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Autor€ferat

t. ImięiNazwisko:ks. JoachimNowrk
2' Posiadanedyplońy, śtopni€llukowe z podrniemnazwy,recen'€ n tórY' miejsc' i roku
ich u2'yskaniaoraz tytulu rozprawy doktorski€j
.

Magistertęologii_ WydziałTeologicznyKatolickiegoUniwe$),tefuLubelskiegow
Lublinie.
26.05.1981r.

.

Licencjat nauk teologicznych w rozumieniu Konst)'tucji Apostolskiej Sapientia
Chrystianaw Lublinie _ WydziałTeologicmy KatolickiegoUńweń}tefu Lubelskiego
w Lublinie.
3.06.1994r.

r

w zalcesie teologii dogmatycznej
StopieńnaŃowy dokora nauk teologiczrrych
nadanyuchwałąRady WydziałuTeologicaego Uńwers},tefuopolskiego w opo]u.
24.u.2002i T}tuł lozpmwy doktorskiej:Problem śmiercijako os|aleczńejdec,żji
peftonalĄej we współczesnejńier,'ieckiejlirefa|ufze teologicznej.Promotor:ks. abp
plof. dr hab.Alfons Nossol,UniwerrytetOpolski !v Opolu.Recenzenci:
ks. prof,dr
hab.Jerzy Szymik, Katolicki Uniwers''tetLubelski w Lublinie i ks. prof. dr hab.Piotr
Jaskoła'Uńwers)tet opolski w opolu.

3. osiągnięcia naukowe
od uzyskania stopniadoktoraz teologii w 2002 roku. powiększyłemswój dorobek
naukowy.na który się składa:
l. Jest€m autorem czterech książek i wspołautoremjednej książki' Szczególne
jako ostalecznejdec'zji pefsonąlnej
zsaczerllemaj4:W śmierciteżnadzieja'Problemśmierci
we współczesnejliteraturze teoloqicznej,Redakcja wydawnictw wydziału Teologicznego
Uniwers'tetuopolskiego'seńa:opolskaBibliotekaTeologicznątorn5|. opole 2002,s' 272
(z przedmowąarcybiskupaAlfonsa Nossola) i w języku niemieckimDef Mensch im
Angesicht des Todes. Der Fragenkomplexdes Todes in der polnischen philosophisch|heologischenNachkłiegsliteralur,
wyd. Blómeke _ Heme 2016, s' l11 oraz DaJ
Todesverstdndkisin der EschĄtoloqie von Ladislaus Boros. Karl Rahher ukd Gisbert

sludie,wyd' BlÓmeke Heme 2016' s.204
creshake.Eine doqmąlisch-anrhropologische
(recenzenciwydawniczy:ks. proi dl bab.Jan Kmjczyoski _ UKsw i ks. dr hab.stanisław
Suwińsk_ UMK).
2. Jestemautorern2l artykułównaukowych.opublikowanychw dziełachzbiorowych
i w czasopismachnaukolvycĘ takicĘ jak: ,,Studia oecumenica''' ',Studia Teo|ogicap.
Historyczrre
Śląskaopolskiego''.,NurtsvD'''
3. Jestęmtakżeautoręmpięciuańykułównaukowychoddanychdo druku.zostanąone
opublikowanew nasĘpuj4cychczasopismechnaukowych:,,studia Teologiczno.Historyczne
Śląskaopo|skiego''','studiaoecumenica.'',,RocznikiTeologiczneKUL'' i ,'społeczeństwo
EdukacjaJęzyk' zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku''oraz jednej książkinaukowejoddanej
do druku.Ukażesię onaw wydawnictwieBlómeke' w Heme'
W sumie więc napisałempięć książekautorskich,jedn4 książkęwspółautorsĘi 26
a.tykułównaukowych.
Biorąc pod uwagę kryterium czasowe, mój rozwój naŃowy pŹedstawia się
następująco:
Po ukończeniu szkoły podstawowejw 1968 roku rozpocząłemnaukę w Liceum
ogólnokształcącymim. Malii Konopnickiej w opo|u. Egzamin dojrzałości
zdałemw roku
1972' Po zdnej maturze rozpocz4lem sfudia filozoficzno-teologiczr w Wyższym
Seminarium
Duchownyrn
Śląskaopolskiegow Nysie.
23.04.]978roku pnyjąłemw Katedrzeopolskiej święcenia
kapłanskiez Ęk biskupa
ordynariuszaAlfonsa Nossola.Po święceniach
kapłańskichw latach l978_l98l, praco\ł'ałem
jako wikadusz w parafii NajświęszegoSercaPanaJezusaw Zabrzu' Byłemw tym cz9sie nie
tylko duszpasterzem,ale takżenauczycielem religii w parafii dla szkr!'lpodstawowychi
średnichoraz dla studentów, gdyż pracowałemtakże dorywczo w duszpasterstwie
akademickim.
oprocz pracy parafialnej i pedagogicanejodbyłemtałże studia magiste.skie na
WydzialeTeologicznymKatolickiegoUniwers''reru
Lubelskiegow Lublinie.Podczastych
studiów. a lakżejuż wcześniej
w czasie studiów filozoficzno-teologicznychzaintelesowałem
się tematykąśmierci.
ciekawośćeschatycma uzewnętrzniłasię w podjętej pracy magisterskiej. pt'
zagad,,ieńieś ierci w polskiej Powojennejlireratl|rzelilożoficzno-teologicznej,
Lub|in l98|.
Po zdaniumagisleńumz teo|ogiidogrrratycmej
wyjechałem
w 1981I.do Niemiec,gdzie

pracujęjako kapłando chwili obecnejw alchidiecezjiPaderbom'gdyżcałamoja rodzinażyj€
takżew Niemczech.
w parafli św.Maryi w Unna
Po przyjezdziedo Niemiec od .azu duszpasterzo''łałem
Massen.od styczniado sieĘnia 1982roku zaliczyłemkurs języka niemieckiegodla ludzi z
duszpasterzowałem
w GoetheJDst}tucierł lser|ohni jednocześnie
rł}ższymwykształceniem
w parafii Duchaśw.w Iserlohn.
Ponieważjestemksidzem katolickim. dlaregomojapracadydaktycztasprowadzasię
właściwiedo pracy 'duszpastelskieji do nauczsnia religii przy parafii oraz w szkołach
podstawowych i śrędnich.wcześniej prowadziłem także wykłady dla studentó\ł'i
wojskowych.
We wrzęśniu1982 roku zostałempowołanyna funkcję wikariusza w parafii ś\ł'
od wŹeśnia1982rokuzostałem
równieżztrudnionyna stanowisku
Teresyw Neunkirchen.
nauczycielareligii w szkołachpodstawowychw Neun.kircheni Burbach,gdzie pr8cowałem
do czerwca1988..
parafii św.Teresy w
w latach l98ó-l987 pehrilem także fuŃcję administs"atora
Neunkirchen. w latach l98ó_l988 zosEłem rownieżpowołanyna stanowisko kapelana
wojskowego w Jednostce l,omiczej u' Buóach. gdzie miałem regulamie łykłady
podoficeńw i oficerów.
ogó|noteologicze'socjologicmei etycznedla żołnierzy,
Ko|ejn1m wyzwaniem, kóremu usiłowałemĘrostać w tym czasie była ptrca z
na stanowiskunauczycielareligii w szkole Zawodowejw Bubach w latach 1987_
młodzież4
1988.
we wżeśniu1988 roku zostałemplot'oszcfem parafii św.Tńjcy i adminislralorem
parafiiAlbenusMagnusw Donmundzie,
gdziepracowałem
do l99lr.
W latachl99l_1993korzystąłem
za pozwoleniem
mojegoalcybiskupaDegeńardtaz
dwuletniegourlopu naukowego.w t}m czasie odbywałemsfudiadoktoranckiena wydzia|e
Teo|ogicmym Ruhr.Uniwersytefu w Bochum, prowadziłemkwerendę w bibliotekach
niemieckch i polskich. dotyczęą fagńr.ienia śmierci, które było pŹedmiolem
przygotowywanejw tym czasiepracydoktorskiej.Duszpasterzowalem
wówczas w parafii św.
Józefaw Hagen.
w l993r. zostałemproboszczernw parafii św.Sebastianaw NeĘhen. Funkcję tę
pehriłemdwa lata.
3.06.1994r.zlałem egzatnin|icencjackiz reologii na Karolickim Uniwerslecie
Lubelskimw Lublinie.

Po pie]gEymce z parafią do laaela. napisałem książkę pt. L'aszinalion IsńeI. oie
Bibel hautnah erleben, wyd. Bemward - Hildesheim 1995, s. 96. Ksiqżka ta przedstawia
świętemiejsca w Izraelu, które pozostawiają śladyJezusa. Pozycja ta oparta jest na tekstach
biblijnych i moż€ być pomocą dla wszystkich. którzy z jakichkolwiek powodów pragną
oowleozlcZ|em|ęsw|ęrą'
od 1995 roku do chwili obecnej pełnię fi'rnkcjęproboszcza w parafii św.Alojzego w
Dortmundzię. Jestem takżedrektorem przedszkola i Centum Rodzinnego przy mojej parafii.
Byłem talrżr".
odpowiędzia|ny puez trzy lata za Papieskie Dzieło Powoła]i Duchownych omz
przez osiem lat pełniłem fimkcję definitorą czyli wiz},tatora finansów w dekanacie
Dortrnund-Nordost.
W dniach 25'05. - l.0ó.l997r. brałemudział w 46' MiędzynarodowymKongesie
Eucharyslycaym we wlocławiu na temat:'lcłarystia

i wolność.

27.03.2000t' brałem udział w konferencji naŃowej

na ternat Weltkirche und

Globalisie|ung_ KatholischeAkademięw Schweńe(Niemcy).
w t}m czasie całkowicie zaangażowałemsię w badania dotyczące Bolosowej
koncepcji śmierci'Prowadziłem więc w dalszym ciqgu kwerendę dotyczącą tejżretemafyki' w
tym celu dodatkowo uczestniczyłem w wykładach z zakrcsu eschatologii na RuhrUniwerc}tecie w Bochum i konsultowałem się z ks. biskupem prof. Alfonsem Nossoleń f
opola. Prowadziłem w Bm czasie bardzo intenĘ.\łniekwerendę w bibliotekach niemieckich i
polskich oraz podjąłen się rea]izacji pracy dokIorskią Problem śnierci jaka ostatecznej
dec,fji personalnej ,,9ewspółczesnej niemieckiej lirerufutze teologicznej. Do realizacji tak
postawionego tematu skłoniły nDie przede wszy*kim moje zaintel€sowania powyższym
problemem śmierci.Byłem zafascynowany Ę koncepcją śmierci,której podłożembył
przełom dokonany we współczesnejeschatologii katolickiej poprzez postawjeniep}.tania
odnośniesamego momentu śmierci. Rewelacją eschatologicznąbyło wówczas norłe
spojżenie na śmierć,które pozwoliło w niej dostrzec możliwośćpeńonalnego spotkania z
chrysfusem.Rozprawatajest pierwsf'm całościowym
opracowaniemproblemuśmiercijako
ostatecznejdecyzji personalnej. Nie było dotychczas w tym temacie badań zakrojotrych na tak
szeroką skalę. Przyczyniły się one db rozwoju myśliteologicznej, zwłaszcza eschatologicznej.
w oparciu o tę dysertację dokto$ką opublikowałem książkę w Redakcji wydarłnictw
WydziałuTeologicmego Uniwersletu opolskiego, w seńi: opolska Biblioteka Teologiczną
5| pt. W śmierci też hadzieja. Problem śmiercijako ostatecznej decyzji personalnej ue
współcze\nejniemieckiej lberafurfe teologicznej' opole 2002, s. 272.

Po uzyskaniu tytułtrdoktora zacząłemprowadzić dalszą kwerendę. Pozyskane
wówczas wyńki badań daukowychprzedstawionew pracy dokorskiej i dalszą kwerendę
wykorzystałemrównieżpży popularyzowaliu wyników dotyczącychbadań podczasmoich
wysĘpieńdydaktycznychi konferencyjnychoraz w wi€Iu publikarjach.
zum Lobe Goltes und zum
16 _ fo.06.2oo2t.brałemudziałw sympozjumna temat].
Heil der Menschen-Collegium Leoninumw Paderbom(Niemcy).
Jeżeli chodzi o popularyzowaniepub|ikacji' to najpierw zająłemsię prowadfeniem
dotyczących
cschatologii.
badsńnauko\łych
Pierwszy artykułLadislausa Bofosa koncepcjaśmiefci,w: P' JaskołĄ R. Pońda
(red.).Ad plenamunitatem'Redakcjawydawnictw wydziału TeologicznegoUniwersytefu
opolskiego.seńa:opolskaBibliotekaTeologicma.n-r55' opole 2002's. 331-338'ukazuje'
żedopiero w śniiercimoit człowiekcałkowiciespotkaćBoga w chrysfusie i możewobec
Niego podjąćostatecmądeqzję.
Następny altykuł ProEstanckie feakcje na ko cepcję Borosa' w: ,,Studia
oecumenica..
2(2002),s. 30l_3ló, mówi' żeniemieccyteologowieprotestanccy
nie wnikają
w o8ó|ew szczegółykoncepcji śmierciBorosa.omawiająctę prcbleńatykę śmiercipńbują
jedynie malgirralnie uslosunkowaćsię do tE koncepcji śmierci'pl-zy czym uwypuk|ają
glównie aspeĘ Ętyczrre.
w 2003r.napisałem
książkęwspołauorskąpt. Def Glaube tfóslet, wo die Liebe weint.
Ein Trcstbuchlir Trauernde,wyd. Bonifatius- Paderborn2003, s. 66 (wsprtautorSeb&stian
jest peha nadziei, gdyż
schulz). Książkata pragnie ukazać' że śmierćdla chrfeścijanina
Jezus chrystuŚ przezwcięrył ją poprzez swoją śmierćna krzyżu.Dlatego też pozycja ta
wskazujena wiarę w Jezusa chrysfusajako na fundamentĄcia ludzkiego. Ma ona dawaó
pociechęi ofuchęwszystkim, którzy poptzez śmierćutracili kogośbardzo im bliskiego' a
przedewszystkim ksitpfkata wskazujena ro, żedla chrześcijanina
życiepo śmiercistajesię
prawdziwąrzecz'.wislością
i żł1łąnadzieją wypł1.wającą
ze zmańwychwstaniachrystusa.
Jestem księdzem katolickim i dlatego muszę ciągle dodawaćotuchy wszys&im' którzy
urraci|i swą bardzo bliską osoĘ. czas€m brakowałomi właściwychsłów pocieszenia i
dlategowpadłemna pomysł'aby napisaćksią,łę. z którcj pozostaliprzy życiu Ędą mog|i
czeĘać słowanadzieiw duchuchrześcijańskiej
wiary. Mój wkładw ę książkęwynosi 60Ólo.
ks. sebaŚian Schulz ma 40olowkładu w tę książkę.Powyższapublikacja ofz'mała w
mediachbardzodobrerecenzje:WydawnictwoBonifatius- Paderbom(2003):Westfltlische

KaIl Boromiiusvelein; Leo Ettlin_ sKz 3l - 3212004;
Dońmund(29.12.2003);
Rundschau
irn www: SabineSchleinheSe-Kuln- Intemet3 02.2007
Franz Maurer- Beobachtungen
|3.|0.2003r.wziqłemudziałw konferencjinaukowejna lemat:Ge etik Bioethik!
Oder: Der Einlluss der Kirchen in der Gesellschaft- Katholische Akademie w Schwene
(Niemcy).
PonieważtakŻ Eolodzy protestanccyzajmująsię tematykąkoncepcjiśmierciBorosą
teologii
d|ategoteżnastępnemoje badanianaukowedotycząekumeniznu a w szczególności
protestanckiej.Powoderntych zainteresowańjesl t'kż! fakt,żeprzeb}'wamw krajuw którym
żyje 30% protestantów.Ta szczególna syuacja skłoniłamnie do zaangażowaniasię w
tematykę tmlo8ii protestanckiej. w t}m celu uczeslniczyłem leż w wykładach i
konferencjacho tematyceprotestanckiej.Zacdem takżepisaćartykułyna powyższytemat'
W artykule Wspołczesneinicjątyw ekumehiczńe w Ni.mczech, w: ,,sfudia
w Niemczech,bazującą
4(2004),s. 209_2l8'ukazujęwspółpracę
ekumeniczttĘ
oecumenica..
na przękonaniuKościołów,że ich wiala w czyn zbawczy Boga w chrystusie batdziej je
łączy'niżdzieli. PrawdziwypostępekumenicznyzostanieosiqgniętydopierowówczŹs,kiedy
się w
Kościołybędą gotowedo nawlóceniawłasnychserc iwsŃlnego wsłuchiwania
wie|orakiglos jednego Ducha Bożego.Jedność
Kościołaprzejawiasię i jest realizowanaw
sakramencieEucharystiiNastępnie\łziąłemudzid na zaproszenieUniwers}.tefuopolskiego w opo|u (Inst}tut
Ekumenizmui BadĄń nad lnt€gr8cją) w międzynarodowymsyrnpozju'n,które odbyłosię w
dniach25-26.l0.2005r.na WydzialeTeologicznymUniwersytetu
opolskiegow opolu. Mój
przedstawiony 26..|0.2005|. refęrat Perspekywy ws?jlnej eucharyslii w dialogach
evłangelicko-kąIolickich,
w: P' JaskołąR. Porada(red.),wspóIna eucharystia- cel ekumenii,
Redakcja Wydawnictw wydziatu Teologicznego Uniwers}'tetu opolskiego' seńa:
Ekumenizm i Integracją nr 12, opole 2005, s. 243-252, wykBzuje. że zagadnienie
Eucharystii jawi się jako c€ntElny prcblem ckumcnicay. Badania moje na ten temat
doprowadziłydo stwierdzeniążejedność
przejawiasię i jes realizowananajpełniej
Kościoła
w saliamencie Eucharystii.
w tym czasie napisalem ta}że altykuł w języku niemieckim p|. Cemeinsane
Eucharhtie im evangelisch-katholischen
Kontex!,w: ,,StudiaOecumenica' 5(2005),s. 183l94. w artykuletym podjętosię omówieniai ana|izyniekrórychZgadńeń teologicznych'
mającychdecydująceznaczenie w procesie wzajemnegozbliżania się oraz polozumienia
między katolikami i ewangelik&ni.Dokonanozarówno historycznegoprzeglądustanowisk

oraz przedstawiono współczesny stan wskazanej problematyki' ana]izując jednocześnie
możliwościi perspektywy osiągnięcia porozurnienia oraz przy'lvrócenia widzialnej jedności
KościołaChrystusowego.
Mój następny artykuł Poglqdy Karla Rahnera na koncepcję ostątecznej dec,żji, w:
,,studia Teologiczno.HistoryczneŚląska opolskiego.. 25(2005),s. 289_306, wykazuje' że
rcz\vailŁnia Rałnera na po\łyź:szytęmat śmierci doprowadziĘ do bardzo kry'rycznego
rozFawienia się z dotychczasowąteologiąśmierci.
20.03.200ór.brałemudziałw konferencjinaukowejna temal.:Glaube im Uberqang
Keimkrtifte h,inftigen Chrislełllms _ Katholische Akadeńie w schw€ńe (Niemcy).
Nieco później wziąłern udział na zaploszenie Uniwersytetu opolskiego w opolu
(lns6'tut Ekumenizmu iBadań nad lntegacją) w midzynarodo\łym sympozjum' które
opolskiego w
odbyłosię w dliach l4.l5'1l.200ór. na wydziale TeologiczrrymUniwers}.tetu
opolu. Mój pŹedstawiony 15 ' l l .2006r. referat Różnowwanio\9e fwiqzki małżeńskież
perspeĄłwy niemieckej, w: ,,Sfudia oecumenica.. ó(200ó). s. 87_98, ukazuje' żŁ r6ż1ice w
rczumieniu małżeńEtwasą rezultatem różnic do1yczącychrozumienia sakmmentów'
Napisałem wówczas takźeartykuł w języku niemieckim p|. Konlission-Iyeręhie.lene
Ehen aus der deutscheń Pefspehive' w: R. Porada (red.), chrystus światłemekumenii,
Redakcja

wydawnictw

wydziału

Teo|ogicznego Uniwersytetu

Ekumenizm i lntegracja. nr 14. opole 200ó, s. l29_l4l.

opolskiego,

seria:

Ukazuje on. i'e wsrah\e

okazuje się
małżeństwa.
kontrowersjeistnięjąprzede szystkim w kwestii nięrozerwalności
jednak' że różnice te dotyczą raczej płaszczymy praktycznej niż wyznaniowej. Bowiem dla
cfuześcijanina ewangelickiego, tak ja}

dla katolickiego, rnałżenstwo z msady jest

nierozerwalne,
w tyrn czasie napisałem ańykuł w języku niemieckim pt' Meińe Begegnungen mit
Papst Johannes Paul Il, w: M. Kalczńska'

L. Paszek (red.), Jan Paweł Il we wspomnieniach

polsko-niemieckich.Johannes Paul II- in deutsch-poLnischen
Ednnerungen. DortmtmdKatowice 2006' s' 192_194' Ańykuł ten ukazuje postać Jana Pawła II w moich
wspomnieniachpolsko.niemieckichjako ',wielkiego papieza..,który przedstawiłKościół
Katolicki w now}m świetle'
futykuł pt. W śmierciteż nadzieja, \|,: ''w}?bń

na głębię..l(2)2006' s' 5-6.

podkeśla.żetylko dzięki śmiercimożemydojśćdo pełniżyciaBożegow wieczności.
Następnie pżep.owadfiłem badania naukowe dotycz4ce tematyki zmafi\łychwstania
w chwili śmierci,czego wynikiem było wydalie następnychaĘkułów. Pierwsz'vz nich

Śmierćjako poczqtekzmarlwychwstaniaw świee koncepcji oslatecznejdec'zji, wi ,,st.Jdi^
Teologicmo-Historyczn"Śqska opol.kiego.. 26(2006)' s. 267-278' ukazuje' że
przedstawione lutaj poglądy teologów niemieckich tłyjaśniająw znacznej mierze
eschatologiczneprawdynaszejwiary. Ukazuję w t}m artykule,żetezĄ o anart!łychw$aniu
w śmiercipodtrzymujekonsekwenmiejedność
człowiekąktóra nie zostajezniszczola uawet
w śmierci.
Ponieważkościołkato|icki mojej wsńlnoty paralia|nejznajdujesię w sąsiedawie
meczetutu.eckiego'dlate€o mam siłąrzeczy ciągle kontaktze światemmuzułmaliEkim.
Ta
sytuacja sIdoniłamnie do tego' aby w sposób glębszy dotzeć do prawdy o islamie' a
mianowicieDapolu nauko\łym.zaczqłeń się więc tak'E zajmowaćliterafuĘis|amsĘ
Dlatego 3.l l.2007r. wziąłemudział w konferencji naukowejna temat,Chris ichiślańische|Dialog _ KŁtholischeAkademiew schwerte(Niemcy).
25'02'2008t.brał€'n udfiał w konferencjinaukowejna ter'rwt..
Wohe|koż,me|1
wit?
Wie istdie Iyelrensrander?- Kaiserpfalzw Paderbom(Niemcy).
W czasie kwerendyna tematislamu zauważyłeń.żejuż niektóre dokumentysoboru
watykańskiegoII tworząpodstawędo dialoguz islamemido pokojowegowŚpółżycia
chrześcijan
i wyznawcówinnychreligii.
Dlatego reż 20.05.2008r.wziąłemudziałw konfercncji naŃowej w Cenm'un św.
Alojzego w Dort'nundzie.Mój przedstawionyrefeąt Doh)mentedes Zweiren Vatikańischen
Konzik ąls kalholische Grundlage.fi)r den Diolog mit dem ł.la'n, w: ,,studia oecumenica''
8(2008)' s. 20|_206 ukEzuje' że dokumenty soboru tworzą podstawędo pokojowego
wsFi'łżycia katolików z muzułmanami. według soboru powinniśmy patrzec na
przedstawicieli
jako na bracii ŚiosĘ wier2ą.ychw jedltego
innychreligii monoteistycmych
Boga i Ąć z nimi w szerokorozumian}Tn
dialogu.
ló.ll.2009r. wziąłemudziałw konferencjinaukowejna 1€ m at].,,zeichensein'' _
,berlegungenzu einer radiką! ,,sabamentalen,,sich| desAmresin einet Kitche, die andefs
werdenwird - Aspetheraw Paderbom(Niemcy).
owocem badań poreformacyjnychpostaci był altykuł' kóry ukazałsię w języku
niemieckiri. Był on rezultalemkonferencjinaukowej'która odbyłasię 9'0ó.2009r.w Cenrrum
św' Alojzego w Dornnundzie. Mój wygłoszonyrcf.ś]ńtDie HauPtaspekheder Calyins
Esch<,loloqie.
w: ',studiaoecumenica..
9(2009)'s' 175_182.wkaz|Jje,ż.Egłówneaspekty
eschatologiiKalwina zwiqzanesą ze śmierciąz nieśmieńellościŁ
2e z'nartwychwstaniem,
z
sądemw dniu ostatccznym.Kalwińska eschatologiato takżekr}'tykaczyśćca.

Napisałem |aldE al|ykuł pt. Det Papst sprich! unsere Sprache, w: R. Paschek (Ied.).
Benedikt xVI' - ein Papst im Licht des Regenbogens'Essen-Katowice2009. s' ó2-ó5. W
altykule tyrn mstała przedst4wiona postać papięza Benedykta XvI jako ojca świętego'L1óry
poprzez swoją posługęnadałKościołowiw świeciei w Niemczech nowe oblicze.
Nieco pózniej 'napisałemafiykuł pt. Philipp Melanchtho|, und die okumene' w:
'.studia oecumenica..10(2010),s' 269_275.|Jkazujeon. że Melanchton był po&ednikiem
katolickim.
między reformacjąa Kościołem
22.|I '2010r brałem udział w konferencji naukowej na !emat'. Priesterseih un|ef
missionarischemAnspruch _ '10 Jahre nach Rahńels Buch,'Einibung

priesteflichef

Existeru" -Kai,serpfalz w Paderborn (Niemcy).
Was die Kirche die
2l.lt.2011r' rłziąłemudziałw konferencjinaukowej na te'rnal,:
Welt und Gesellśchąrtvon heute angehL Aush)nfte gesellschaftlich engagierter Kalholiken _
KaiseĘflaf w Padelbom (I.,liemcy).
26.l l.2012r' brałemudziałw konferencjinaukowejna temat:Die Vision des ^|eiten
VątikĄnischen Koruils- an der Zeit und zeit voraus' Ein Rickblick nach vorn- KaiseĘlaz w
PaderbomCNiemcy).
Nieco poźniej napisałem ańykuł Śnierć iako w pelni personalny akt c'złowiekaw
śĄ,ietle koncepcji ostatecznej deL''zji,

w: ''studia

Teo|ogjczno-Historyczne

Śląska

opo|skiego..33(2013),s.229_246. Ukazuje on' żew osobo*}m przeżyciuśmierciakcentuje
się przede wszystkim faktjego cz}nnego i wolnego przeż]cią w którym człowiek ostatecznie
zdolny jest podjąćw pełni świadomyoraz wolny akt wybolu Boga'
W tym czasie wziąłem udział na zaproszenie Wydziału Teologicznego Uniwers}tetu
opolskiego w mi$zynarodowym sympozjum.które odbyłosię w dniach 15_16.05.20l3r.w
Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Mój wygłoszony16.05.2013r.refetŃ pt. Das Leben der
Muslime in Deutschland,w: ,'sfudia oecumenica'' 13(2013),s. 281_296'ukazuje.żejedynie
dialog międzynarodowy może przysfuŹyć się wzajemnemu aozumieniu religii i narodów, jak
i ptzycz;ynić się do ś\'r'iatowegopokoju. o liczbie ludzi' którzy w Niemczech przeszli na
islam,nie ma regulanie gromadzonychdanych.
5_9.0ó.20 13 brałemudział w Kongresie Eucharystycaydr w Kóln (Niemcy) na temat:
Het, zu v,emsollen wir gehek?
Następnie zająłemsię także teńatyką chrystologiczną śmierci.Mój artykuł Sni.,rć w
wymiarze chryslologicznym w świetle wspołczesnej lileratu|y teoloqicznej, w: ,,studia
Teologiczno.Historycme Śląska opolskiego., 34(20|4), s. 83_99' ukazuje, że sens

chrześcłańskiejśmiercijest dopiero w pełni wówczas aozumiĄ,

gdy zostanie ona

połączonalogicznieze śmiercią
zjego anart*ychwsta'iem i życiem.
chrysfusa'a więc !a.kże
Śmierć złączonąze śmietciąchrysfuŚa możnanafwać w pe\łnymsensie ',sakramentaln4
s1tuacj{.'albowiemChrysfusokazałskutecznyznak łaskiw swej śmierci.
18.5.2015wziqlem udziałw konferencjinaukowejw centrum św.Alojzego w
Doltsnundzie'Mój przedstawionyrefent Auferstehungim Tod und Vollendungdel Welt im
Lichte der individuellen Eschątologie von Gisbe

Greshake, w: ,,Studia Teologicmo-

HistoryczneŚląska opolskiego..35(2015),s. ll9_l]2. mówi' że Gr€ s hake broni tezy' iż
śmierćłączy się ze zmarnłychwsraniem.które dokonuje się w momencie śmierci.Tę
powybzĄ tezę zAakceptowało
wielu teo|ogów'zwłaszczaniemieckich'zarówno katolickich'
takich jak Rahner' a takż ew€ngelickich. Greshake zwraca futaj u\łagęna p€uen

stan

pośredni.
co wynika sĘd' ze umarli nie osiągająswej pełniw chwili znartwychwstaniąlecz
w śmierci
częka]ą]eszczen^4jących. UfĄsadniato faktemoczekiwaniazrnańwychwstałych
na dop€tnienie świata'Trzebajeszcze dodać,ż€ Pie.wszy List do Koryntian (rozdz. l 5) mówi
o zrnanwychwstaniuchrystusai w ten sposóbtakżEo naszymznańlvychwstaniu'
NastępnyaltykułDt..9',uslimische ||elt in De'rsc,t/ał'4w: ,Nurt svD'' l38(2015)'s'
2?6_397' wykazz|, że w Niemczech islam jest po chrześcijalóstwie
największą religi+
ChociażNiemcy mająbardziejnegatywnystosunekdo is|amuniżinni Europejczycy,to mimo
wszystkoislamznajdujew Niemczechcorazwięcejzwolenników.
Bsrdzociękawąbyłakonferencja
naukowa,któraodbyłasię 14.l0.20l5r.w cęntrum
św.Alojzego w Dońmundzie.Mój wygłoszonyreferatDef ch|istlich-islamischeDialog au.s
kańolische|Pefspekliv?,
w: ,,studiaoecurnęnica''
l5(20l5).s. 3l3_332,.vykaz
uję'żewedług
jako braci i
nauczaia soboru i papieży.przedstawicieli innych religii należypostt-zegać
siosĘ jednegoBoga i szukacz nimi dialogu'
W oparciu o pracq magisterskąopublikowałeń książkęna ten temat w języku
niemieckim pl. Der Mensch im Angesich!des Todes.Der Fragenkompletdes Todesin der
polnischenphilosophisch-theologischen
Nachkriegsliterulv, wyd. B|Ómeke_ Heme 20ló' s.
l l l. w pracy tej przedstawiłem
zarys nauki o śmiercii jej miejsce w po|skiej powojenrrej
literaturzefilozoficzno-teologicaej.'
03-05.ll.20ló brałem
udziałw sympozjumna ternatDie Chris|ologieunddie K|isen
unsererZeit- LlniversiterWien (Austria).
W międzyczasie nąpisałemjedną książkęnaukową i pięć artykulów naulowych
skierowanychdo druku
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. Ksiqżkata pt. fycie religijne na Ślq'skuw okresie,'wal6 o Lulrurę''.Paralia Tarnóv
w czasach,,Kulturkamfu,,na tle rozx,ojuhistoryczneqo'wyd. Blómeke _ Heme,s.60.
ukazujehisbńę życiareligijnegoparafii Tamów w okresie''walki o kulturę''oraz rolę
w trudnejzwłaszczapracyparafialnej.
duszpasterstwa
Naśępujące
a.tykutymstałyskie|owanedo druku:
r

misyjne,wi,,Studia TeologicznoAnykuł pt' swiętyAls4ar i jego posłanńictwo
HistoryczrreSląska opolskiego ''. s. |2' W artykule tym sta.ałemsię szczegó|nie
podkeślićto'.żeśw.Alsgarpochłoniętybyłtym, aby rłiemie i wedługnakazuJezusa
EwEngeliiw sercachludzkich'
rozpalaćświalło

.

Artykuł p|. Urich zwinqli und die ReIormatiołtin def schweiz' w: ,.studia
oecumenica'''s. l l' ukazuje'żeZwingli dokonanew Kościelezrnianyuznałza nowy
porz4dek dogmatycaly i dyscyplinamy. w hórym ukazał on wlasny nun
reformacyjny,
bardziejradykalny,dynamicmy,rozwojowyieliminujący autorytet
teologii.

l

Artykuł pt' Ekumeniczny wymiar kancepcji ostatecznej dec,zji, w.' ',Roczniki
TeologiczneKUL'', s. ll, ukazuje.że jedynie ekumenicznei komp|ementarne
spojrzeniena powyższąkoncepcjęśmiercipozwala nam spehlićten wielki postu|at
stawianydzisiejszejreologii.

.

w Niemczech, \y:
Następnyanykułpt' Tolefancja- ||ielolerancjawobecnuzułmanó9ł
EdukacjaJęzyk.zesz}'tyN&ulowePwsz w Płock!'''s. 15'n8keślą
,.społecfeństwo
żeislam w Niemczechjest popieranyprzez politykę.większa częśóspołeczeństwa
ma
poz}.tywny stosunek do muzuhnanów. Niestety w Niemczech można również
zaobserwowaćnegatywnenastawieniew stosunkudo muzułmanów.PotŹebny jest
więc dialog aby integracjamogla byćbudowanana tolerancji.

.

Artykuł pt. Personalistycznyak! śmierciw ś|ie e koncepcjiI'adislausa Borosa' w:
..spo,leczeństwoEdukacja Język. zesz}ty Naukowe Pwsz

w Płock!'', s. 13'

podkeś|a.że w osobow)łnprzeżyciuśmierciakcentujesię przede wszystkim fakt
jego czynnegootaz wolnego przeżycia"w którym człowiekostateczniezdolny jest
podjąćw pełniświadomy
i wolny akt wyboruBoga.
Bardzo ważnerezultaty uzyskano po przeprowadzeniukwerendy w bib|iotekach
niemi€ckich i po|skich oraz dokoD8niuanalizy nauki o śmiercijako ostatecalej decyzji
personalnejw ujęciu Borosa i Rahnem a t8kżejej utGzanie w świetleindw',idualnej
l1

eschato|ogiiGfeshake.wynikiuzyskanychbadańzoslałyuńieszczonew pracy zat}1ułowanej
Das Todesversfindnisin det Eschalologie yon Ladislaus Boros, Karl Rahnełund Gisbett
Studie, wyd. BlÓrneke - Heme 2016, s. 204
Greshake.Eine dogmatisch-anthropologische
(recenzęnciwydawniczy:ks. prof. dr hab. Jan Knjczyóski - UKSW i ks. dr hab' sunisław
Suwiński. UMK).
Powyższezadanie góbowano aealizować na drodze analizy poglców Borosa i
Rhanera.aby n9sĘpnie podjąc krytyczlą ocęnę porłyższegoploblęmu śmielciw świetle
niemieckięjliterafuryteologicalej' a także
irrdywidualnejeshatologiiGresakei wspołczesnej
w ten sposób rnożna
Pisma Swiętego.Tradycji i nauki NauczycielskiegoUrzędu Kościoła.
byłoukafaćtakżeszczególnąwańośćpowyższejnauki o śmierci.

do towsrżTŚtwnrukowych
4' Przyna|eżność
.

Gesellschaft
liir Katholische
Theologie_ Ttibingen(Niemcy)od
członekEuropeische
2015r.

.
.

_ Bonn(Niemcy)od 20l5r.
członekGórres4esellschaft
zu| Pflegederwissenschaff
CzłonekÓsterreichischeGesellschaftfur Religionsphilosophie_ Iffsbruck (Austria)
od 2015r.

.

członek DeutscheGesellschaftffif Missionswissensch.ft_ Wuppertal(Niemcy) od
2015r.

.

CzłonekKatholisches
Bibelwerk_ sfutgan (Niemcy)od 2015r.

5. wskr2rnie osiągnięcir*Ylikrjłcego z !ń. l6.urt. 2 ustrwy z ddir 14 marci 2003r.o
Ś.opnircb nrukowychi tytulen'ukowym orlz o stopnischi tytulew zrkrBie 3ztuki(D2.
U. nr ó5, poz.595ze zm.)
r) Tytul oritgnięci! n.ukowe8o
DAS TODESVERSTANDNIS IN DER ESCIUTOLOGIE
KARL MENER

YON I!4DISILIAS BOROS.

AND CISBERT GRESIIAKE

E IN E D OGMA TISCH-AN TE R OPOLO GIS CHE ST UDIE
b) Autor, tytul publikrcji, rok wydaria,nrzwr rydrvnictwa
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Joachim Nowak, Das Todesversliżndnis in der Eschatoloqie yon Ladislaus Boros, Karl
Rahnef uńd Gisbe

Greshake. Eine dogmalisch-an,hropologische sludie' wydawnictwo

Blómeke. Heme 20l6. s. 204.

c) omówieDi€

ce|u nrukowego i ośĘgoiętychwynikótv wr'z 2 oEówienieE

ich

ow€!tuaIDego wykoizysl.ni.
Boros p}tająco podstawywiecznegoutrwaleńa człowiekaw dobru |ub żu dochodzi
do srwieldzenią że powodemukiej syuacji jest wyznaczenieprzez wolę Boą końca w
momencieśmięrciczasu zasfugi i natychmiastowego
Ędu szczegołowego'sposobujednak
urzeczywistnienianagrody czy kary należf szu.kaćw decyzji ostatecznejpodjętej w
mornencieśmielci.Dlategoteżmożnapowiedzieć,żejedynie dec}zjaostatecaa człowieka
rozstrzyga o iakości stałegotrwania I^,.wieczności-Decyz,ja ta jest jakby rewizjq
poszczegó|nychdecyzji życiowych człowieką a każdy akt życiowy znajduje w niej swe
odbicie. To. cąvm chce się być w pżyszłości.
trzebachociażczęściowourzec4n'rrismiać
w
teraźriej
szości.
Koncepcja Borosa o śmiercijako ostatecarcj decyzji personalnej człowieka
ur"zeczy\ł'ismia
założeniastawiane zbawieniu, które uważasię za osobowe spotk'nie z
Jezus€m chiysfus€m. chociaż nie trz€ba uwzgldniać tutaj kooiecznościcudownego
objawieniaChrystusapogadoin' posiadającymdobĘ wolę. Powszechność
śmiercistwarza
każdemuczłowiekowiwarunkido pełrriosobowęjdecyzji za lub przeciwCĘstusowi.
Borosowa hipoteza o śmiercizajmuje się również problematykąpodejściado
Chrystusaw życiudoczesnyn, gdyżuwfględniakażdądecyzjępodjęĘjeszcze w tym życiu
ażdo chwili ostatecznegorozstrzygnięciaw momencieśrnierci.
Nikt nie będziepotępionylub
zbawionytylko d|atego'fu lak chciałprzypadek.Poprzezkonfrontacjęz chwalebn},mPanem
nasĘpi trwale rozstrzygnięcie'
Ten momentwskazujena d}Tamicznyiegzystencjalny
charakterdecyzji'jaką podejmujeczłowiek.
Koncepcja Borosa odpowiada najnowszym badaniom teologicznym szułającym
moż|iwości
dla zbawieniadzieci umiemjącychbez chrzu świętego
i bef używaniarozumu.
Za pomocą koncepcji Borosa można też bardzo łatwo w}.tfumaczyćtwieldzenię o
ambiwalencji Bożej obejmującejdopuszczenieśmiercijako kary' w jej świetleśmierć
oznaczanie tylko karęBoźŁ ale lakżeaak umożliwiającyzbawieniewszys&im lu&iom.
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cbrystologiczneuzasadnienieśmierciw świetlekoncepcjiBorosa umożliwiaw pehri
zAL,wb4ć w chrystusie punkl centralny zbawienia ludzkiego i dokonujących się z chwilą
śmierci ,,rzeczy'' ostatecznych' gdyż od chwili śmierci stała się najkonloetniejszym
,Jnomentem''zbawczym człowieka. Takie poglądy wskazują na to, żE Boros pojmuje
zbawienie \ł' sposób.całkowiciepersonalistycznyi chrysto|ogicznyoraz uznaje światza
narzędzię dzialania chrystrrsa.
teologicmąBorosą należypodkeślić,że
argumentację
Mając na uwadzeszczegołową
wykorzystuje on myśl filozoficzną aby różnym prawdom wiary nadać nowy charatter a
zarazem zgodny z nauĘ Kościoła.
Botosowa koncepcja śmierci,jak każdańyśl chrześcłafuka\łyzwala i zarMe$ żĄda.
Wyzwala od zbymiej trwogi o swe zbawięnię' gdyż ukazuje dobroć Boga wychodzącego
naprzeciw człowiekowi i pozwalającemu. aby człowiek sarn opowiedfiał 5ię za Nim, lub
peeciw Niemu. Dopiero w chwili śmierciczłowiekjest w stanie pozbyć się ostatecznie
obcościswego b}.tu'dopiero w śmiercimożeczłowiek całkowicie spotkać Boga w chryslusie
i może wobec Niego podjąc ostateczną decyzję' Z drugiej zĄśstrony, koncepcja ta ż4da
poprawnego postępowania nawet w najdlobniejszych szczegołachżycia.
chociaż K. Rahner często uważany jest za pŹedstawiciela powyższej koncepcji
śmierci,to jednak dystansujesię on bardzo wyraźnieod teologicznychmyśliBorosa. Do
najwahiejszych

różnic poglądowych tych teologów rnożna za|icfyć najpierw to' jak

wyka.załemw moich badaniach' że w pżeciwięnstwie do Borosa, który przenosi chwilę
egzystencja]nej decyzji do śmierci' Rahner akcenfuje, iż nie można nic powiedzieć o
historycznym momencie' w którym człowiek podejmuje taką decyzję' Dla Rahnęra śmierć
jest nie tylko ',pasywnym zdarzeruem'', |ęcz lakżę cąf'ern tĘrsonalnym i cieĘieniem w
jednym. W śmiercipersonalna decyzja życiowa staje się ostatecma. w tym sęnsi€ s}tuacja
zbliżającej się śmielcijest doskonałąs'tuacją wolności.
Podczas. gdy Rahner kładże nacisk na podstawową decyzję człowieka stają.ą się w
znaczenie,,pfzejścia'''
które relatywizuje
śmierciostatecznąBoros podkeślafundamentalne
jest ,,pocz4tkiemostateczności''.
decyzjeżryciaw ich zasięgu.Wprawdziei dla Borosaśmierć
jednak u niego ta ostatecznośćosiągnięta jest dopiero poprzez decyzję ostatecaą w
co do momenfu
.Fzejściu,'.poniewaz decyzje łcia noszą znamię istomej tymczasowości.
ostatecznej decyzji

wolnościoł'ej' zdaniem Rahlera'

nie możrra udfielić

wiążącej

odpowiedzi, gdyż uwetżLon śmięrćza upr4'wilejowaną si'tuację takiej decyzji. ponieważ
opresja śmierci kwestionuje raz jeszcze momlną decyzję podstawową życia. Jednak to
1Ą

okeślęnieczasoweńŹni się pod dwomawzgldami od Borosa.Najpierw trzebapo\.r'iedzioć.
żenapierają.ejs}'tuącjiśmierciprzysługujetylko wzgldne znaczenie.|z|. że ma ona ty|ko
warunkowemaczenie zbawienią gdyż nagłaigwahowna śmierćmoże uniemożliwić
dostrzezeniejej bliskości.Akt umierania'któregonie możnaw żadnymprzypadkustawiaćna
równi z ostatecziądecyzjąw sensieBorosa' dokonujesię u Ralner8 w przeciwiefutwiedo
Borosowskiego aktu decyzji ostatecznejw końcu na płaszcz}źrieteologiczlej. w t}m
nasuwasię ta}żepytanie' czy Rńner osiqga swe aktywnezrozumienieśmierci
kontekście
drogą ekst.apolacji filozoficzrrej, jak uważacrcshake? wydaje się, że p),lanie ro jest
apńorycmie negat}'wne. wprawdzie osiąga Rahner pewną bliskość procedury
ekstlapolacyjnej.|ecz f )ego okreś|eniapory czasu c€.łkowitego samo rozPor2ądzenia
człowiękawyniłajędnonrca|ie' żFrue cbodzimu o przeniesieniewyników wiedzy z jednej
dziediny' w ktorejĘ pewne,w dziedzinę'w której ńe Ę jeszcze ustalone.jak \łymagatego
eksurapolacjazgodnie z definicją DIa Ralnera bowiem śmień,o ile może i musi być
dokonaaaakq'wniew wolnofui'j estjednomaczx'iezdaĘell'].ęm
życia.
Mówiąc o recepcjifilozofii Heideggeraprzez Rahnerai Bolosa. należypodkrcślić.
że
Rahne' jest bardziejza|eżryod Heidegge.a'aniżeliBoros. wpmwdzie obydwajteologowie
mówią o doświadczeniu
śmierci2a życia'jedna&życiejesr dla obu zasadniczoczymśbardzo
poglębionymw śrnierci.Podcz2s,gdy Boros dochodzi do ostatecznejdecyzji w śmiercina
podstawiedoświadczaiśmierciw ciągu życią Rahner stwierdz.' że śmierćtowarzyŚzqca
całemużyciu moż€ być uprz}ryilejowanąsytuacjąwolności.Jednal i Rahner modyfikuje
zdecydowaniekoncepcjęHeideggera.Podcz8s gdy Heideggerowichodzi tylko o flrE{zenie
śmie.cidla bytu dla R,łue.a posiadaistomęznaczenietakżesposóbdokonaniapełnib}lu w
obliczu śmierci.Rahner przełamujewięc w końcr} ślademBorosa. ten krąg samo
pośrcdniczenia
subiektywlościw kierun]o Boga. wo|nościowycz,n śmierciu Rahnerajest
skierowanyna Boga' przy czym! warunkiemrealnościtakiego czynu jest ostateczre łaska
Boża' Dlatego teżwydaje się bardzo wątpliwe twieldzenie o niedozwolonejzależności
od
ana|izyśmierciHeideggerarównieżw spojrzeniuna Rahnera.
Z badalńmoich w}ttika btózn wyaż]ie, żezastr4żeniatcologicaE Rahnerawobec
powyxzej koncepcji śmierciodpowiadająw swych zarysachow]m Greshake.Ale należy
podkreślić'
ż€ GresbakedostrzegatakżEargumentypr4mawiające2a decyzjąosuteczrrą
chociaż śmieńoie podlega ludzkiemu doświadczeniu,
to jednak rzeczq mozliwą jest dla
naszegoteologa'aby zauważyć'co dzieje się w atcie granicułfi życiad'ogą ekstmpolacji.
Dec}zja ostatecznajest pehtopersonalnai absolutniewolna' gdyżpodjętajest bez więzów
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Czy decyzjaowa ma faktyczniemiejsce,zależyod konketnego
materialności
i czasowości.
z człowiekiemumierającym.gdyż,dzieje się to dopiero w chwili śmielci.
doświadczenia
Greshale jednak wrażA f^itfzaż.nib"Ponieważdecyzja ostatecznajest zdarzenleń' nie
podlegającymżadnemudoświadczeniu.
nie pomagasię przetow ten sposóbani umierającym'
ani ich kewnym' w przeciwieńslwie do zasady Rahner4 że śrniercjest aktywn)m
zdarzeniem'Greshakezapytuje:,,Kto możepowiedzieć'czy śmierćnie pizemieszc?r nas w
jak narodziny?''Hipotezas4dzi, żeczłowiekjeszcze przed
podobĘ eksktuz'.\ł!ąpasyumość
spotkaniemBoga w chwili śmierciusranawiasiebie; p.zeczy ro jednak biblijnemu
twierdzeniu.żenie człowiekzbawia siebiei ustanawiasiebie,lecz Bóg w chrysfusie wyzwala
miejsce
człowiekaod śmierci.smieć teżnie możebyć uważ'naza jedyne upru}'wilejowane
bytu ludzkiego, gdyż decyz1aostatecmaw śmierci.która w porównaniu do decyzji zycia
możewnieść
cośnowegoi pŹez to umożliwiazasadnicząkorekturęzycia, musi prowadzićdo
Zdaniem
dewaluacjihisońi' jej jednorazowości
ibezwarunkowej odpowiedzialności.
naszegoteologa prowadzi to do ,,konflikfu z prawĄ wiary o śmi€rci jako końcu stanu
pielgxryrnowania".
Na uwagę zasługujejednak teza Greshake, żE śłnieńłąĘzy się czasowo ze
zmańwychwstaniem,kóre dokonuje się właśniew chwili śmierci.Jest on przodującym
teologiemniemieckimw dyskusji na ten temat.Teza ta podtr-zFnujekonsekwenmiejedność
człowiek8.kóra nie zostaje zniszczonanawet w śmierci'Człowiek w dokonujqcymsię w
śmierci
spotkaniuz Bogiemjest tym' czym byl w swej ,,cielesności''.
w tym ujęciudusza
niesie w sobie wskrzeszone,uwielbioneciało'a przef to dawny swój światowyw},raz.Bóg
dopełniawięc 1^'znartwychwstaniuto, co człowiekczyniłi w końcuzrealizowałw ziemskim
życiu.creshake z\łracatakżeuwagąna pewny stanpośredni,
co wynika stąd,żeumarli nie
osiągająswejpełniw chwili zrnaftwychwstania.
lecz oczekująjeszczena żyjących.
Teolog
uzasadniato fakternoczekiwaniazmartwychwstałych
w śmiercina dopełnienieświata.Tę
pow^zątezę zaakceptowało
wielu teologów' ta]deBoros i Rahner.Rabnermówi o jedności
śrniercii zmartwychw$aniachrysfusa' Twierdzi on' żśpfzedzial czasowy midzy tymi
wydar-feniamijeś niei$orny. gdyż s8mo zbawieniejest faktem ponadczasowym.Śmierć
Jezusaz s8mejnafurydojrzewaku zinaltw]'chw$aniu.TakżeBolos pragniepogodzićnaukęo
zmartwychwstaniuz hipotezqo zrnaftwychwsrsniuw śmierci.Jego pog|ądbazuje!a nowytn
konrakcielworzącymsię pomiędzydusz4i mateńąw chwili śmierci.Dusza bowiemsrajesię
przez śmierć
',wszechkosmicma',i docierado,,sercawszechświata''.

teologów
Należy więc podloqśrć'że now€ akcentyoraz ttowe pytania po\ł,yższycb
przyczyniajłsię do wprorllldzeniac€Dnycb impulŚów dla p.zyŚzłejteologii śrnier€i.
Na zakończe e trzeboświcldzić'źepowyższakoncepcjaśmierci-ąjduje się talźei
dzisiaj w c€ntrum dyskusjio odnowionejteologii &nierci.
zadaniem niniejszejplacy byłoukazanicpojęciaśmi€rci w ujęciuescbatologiiBorosa
i Rńnera w świedcindywidualnejescbatologiiGrcshake.
ząęzErnowŃa pracajest pięrwsz}mopracowaniempowyższejternatykiśmiaci w
Dlatego teźpowyźsząrofpr8węhabilitrciĘ
Ęosób tak b8rdzoint.gralny i wszechstsoDtty.
ńożna uznaću polsko.nieniecki wt|ad w higtońęopncowń rozwoju myśliteologicaej'
zw|aszcza€schrtologicaej. PosłużyonAn6 pewnowszystkinąktórzy zajmująsię podobnymi
bada!8mii będzigmobilizowaćdo dalszychaDrliz nad powy^zątenatyĘ &niqci.
Niemniej jednrk wĘółczesna teologiE świadorn8własnej ogruriczoności i
?Ąchowują$ szacun.k dla t8jeonicy zd8je sobi. sprawęz tego,żeślDielćpozostadicuwsze
dla żyjąrych wielkim misteliut!' które z8korzeniorc jest w wielkanocnej nadziei
chrz€ścłalńskiejwiary.
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