎcznie, scalicÂ
je w jednym argumencie. Moim zdaniem taki kierunek mysÂlenia godny jest dalszych
badanÂ i nowych proÂb, ktoÂre jaÎ zweryfikujaÎ.
WazÇnym atutem dysertacji jest sÂwiadomosÂcÂ autora dotyczaÎca koniecznosÂci wiaÎzania staurologiczno-rezurekcyjnego argumentu z innymi argumentami uzasadniajaÎcymi wiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa: rezurekcyjnym, skrypturystycznym, taumaturgicznym, agapetologicznym, martyrologicznym, prakseologicznym, sperancyjnym
i werytatywnym. KsiaÎdz Mastej odwoøuje sieÎ do nich w trakcie prowadzonej naukowej refleksji. Budowane przez teologieÎ fundamentalnaÎ roÂzÇnorodne argumenty wzajemnie sieÎ dopeøniajaÎ i uzupeøniajaÎ, co sprawia, zÇe argumentacja jest bardziej wszechstronna, zobiektywizowana i spoÂjna. Tym samym chrzesÂcijanÂstwo jest wieloaspektowo uzasadniane.
W pracy ks. Masteja znajdujaÎ sieÎ tezÇ pewne ± raczej drobne ± niedociaÎgnieÎcia.
W moim przekonaniu w rozdziale I i II zbyt duzÇo jest materiaøu biblijnego, np.
przytaczanie perykop, ktoÂre potem zostajaÎ w sposoÂb narracyjny omoÂwione, sprawia
wrazÇenie powtoÂrzenÂ. Wystarczyøoby chyba umiesÂcicÂ w pracy wyprowadzone z nich
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wnioski. W kilku miejscach w ksiaÎzÇce pojawia sieÎ wzmianka o peøni Objawienia
i zbawienia w Jezusie Chrystusie, np. w rozdziale II. Tak powinien brzmiecÂ wniosek
konÂcowy. Moim zdaniem, autor zbyt czeÎsto cytuje, chocÂ w dalszych partiach ksiaÎzÇki
dokøadnych przytoczenÂ juzÇ unika.
W sumie, mimo tych drobnych niedociaÎgnieÎcÂ, publikacja ks. Jacentego Masteja
jest nowatorska, oryginalna, erudycyjna, napisana øadnym, literackim jeÎzykiem. PodjeÎta w niniejszej pracy proÂba skonstruowania argumentu staurologiczno-rezurekcyjnego stanowi novum w teologii i wpisuje sieÎ w nurt prac badawczych prowadzonych
w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL posÂwieÎconych wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa. KsiaÎzÇka ta mozÇe bycÂ polecana studentom teologii, ale jest tezÇ cennaÎ lekturaÎ
dla wszystkich wierzaÎcych, ktoÂrzy pragnaÎ pogøeÎbicÂ swaÎ wiareÎ lub poszukujaÎ jej gøeÎbokiego uzasadnienia.

KS. GRZEGORZ DZIEWULSKI

Bp K. Koch, Die Kirche Gottes. Gemeinschaft im Geheimnis des Glaubens, Sankt-Ulrich-Verlag, Augsburg 2007, ss. 288.
Biskup Kurt Koch (ur. 1950 r., EmmenbruÈcke, kanton Lucerna) nalezÇy do postaci znanych w akademickim sÂrodowisku Szwajcarii. Studia teologiczne odbyø w Monachium i Lucernie (1975). Po kilkuletniej pracy jako sÂwiecki teolog przyjmuje
sÂwieÎcenia kapøanÂskie (1982), a po czterech latach posøugi duszpasterskiej w Bernie
podejmuje praceÎ na stanowisku docenta w instytucie katechetycznym w Lucernie
(1986), owocujaÎcaÎ doktoratem (1987) i habilitacjaÎ (1989). Jego kariereÎ akademickaÎ
wienÂczy stanowisko honorowego profesora dogmatyki, etyki, liturgiki i teologii ekumenicznej na uniwersytecie w Lucernie. W niedøugim czasie zostaje mianowany
biskupem Bazylei (1995). O kontynuacji teologicznych pasji sÂwiadczy omawiana
monografia, kolejna w jego dorobku naukowym ponad 60 ksiaÎzÇek i artykuøoÂw.
SwojaÎ wizjeÎ KosÂcioøa autor zaprezentowaø w czterech czeÎsÂciach ksiaÎzÇki, posÂwieÎconych kolejno jego genezie, drogom wzrostu, specyfice dziaøalnosÂci i przymiotom.
Ç ycie i postacÂ KosÂcioøa ± Koch opisuje KosÂcioÂø jako dzieøo
W czeÎsÂci pierwszej ± Z
Ducha i misterium Jezusa (rozdziaø 1 ± Lud BozÇy z Ciaøa Chrystusa). Jego tozÇsamosÂcÂ
okresÂlajaÎ chrzcielne i konfirmalne wezwania do gromadzenia sieÎ powoøanego ludu
na sprawowanie pamiaÎtki Pana oraz posøannictwo gøoszenia Ewangelii. CzesÂcÂ teÎ
wienÂczy rozdziaø posÂwieÎcony wspoÂlnocie lokalnej w perspektywie KosÂcioøa uniwersalnego (KosÂcioÂø zÇyje w lokalnej wspoÂlnocie). WspoÂlnota ta jest dla wiernych podstawowym miejscem dosÂwiadczenia KosÂcioøa, takzÇe w jego wymiarze uniwersalnym.
JednosÂcÂ KosÂcioøa uniwersalnego i KosÂcioøa lokalnego lokalnego wyrazÇa sieÎ widzialnie w urzeÎdzie i osobie biskupa Rzymu, a urzeczywistnia na poziomie wspoÂlnoty
parafialnej, mieÎdzy poszczegoÂlnymi gminami oraz w øaÎcznosÂci z apostoøami.

