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Śląskie studia historyczno-teologiczne 43,2 (2010), s. 454–456

Ks. Janusz Wilk, „Teologia kontaktu” na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dzie-
jów Apostolskich 16, Wyd. księgarnia św. Jacka, katowice 2006, 228 s. (studia i Materia-
ły Wydziału teologicznego uniwersytetu Śląskiego w katowicach 31) 

książka ks. Janusza Wilka zatytułowana: „Teologia kontaktu” na podstawie Listu św. 
Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16, to opublikowana dysertacja doktorska na-
pisana na Wtl uŚ w katowicach na seminarium teologii Biblijnej nt pod kierunkiem 
ks. dra hab. Józefa kozyry. inspiracją dla wyboru tematu była refleksja Jana Pawła ii  
i kard. Józefa ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVi, nad kościołem w euro-
pie w kontekście pierwszej ewangelizacji (s. 19). aby skutecznie kontynuować to zadanie 
trzeba wracać do źródeł, do misyjnej działalności apostołów przedstawionej w Piśmie 
Świętym nt. dlatego autor książki zajął się pierwszą ewangelizacją europy prowadzoną 
przez Pawła apostoła (por. dz 16). 

Jej owocność była zależna od wielu czynników, m.in. od wzajemnych relacji interper-
sonalnych. dokładnie chodzi o relacje między Pawłem a wspólnotą chrześcijańską w fi-
lippi, która stała się pierwszym kościołem w europie. Ważną więc jest analiza kontaktu 
Pawła z filipianami, ukazująca jego kryteria i podstawy teologiczne. Modelem „teologii 
kontaktu” stała się dla autora pierwsza gmina chrześcijańska w europie, o której dowia-
dujemy się z listu św. Pawła do filipian i dziejów apostolskich 16. dlatego te odniesienia 
biblijne zaznaczono w temacie rozprawy.

Janusz Wilk ukazał podjęte zagadnienie w trzech rozdziałach: (i) Środowisko kontak-
tu w filippi; (ii) kontakt Pawła z mieszkańcami filippi; (iii) Podstawy „teologii kontak-
tu” – „być w chrystusie” jako fundament wiary, nadziei i miłości.

Jak zaznacza we wstępie, jego opracowanie nie dotyczy samej tylko komunikacji in-
terpersonalnej, badanej z punktu widzenia nauk psychologicznych. Jego studium kontaktu 
bada związek, łączność umożliwiającą wzajemne oddziaływanie w pierwszej założonej 
przez Pawła wspólnocie chrześcijańskiej w europie w filippi. W wypadku Pawła i koś-
cioła w filippi fundamentem ich kontaktów jest Bóg, a ściśle Jezus chrystus. dlatego 
apostoł ogniskuje swoje działania i życie wspólnoty na chrystusie („być w chrystusie”). 
najpierw trzeba go poznać, aby „żyć dla” na wzór chrystusa i w łączności z nim. Janusz 
Wilk zajął się „teologią kontaktu”, gdyż teologia ma pomóc zrozumieć to, czym żyli: Pa-
weł, jego współpracownicy i chrześcijanie w filippi (s. 20).

sformułowanie: „teologia kontaktu” autor przejął od o. prof. hugolina langkammera 
(ofM), który w swoich publikacjach akcentuje jej modelową formę w kontekście związ-
ków Pawła z filipianami (s. 19). Janusz Wilk zajął się kontaktami Pawła z gminą w filippi, 
ich podłożem, formą i realizacją tak w aspekcie doczesnym, jak również eschatologicz-
nym, stosując w egzegezie metodę historyczno-krytyczną oraz historyczno-społeczną.

rozdział i, analityczny, ma charakter wprowadzający i jest zbudowany według planu: 
położenie, ogólny rys historyczny i charakterystyka miasta filippi z jego mieszkańcami 
w czasach rzymskich oraz ich sytuacja społeczna i religijna. 

W rozdziale ii autor przedstawia sylwetkę Pawła w kontekście jego kontaktów 
z mieszkańcami filippi na podstawie dz 16 i listu do filipian. omawia początki kon-
taktu apostoła z filipianami w czasie jego ii podróży misyjnej, zajmuje się pierwszymi 
„kościołami domowymi” w tym mieście i strukturą wspólnoty kościelnej. ukazuje także 
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kontakty pośrednie Pawła z filipianami przez wysłanników: tymoteusza i epafrodyta 
oraz przez list(y). 

W rozdziale iii „teologię kontaktu” rozpracowano na podstawie trzech cnót: wiary, 
nadziei i miłości. one bowiem uzdalniają chrześcijan do życia w jedności z Bogiem i za-
razem kształtują działanie moralne wierzących. cnoty te są owocem „życia w chrystu-
sie”, a więc osobistego z nim kontaktu, który kształtuje więź społeczną i modeluje relacje 
międzyludzkie w życiu doczesnym i przyszłym w „ojczyźnie niebieskiej”. 

autor rozprawy, Janusz Wilk, ukazał „środowisko kontaktu w filippi” (rozdz. i), na 
podstawie bardzo bogatego materiału źródłowego, głównie archeologicznego (inskrypcje), 
dokumentującego słuszność wysuwanych twierdzeń. odwołuje się też do bardzo licznych 
szczegółowych i ogólnych opracowań, w większości obcojęzycznych, prowadząc w przy-
pisach szeroką dyskusję uzasadniającą przyjęte poglądy. należy podkreślić, że prace te są 
najnowszej daty, co świadczy o dobrym przestudiowaniu problemu. Wyjątkowo ciekawe 
uwagi dotyczą składu etnicznego mieszkańców filippi oraz ich wierzeń, co pozwala lepiej 
zrozumieć działalność ewangelizacyjną Pawła w tym mieście.

Wnikliwe i nowatorskie jest również opracowanie kontaktów apostoła Pawła z fili-
pianami. skutkiem tej działalności były „kościoły domowe” oraz struktura hierarchiczna 
gminy, umożliwiająca ciągłość kontaktów z Pawłem również przez list(y) i posłańców 
(rozdz. ii). zderzenie się ewangelii z pluralistycznym i wielonarodowym światem pogań-
skim w filippi, z synkretyzmem religijnym i kulturalnym tego miasta, rozpoczęło nowy 
okres rozwoju chrześcijaństwa. kościół zaczął rozwijać się tam głównie wśród pogan, 
przy nieznacznym udziale Żydów. otwarcie się Pawła na pogan umożliwiło im przyjęcie 
jednego i prawdziwego Boga, który objawił się w Jezusie chrystusie.

ks. Janusz Wilk ukazuje również bliski i trwały kontakt Pawła z chrześcijanami w fi-
lippi, którzy – mimo cierpień, podziałów i konfliktów wewnętrznych – stali się umiłowa-
nym kościołem dla apostoła. kontakt ten charakteryzował się „byciem w chrystusie” dla 
drugich. „Być w chrystusie” bowiem jest podstawą dla wiary, nadziei i miłości. dlatego 
w pracy Janusza Wilka najbardziej oryginalnym wydaje się ukazanie „teologii kontak-
tu” w kontekście „bycia w chrystusie” oraz w oparciu go na wierze, nadziei i miłości 
(rozdz. iii). Wiara w chrystusa stoi u podstaw więzi międzyludzkich już przy powstaniu 
wspólnoty i dzięki swoim cechom umacnia w cierpieniu. nadzieja pokładana w chrystu-
sie jest źródłem radości chrześcijańskiej i eschatologiczną kontynuacją „kontaktu”. Mi-
łość zaś chrześcijańska wypływająca z więzi z chrystusem roztacza się na więź Pawła 
z gminą w filippi. Wyrazem tej miłości i troski apostoła o filipian są ostrzeżenia przed 
oponentami oraz wezwanie do jedności i jednomyślności. Miłość chrześcijańska domaga 
się więc odpowiedzialności za osoby, z którymi jest się „w kontakcie”.

W kilku wnioskach końcowych dotyczących „teologii kontaktu” autor podkreśla, że 
„kontakt” ten musi być oparty na „byciu w chrystusie”, bo jest łaską Bożą, wymaga wza-
jemnego zrozumienia, dobrego poznania się i jedności i prowadzi do wzajemnej odpowie-
dzialności, zaś swoje dopełnienie eschatologiczne znajduje w niebie (s. 192). 

solidność opracowania tematu poświadcza ogromna literatura głównie obcojęzyczna 
wykorzystana w pracy. Jej spis bibliograficzny przedstawiono na stronicach od 194 do 
223. autor bardzo rozbudował przypisy, przedstawiając w nich nie tylko odnośniki do
wykorzystanych źródeł lecz prowadzi w nich szeroką dyskusję (może niekiedy za szero-
ko). gruntownie też analizuje teksty biblijne i źródłowe pozabiblijne w językach oryginal-
nych (greckim, hebrajskim, łacińskim).

Materiał badawczy został więc właściwie opracowany, a stwierdzenia zostały uza-
sadnione naukowo przez solidną analizą lingwistyczno-egzegetyczną tekstów biblijnych 
i innych źródeł oraz poparte bardzo bogatą literaturą fachową, głównie obcojęzyczną. 
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Jedynie dość trudny język autora wymaga cierpliwości oraz wnikliwego czytania. Mate-
riał został jednak przedłożony bardzo logicznie, a podjęty temat nie został wcześniej tak 
opracowany, dlatego praca ks. Janusza Wilka ma charakter na wskroś nowatorski.

Ks. Józef Kozyra




