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Autor príspevku: Prof. ThDr. Dr. Ľubomír STANČEK
Dielo autora je obsažné. Tvorí ho viac ako „sto“ kníh z tématiky
homiletickej, rétorickej, misijnej a ekumenickej. Je autorom niekoľko stoviek
článkov a štúdií z vedeckej i spoločenskej ako i pastoračnej oblasti. Rok 2010
bol v jeho publikačnej činnosti bohatý. Široká verejnosť kňazov, študentov
i laikov v dielach autora nachádza inšpiráciu, nové pohľady na okolnosti života
ľudí veriacich i neveriacich v Boha, vecí, udalostí zbežného i sviatočného
a sviatostného života. Od narodenia, počas života až po smrť ponúkajú rôzny
pohľad na život posledné diela autora. Je rovnako pastorálnym teológom ako
i uznávaným kazateľom - rečníkom v širokých vrstvách ľudí. Každá z kníh
môže poslúžiť tomu, kto službou slova koná prípravu k prijatiu krstu, taktiež aj
rodičom a krstným rodičom, ktorí prinášajú ku krstu svoje deti a tiež pre tých
dospelých - katechumenov, ktorí sa už sami pripravujú k prijatiu sviatosti krstu.
Blahoslavený Ján Pavol II. v posynodálnej apoštolskej exhortácii Pasores
dabo vobis poukazuje na vzťah k plnosti Cirkvi, na čo poukazuje autor vo
svojich dielach. Čitateľ diel stáva sa svedkom pravdy ohlasovania slova, k čomu
poslúžia myšlienky autora. Sila slova rezonuje v publikáciách, povzbudzuje, učí
a vysvetľuje hĺbku vnútorného života. Diela majú dosah na naplnenie poslania
ľudí dnešnej doby. Napomáhajú poslucháčom zostať vernými odkazu Božieho
Syna: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom,
ktorý je na nebesiach“ (Mt 10,32).
Slovensko ako i Poľsko sú kresťanské krajiny, kde väčšina ľudí je zatiaľ
pokrstených, ale vo verejnosti a spoločenskom živote to nie je až tak viditeľné.
Autor dielami poukazuje, že Ježiš Kristus svojím slovom aj dnes cez
ohlasovateľov seje semeno a píše, že ak sú vhodné podmienky, kresťanský život
dozrieva až k zrelosti Ježiša Krista. Autor vhodne poukazuje na celý život od
narodenia až po smrť, čo je často bolestným tajomstvom medzi Bohom
a človekom. Dielo hovorí, že narodenie, život i smrť človeka sú mementom
znovuzrodenia v Bohu.

Teológia autora poukazuje na Teilharda de Chardena a slová prác
vyjadrujú silu kresťanstva, v ktorej smrť stráca svoju hrôzu. Autor poukazuje
primerane dobe XXI. storočia, že i pohreb patrí v životu. Rovnako poukazuje, že
Cirkev je od príchodu na svet, cez celý život človeka až po jeho smrť stále pri
človeku.
Práce ponúkajú inšpiráciu tak pre kazateľov, ale i každého človeka bez rozdielu
veku, postavenia, názorov na život, pohlavie v každodenných situáciách. Čitateľ
si môže uvedomiť, že každý môže dať len to, čo má. Autor ponúka z bohatej
studne učenia Cirkvi, ale i svojej skúsenosti čo robiť, prečo a ako, aby človek
bol vo večnosti oslávený. Myšlienky autora sú jasné, zrozumiteľné a čitateľ
môže pochopiť, že sa dnes nedá ukryť za nejakú „kresťanskú masku“.
Dielo autora si kladie za cieľ, aby viera v Boha bola v spoločnosti, Cirkvi,
rodine, odovzdávaná zodpovedne.
Dúfam, že čitateľ si v knihách nájde aspoň trochu svetla pre svoj život.
Môže sa oprieť o hodnoty, ktoré „zlodej nemôže ukradnúť, moľa zožrať či hrdza
zničiť“.
Autor Ľubomír Stanček je známy na Slovensku i v zahraničí. Svojimi početnými
publikáciami pomáha širokej verejnosti spoznávať a žiť zmysel života veriaceho
kresťana katolíka.
Dielu zodpovedá názov kníh a ich obsah. Obsah kníh je vedecký. Ich štruktúra
jednotlivé časti sú vhodné pre teológa i široké skupiny ľudí. Odborne a pritom
jasne a zrozumiteľne predstavuje učenie Cirkvi, jej Magistéria a pútavo
poukazuje na poznanie lásky, pravdy, viery a iných hodnôt prirodzeného
i nadprirodzeného života.
Jazyková a štylistická úroveň príspevku je postavená tak, aby ju mohla čítať
široká verejnosť. Jej zoznam použitej literatúry je primeraný. Autor nezachádza
len do oblasti vedy, vyjadrovania štýlu vedca, ale aj pochopeniu väčšiny
čitateľov, ktorým sú práce venované.
Odporúčam knihám venovať pozornosť a prípadne ich publikovať
v odbornej teologickej revue, tiež na jeho vhodnosť zaradenia do teologického
periodika, po úpravách publikovať ich časti.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach má
v autorovi osobnosť, ktorý sa tematikou a fenoménom teologickej vedy dostáva
viac a viac do podvedomia odborníkov - pastoralistov, ale i širokej vrstvy
čitateľov. Doporučujem siahnuť po knihách a obohatiť svoj rozhľad v riešenej
problematike.

