Roman K r a w c z y k, Modlitwa Pańska. Błogosławieństwa. Komentarz
biblijny, Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, Siedlce 2016, ss. 158.
Publikacja ks. prof. Romana Krawczyka jest kolejną z cyklu krótkich i treściwych opracowań dotyczących znanych tekstów biblijnych posiadających w wymiarze duchowym życia chrześcijańskiego znaczenie fundamentalne. Do takich należą
z pewnością modlitwa Ojcze nasz oraz Osiem Błogosławieństw. Adekwatnie do tytułu, książka zawiera dwie części główne poprzedzone wstępem. Po zapoznaniu się
ze Wstępem czytelnik nie ma wątpliwości, że komentarz biblijny, który otrzymał jest
czymś więcej niż sucha analiza egzegetyczna, ale podobnie jak w przypadku innych
publikacji Autora, jest to oryginalne i fachowe wyjaśnienie wskazanego tekstu biblijnego o bogatym ładunku teologicznym.
Rozdział pierwszy, dedykowany Modlitwie Pańskiej, zawiera trzy paragrafy.
W pierwszym omawia się samą kwestię znacznie modlitwy w perspektywie biblijnej. Dwa kolejne paragrafy zostały poświęcone modlitwie Ojcze nasz. W pierwszym
z nich (Struktura i podstawowy przekaz Modlitwy Pańskiej) wskazuje się na związki
dwóch ewangelicznych wersji (Mt 6,9 – 13 i Łk 11,2 – 4) z modlitwami żydowskimi
z czasów Jezusa, omawia różnice między wersjami ewangelicznymi, ich możliwe
strukturyzacje oraz znaczenie tekstach patrystycznych. W ostatnim paragrafie rozdziału zawartych jest siedem punktów odpowiadających siedmiu prośbom z modlitwy Ojcze nasz w wersji Ewangelisty Mateusza. Formę wstępu do paragrafu spełnia
analiza wezwanie wprowadzające Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Komentarz do
poszczególnych elementów Modlitwy Pańskiej jest nasycony licznymi odniesieniami do literatury biblijnej, zarówno do Starego jak i Nowego Testamentu.
Rozdział drugi publikacji, dedykowany błogosławieństwom zawiera również
trzy paragrafy. W paragrafie pierwszym zawarte jest Wprowadzenie. Paragraf drugi zawiera omówienie struktury tekstu ośmiu błogosławieństw (Mt 5,3 – 11; por.
Łk 6,20 – 26). Właściwy komentarz do błogosławieństw zawarty jest w paragrafie
trzecim. Nosi on tytuł Teologiczne i antropologiczne orędzie ewangelijnych błogosławieństw. Po krótkim wstępie zawierającym m.in. teksty błogosławieństw w wersji Mt i Łk, autor przechodzi do komentarza. W ośmiu punktach omawia się kolejne błogosławieństwa. Choć schemat zdaje się nawiązywać do Ewangelii według
św. Mateusza, jednak w komentarzu znaleźć można odniesienia do jednej i drugiej
wersji błogosławieństw. Uderza bogactwo odniesień do przypowieści ewangelicznych i licznych tekstów ze Starego i Nowego Testamentu.
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Całość książki zakończona jest obszernym zestawieniem bibliograficznym.
Walor publikacji poza samą tematyką, która jest zawsze interesująca i stale
obecna zarówno w formacji katechetycznej jak i w wymiarze duchowości chrześcijańskiej, stanowi jej bardzo obfite i jednocześnie wyważone osadzenie w szerokim
kontekście teologii biblijnej. Jak wspomniano, autor w sposób mistrzowski porusza
się wśród licznych obrazów i idei biblijnych zarówno ze Starego jak i z Nowego Testamentu, które stanowią tło Modlitwy Pańskiej oraz Ośmiu Błogosławieństw. Nie
tylko je przywołuje, ale uświadamia czytelnikowi, jak wielkie bogactwo teologiczne i antropologiczno-biblijne komentowane teksty w sobie kryją. Z całą pewnością
więc pozycję tę można polecić każdemu, kto chce lepiej zrozumieć wspomniane
w jej tytule teksty.
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