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L ukášova teológia, retrospektíva a aktuálne
pozíci e
Zhrnutie
Štúdie Ph. Vielhauera (1950) a H. Conzelmanna (1952 a 1954) zaznamenali zlom
v skúmaní Lukášovho dvojdiela Lk-Sk. Príspevok prezentuje hodnotenie W. G. Kümmela
a poukazuje na dopad týchto štúdií pre ďalší vývoj výskumu Lukášovej teológie. Záverom
predkladá osobitné pozorovania teológie Lukášovho dvojdiela.

Summary
Studies of Ph. Vielhauer (1950) and of H. Conzelmann (1952 and 1954) were a turning
point in the research on the Luke’s double work (Luke-Acts). Paper presents the evaluation
of W. G. Kümmel and highlights the impact of these studies for the advancement of
research on Luke’s theology. Finally, it proposed the specific considerations on the
theology of Luke double work.

Giovanni Claudio Bottini, OFM
Studium Biblicum Franciscanum
Faculty of Biblical Sciences and Archaeology
Via Dolorosa 1
P.O.B.19424
91193 Jerusalem – IL

L iterárna efektívnosť L ukášovho evanjelia pre
integrálny pohľ ad na človeka
Zhrnutie
Pozorné štúdium Lukášovho evanjelia a zvlášť skúmanie lukášovského materiálu (tzv.
Sondergut) na báze novodobého psychologického prístupu k Písmu odhaľuje jednak
výnimočný dôraz autora na poznanie človeka a jeho emotívnych aspektov, ktoré reflektujú
psychologické dianie v osobách. Pozoruhodnosť si evanjelium zasluhuje tiež
koncentrovaním výrazov z významových polí základných psychologických procesov
kognitivity, emotivity a konativity súčasne. Dané fakty zefektívňujú integrálny pohľad na
človeka načrtnutý v biblickej antropológii Starého zákona i v helénskej kultúre. Dokonalá
integrita Ježišovej osoby sa ozrejmuje z jednej strany cez harmonickú súčinnosť daných
procesov s výraznou emóciou súcitu a z druhej strany cez integrálny prístup Ježiša k svojim
adresátom.

Summary
A close reading and study of the Gospel according to Luke and specially a focus on Lukan
proper material (Sondergut) in terms of recent psychological approach made more evident
Lukan emphasis on the knowledge of human beeing and on the emotions that reflect
psychological activities inside. Surprisingly, Luke´s Gospel is noteworthy by the
concentration of expressions from three semantic fields of basic psychological processes
(cognitive, emotive, conative). All these facts strengthen an integral view on human beeing
both in some of Old Testanment texts and in the Helenistic culture. The perfect integrity of
Jesus personality in the Luke Gospel is made evident on the one hand by his harmonious
interactivity of given processes with the dominant emotion of compassion and on the other
hand by his integral approach towards people and listeners.

Jozef Jančovič
Kapitulská 26
811 01 Bratislava
jancovicjozef1@gmail.com

Dagmar Kráľová
Kremnická 17
851 01 Bratislava
dasa.fma@gmail.com

REFLEXIE

T reba uznať prí nos
Náhľad do nedávnej publikačnej tvorby biblistov
Zhrnutie
Príspevok predstavuje niektoré odborné publikácie slovenských a českých autorov, ktoré
vyšli v rokoch 2011 – 2012 a pojednávajú biblické jazyky, texty či témy.

Summary
Contribution presents some books of Slovak and Czech scholars which were published in
the years 2011 – 2012 and deal with the biblical languages, texts or themes.

Blažej Štrba
Banská 28
976 32 Badín – SK
blazejstrba@xaver.sk

RECENZIE

Recenzie
Recenzie
OPATRNÝ, Dominik: Ježíš – světlo slepých. Uzdravení slepého od
narození ve čtvrtém evangeliu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,
2011, 132 s. ISBN 978-80-244-2864-2.
Podľa úvodných slov monografia obsahuje text dizertačnej práce.
Vedecká a odborná verejnosť v Česku a na Slovensku dostáva do rúk knihu,
ktorá obsahuje výsledky exegeticko – filologického, historického
a teologického výskumu zameraného na 9. kapitolu Evanjelia podľa Jána.
Autor vychádza z validného textovo-kritického vydania biblického textu, ako
i ďalších prameňov (vydania biblických štandardných prameňov, aké si
vyžaduje práca tohto charakteru: prekladov a diela starovekých cirkevných
spisovateľov). Svoj výskum zakladá na komentároch, ktoré uvádza v dvoch
kategóriách: do 16. stor. (9 titulov) a od 17. stor. (...)

OZNAMY

Oznam y
Oznamy

NESTLE -ALAND
Novum T estam entum Graece
28. revidovaná edícia
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