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t. Imię iNazwisko: ks. Joachim Nowrk

2' Posiadane dyplońy, śtopni€ llukowe z podrniem nazwy, recen'€ntórY' miejsc' i roku
ich u2'yskania oraz tytulu rozprawy doktorski€j

. Magister tęologii _ Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwe$),tefu Lubelskiego w

Lublinie. 26.05.1981r.

. Licencjat nauk teologicznych w rozumieniu Konst)'tucji Apostolskiej Sapientia

Chrystiana w Lublinie _ Wydział Teologicmy Katolickiego Uńweń}tefu Lubelskiego

w Lublinie. 3.06.1994r.

r Stopień naŃowy dokora nauk teologiczrrych w zalcesie teologii dogmatycznej

nadany uchwałą Rady Wydziału Teologicaego Uńwers},tefu opolskiego w opo]u.

24.u.2002i T}tuł lozpmwy doktorskiej: Problem śmierci jako os|aleczńej dec,żji

peftonalĄej we współczesnej ńier,'ieckiej lirefa|ufze teologicznej. Promotor: ks. abp

plof. dr hab. Alfons Nossol, Uniwerrytet Opolski !v Opolu. Recenzenci: ks. prof, dr

hab. Jerzy Szymik, Katolicki Uniwers''tet Lubelski w Lublinie i ks. prof. dr hab. Piotr

Jaskoła' Uńwers)tet opolski w opolu.

3. osiągnięcia naukowe

od uzyskania stopnia doktora z teologii w 2002 roku. powiększyłem swój dorobek

naukowy. na który się składa:

l. Jest€m autorem czterech książek i wspołautorem jednej książki' Szczególne

zsaczerlle maj4: W śmierci też nadzieja' Problem śmierci jako ostalecznej dec'zji pefsonąlnej

we współczesnej literaturze teoloqicznej, Redakcja wydawnictw wydziału Teologicznego

Uniwers'tetu opolskiego' seńa: opolska Biblioteka Teologiczną torn 5|. opole 2002, s' 272

(z przedmową arcybiskupa Alfonsa Nossola) i w języku niemieckim Def Mensch im

Angesicht des Todes. Der Fragenkomplex des Todes in der polnischen philosophisch-

|heologischen Nachkłiegsliteralur, wyd. Blómeke _ Heme 2016, s' l11 oraz DaJ

Todesverstdndkis in der EschĄtoloqie von Ladislaus Boros. Karl Rahher ukd Gisbert



creshake. Eine doqmąlisch-anrhropologische sludie, wyd' BlÓmeke Heme 2016' s.204

(recenzenci wydawniczy: ks. proi dl bab. Jan Kmjczyoski _ UKsw i ks. dr hab. stanisław

Suwińsk _ UMK).

2. Jestem autorern 2l artykułów naukowych. opublikowanych w dziełach zbiorowych

i w czasopismach naukolvycĘ takicĘ jak: ,,Studia oecumenica''' ',Studia Teo|ogicap.

Historyczrre Śląska opolskiego''.,Nurt svD'''

3. Jestęm także autoręm pięciu ańykułów naukowych oddanych do druku. zostaną one

opublikowane w nasĘpuj4cych czasopismech naukowych: ,,studia Teologiczno.Historyczne

Śląska opo|skiego''' ,'studia oecumenica.'' ,,Roczniki Teologiczne KUL'' i ,'społeczeństwo

Edukacja Język' zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku'' oraz jednej książki naukowej oddanej

do druku. Ukaże się ona w wydawnictwie Blómeke' w Heme'

W sumie więc napisałem pięć książek autorskich, jedn4 książkę współautorsĘ i 26

a.tykułów naukowych.

Biorąc pod uwagę kryterium czasowe, mój rozwój naŃowy pŹedstawia się

następująco:

Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1968 roku rozpocząłem naukę w Liceum

ogólnokształcącym im. Malii Konopnickiej w opo|u. Egzamin dojrzałości zdałem w roku

1972' Po zdnej maturze rozpocz4lem sfudia filozoficzno-teologiczr w Wyższym

Seminarium Duchownyrn Śląska opolskiego w Nysie.

23.04.]978 roku pnyjąłem w Katedrze opolskiej święcenia kapłanskie z Ęk biskupa

ordynariusza Alfonsa Nossola. Po święceniach kapłańskich w latach l978_l98l, praco\ł'ałem

jako wikadusz w parafii Najświęszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu' Byłem w tym cz9sie nie

tylko duszpasterzem, ale także nauczycielem religii w parafii dla szkr!'l podstawowych i

średnich oraz dla studentów, gdyż pracowałem także dorywczo w duszpasterstwie

akademickim.

oprocz pracy parafialnej i pedagogicanej odbyłem tałże studia magiste.skie na

Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwers''reru Lubelskiego w Lublinie. Podczas tych

studiów. a lakże już wcześniej w czasie studiów filozoficzno-teologicznych zaintelesowałem
się tematyką śmierci.

ciekawość eschatycma uzewnętrzniła się w podjętej pracy magisterskiej. pt'

zagad,,ieńie ś ierci w polskiej Powojennej lireratl|rze lilożoficzno-teologicznej, Lub|in l98|.

Po zdaniu magisleńum z teo|ogii dogrrratycmej wyjechałem w 1981I. do Niemiec, gdzie



pracuję jako kapłan do chwili obecnej w alchidiecezji Paderbom' gdyż cała moja rodzina żyj€

także w Niemczech.

Po przyjezdzie do Niemiec od .azu duszpasterzo''łałem w parafli św. Maryi w Unna

Massen. od stycznia do sieĘnia 1982 roku zaliczyłem kurs języka niemieckiego dla ludzi z

rł}ższym wykształceniem w GoetheJDst}tucie rł lser|ohn i jednocześnie duszpasterzowałem

w parafii Ducha św. w Iserlohn.

Ponieważjestem ksidzem katolickim. dlarego moja praca dydaktyczta sprowadza się

właściwie do pracy 'duszpastelskiej i do nauczsnia religii przy parafii oraz w szkołach

podstawowych i śrędnich. wcześniej prowadziłem także wykłady dla studentó\ł' i

wojskowych.

We wrzęśniu 1982 roku zostałem powołany na funkcję wikariusza w parafii ś\ł'

Teresy w Neunkirchen. od wŹeśnia 1982 roku zostałem również ztrudniony na stanowisku

nauczyciela religii w szkołach podstawowych w Neun.kirchen i Burbach, gdzie pr8cowałem

do czerwca 1988..

w latach l98ó-l987 pehrilem także fuŃcję administs"atora parafii św. Teresy w

Neunkirchen. w latach l98ó_l988 zosEłem rownież powołany na stanowisko kapelana

wojskowego w Jednostce l,omiczej u' Buóach. gdzie miałem regulamie łykłady

ogó|noteologicze' socjologicme i etyczne dla żołnierzy, podoficeńw i oficerów.

Ko|ejn1m wyzwaniem, kóremu usiłowałem Ęrostać w tym czasie była ptrca z

młodzież4 na stanowisku nauczyciela religii w szkole Zawodowej w Bubach w latach 1987_

1988.

we wżeśniu 1988 roku zostałem plot'oszcfem parafii św. Tńjcy i adminislralorem

parafii Albenus Magnus w Donmundzie, gdzie pracowałem do l99lr.

W latach l99l_1993 korzystąłem za pozwoleniem mojego alcybiskupa Degeńardta z

dwuletniego urlopu naukowego. w t}m czasie odbywałem sfudia doktoranckie na wydzia|e

Teo|ogicmym Ruhr.Uniwersytefu w Bochum, prowadziłem kwerendę w bibliotekach

niemieckch i polskich. dotyczęą fagńr.ienia śmierci, które było pŹedmiolem

przygotowywanej w tym czasie pracy doktorskiej. Duszpasterzowalem wówczas w parafii św.

Józefa w Hagen.

w l993r. zostałem proboszczern w parafii św. Sebastiana w NeĘhen. Funkcję tę

pehriłem dwa lata.

3.06.1994r. zlałem egzatnin |icencjacki z reologii na Karolickim Uniwerslecie

Lubelskim w 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

święte miejsca w Izraelu, które pozostawiają ślady Jezusa. Pozycja ta oparta jest na tekstach

biblijnych i moż€ być pomocą dla wszystkich. którzy z jakichkolwiek powodów pragną

oowleozlc Z|em|ę sw|ęrą'

od 1995 roku do chwili obecnej pełnię fi'rnkcję proboszcza w parafii św. Alojzego w

Dortmundzię. Jestem także drektorem 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. brałem udział w 46' Międzynarodowym Kongesie

Eucharyslycaym we wlocławiu na temat: 'lcłarystia i wolność.

27.03.2000t' brałem udział w konferencji naŃowej na ternat Weltkirche und

Globalisie|ung _ Katholische Akademię w Schweńe (Niemcy).

w t}m czasie całkowicie zaangażowałem się w badania dotyczące Bolosowej

koncepcji śmierci' Prowadziłem więc w dalszym ciqgu kwerendę dotyczącą tejżre temafyki' w

tym celu dodatkowo uczestniczyłem w wykładach z zakrcsu eschatologii na Ruhr-

Uniwerc}tecie w Bochum i konsultowałem się z ks. biskupem prof. Alfonsem Nossoleń f

opola. Prowadziłem w Bm czasie bardzo intenĘ.\łnie kwerendę w bibliotekach niemieckich i

polskich oraz podjąłen się rea]izacji pracy dokIorskią Problem śnierci jaka ostatecznej

dec,fji personalnej ,,9e współczesnej 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 podłożem był

przełom dokonany we współczesnej eschatologii katolickiej poprzez postawjenie p}.tania

odnośnie samego momentu śmierci. Rewelacją eschatologiczną było wówczas norłe

spojżenie na śmierć, które pozwoliło w niej dostrzec możliwość peńonalnego spotkania z

chrysfusem. Rozprawa tajest pierwsf'm całościowym opracowaniem problemu śmierci jako

ostatecznej decyzji personalnej. Nie było dotychczas w tym temacie badań zakrojotrych na tak

szeroką skalę. Przyczyniły się one db rozwoju myśli teologicznej, zwłaszcza eschatologicznej.

w oparciu o tę dysertację dokto$ką opublikowałem książkę w Redakcji wydarłnictw

Wydziału Teologicmego Uniwersletu opolskiego, w seńi: opolska Biblioteka Teologiczną

5| pt. W śmierci też hadzieja. Problem śmierci jako ostatecznej decyzji personalnej ue

współcze\nej niemieckiej lberafurfe teologicznej' opole 2002, s. 272.



Po uzyskaniu tytułtr doktora zacząłem prowadzić dalszą kwerendę. Pozyskane

wówczas wyńki badań daukowych przedstawione w pracy dokorskiej i dalszą kwerendę

wykorzystałem również pży popularyzowaliu wyników dotyczących badań podczas moich

wysĘpień dydaktycznych i konferencyjnych oraz w wi€Iu publikarjach.

16 _ fo.06.2oo2t. brałem udział w sympozjum na temat]. zum Lobe Goltes und zum

Heil der Menschen -Collegium Leoninum w Paderbom (Niemcy).

Jeżeli chodzi o popularyzowanie pub|ikacji' to najpierw zająłem się prowadfeniem

badsń nauko\łych dotyczących cschatologii.

Pierwszy artykuł Ladislausa Bofosa koncepcja śmiefci, w: P' JaskołĄ R. Pońda

(red.). Ad plenam unitatem' Redakcja wydawnictw wydziału Teologicznego Uniwersytefu

opolskiego. seńa: opolska Biblioteka Teologicma. n-r 55' opole 2002' s. 331-338' ukazuje'

że dopiero w śniierci moit człowiek całkowicie spotkać Boga w chrysfusie i może wobec

Niego podjąć ostatecmą deqzję.

Następny altykuł ProEstanckie feakcje na ko cepcję Borosa' w: ,,Studia

oecumenica.. 2(2002), s. 30l_3ló, mówi' że niemieccy teologowie protestanccy nie wnikają

w o8ó|e w szczegóły koncepcji śmierci Borosa. omawiając tę prcbleńatykę śmierci pńbują

jedynie malgirralnie uslosunkować się do tE koncepcji śmierci' pl-zy czym uwypuk|ają

glównie aspeĘ Ętyczrre.
w 2003r. napisałem książkę wspołauorską pt. Def Glaube tfóslet, wo die Liebe weint.

Ein Trcstbuch lir Trauernde, wyd. Bonifatius - Paderborn 2003, s. 66 (wsprtautor Seb&stian

schulz). Książka ta pragnie ukazać' że śmierć dla chrfeścijanina jest peha nadziei, gdyż

Jezus chrystuŚ przezwcięrył ją poprzez swoją śmierć na krzyżu. Dlatego też pozycja ta

wskazuje na wiarę w Jezusa chrysfusa jako na fundament Ącia ludzkiego. Ma ona dawaó

pociechę i ofuchę wszystkim, którzy poptzez śmierć utracili kogoś bardzo im bliskiego' a

przede wszystkim ksitpfka ta wskazuje na ro, że dla chrześcijanina życie po śmierci staje się

prawdziwą rzecz'.wislością i żł1łą nadzieją wypł1.wającą ze zmańwychwstania chrystusa.

Jestem księdzem katolickim i dlatego muszę ciągle dodawać otuchy wszys&im' którzy

urraci|i swą bardzo bliską osoĘ. czas€m brakowało mi właściwych słów pocieszenia i
dlatego wpadłem na pomysł' aby napisać ksią,łę. z którcj pozostali przy życiu Ędą mog|i

czeĘać słowa nadziei w duchu chrześcijańskiej wiary. Mój wkład w ę książkę wynosi 60Ólo.

ks. sebaŚian Schulz ma 40olo wkładu w tę książkę. Powyższa publikacja ofz'mała w

mediach bardzo dobre recenzje: Wydawnictwo Bonifatius - Paderbom (2003): Westfltlische



Rundschau Dońmund (29.12.2003); KaIl Boromiius velein; Leo Ettlin _ sKz 3l - 3212004;

Franz Maurer - Beobachtungen irn www: Sabine SchleinheSe-Kuln - Intemet 3 02.2007

|3.|0.2003r. wziqłem udział w konferencji naukowej na lemat: Ge etik Bioethik!

Oder: Der Einlluss der Kirchen in der Gesellschaft - Katholische Akademie w Schwene

(Niemcy).

Ponieważ takŻ Eolodzy protestanccy zajmują się tematyką koncepcji śmierci Borosą

d|atego też następne moje badania naukowe dotyczą ekumeniznu a w szczególności teologii

protestanckiej. Powodern tych zainteresowań jesl t'kż! fakt, że przeb}'wam w kraju w którym

żyje 30% protestantów. Ta szczególna syuacja skłoniła mnie do zaangażowania się w

tematykę tmlo8ii protestanckiej. w t}m celu uczeslniczyłem leż w wykładach i

konferencjach o tematyce protestanckiej. Zacdem także pisać artykuły na powyższy temat'

W artykule Wspołczesne inicjątyw ekumehiczńe w Ni.mczech, w: ,,sfudia

oecumenica.. 4(2004), s. 209_2l8' ukazuję współpracę ekumeniczttĘ w Niemczech, bazującą

na przękonaniu Kościołów, że ich wiala w czyn zbawczy Boga w chrystusie batdziej je

łączy' niż dzieli. Prawdziwy postęp ekumeniczny zostanie osiqgnięty dopiero wówczŹs, kiedy

Kościoły będą gotowe do nawlócenia własnych serc iwsŃlnego wsłuchiwania się w

wie|oraki glos jednego Ducha Bożego. Jedność Kościoła przejawia się i jest realizowana w

sakramencie Eucharystii-

Następnie \łziąłem udzid na zaproszenie Uniwers}.tefu opolskiego w opo|u (Inst}tut

Ekumenizmu i BadĄń nad lnt€gr8cją) w międzynarodowym syrnpozju'n, które odbyło się w

dniach 25-26. l0.2005r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu opolskiego w opolu. Mój

przedstawiony 26..|0.2005|. refęrat Perspekywy ws?jlnej eucharyslii w dialogach

evłangelicko-kąIolickich, w: P' Jaskołą R. 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

doprowadziły do stwierdzenią że jedność Kościoła przejawia się i jes realizowana najpełniej

w saliamencie Eucharystii.

w tym czasie napisalem ta}że altykuł w języku niemieckim p|. Cemeinsane

Eucharhtie im evangelisch-katholischen Kontex!, w: ,,Studia Oecumenica' 5(2005), s. 183-

l94. w artykule tym podjęto się omówienia i ana|izy niekrórych Zgadńeń teologicznych'

mających decydujące znaczenie w procesie wzajemnego zbliżania się oraz polozumienia

między katolikami i ewangelik&ni. Dokonano zarówno historycznego przeglądu stanowisk



oraz przedstawiono współczesny stan wskazanej problematyki' ana]izując jednocześnie

możliwości i perspektywy osiągnięcia porozurnienia oraz przy'lvrócenia widzialnej jedności

Kościoła Chrystusowego.

Mój następny artykuł Poglqdy Karla Rahnera na koncepcję ostątecznej dec,żji, w:

,,studia Teologiczno.Historyczne Śląska opolskiego.. 25(2005), s. 289_306, wykazuje' że

rcz\vailŁnia Rałnera na po\łyź:szy tęmat śmierci doprowadziĘ do bardzo kry'rycznego

rozFawienia się z dotychczasową teologią śmierci.

20.03.200ór. brałem udział w konferencji naukowej na 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

odbyło się w dliach l4.l5'1l.200ór. na wydziale Teologiczrrym Uniwers}.tetu opolskiego w

opolu. Mój pŹedstawiony 1 5 ' l l .2006r. referat Różnowwanio\9e fwiqzki małżeńskie ż

perspeĄłwy niemieckej, w: ,,Sfudia oecumenica.. ó(200ó). s. 87_98, ukazuje' żŁ r6ż1ice w

rczumieniu małżeńEtwa są rezultatem różnic do1yczących rozumienia sakmmentów'

Napisałem wówczas takźe artykuł w języku niemieckim p|. Konlission-Iyeręhie.lene

Ehen aus der deutscheń Pefspehive' w: R. Porada (red.), chrystus światłem ekumenii,

Redakcja wydawnictw wydziału Teo|ogicznego Uniwersytetu opolskiego, seria:

Ekumenizm i lntegracja. nr 14. opole 200ó, s. l29_l4l. Ukazuje on. i'e wsrah\e

kontrowersje istnięją przede szystkim w kwestii nięrozerwalności małżeństwa. okazuje się

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. Dortmtmd-

Katowice 2006' s' 192_194' Ańykuł ten ukazuje postać Jana Pawła II w moich

wspomnieniach polsko.niemieckich jako ',wielkiego papieza.., który przedstawił Kościół

Katolicki w now}m świetle'

futykuł pt. W śmierci też nadzieja, \|,: ''w}?bń na głębię.. l(2)2006' s' 5-6.

podkeśla. że tylko dzięki śmierci możemy dojść do pełni życia Bożego w wieczności.

Następnie pżep.owadfiłem badania naukowe dotycz4ce tematyki zmafi\łychwstania

w chwili śmierci, czego wynikiem było wydalie następnych aĘkułów. Pierwsz'v z nich



Śmierć jako poczqtek zmarlwychwstania w świe e koncepcji oslatecznej dec'zji, wi ,,st.Jdi^

Teologicmo-Historyczn" Śqska opol.kiego.. 26(2006)' s. 267-278' ukazuje' że

przedstawione lutaj poglądy teologów niemieckich tłyjaśniają w znacznej mierze

eschatologiczne prawdy naszej wiary. Ukazuję w t}m artykule, że tezĄ o anart!łychw$aniu

w śmierci podtrzymuje konsekwenmie jedność człowieką która nie zostaje zniszczola uawet

w śmierci.

Ponieważ kościoł kato|icki mojej wsńlnoty paralia|nej znajduje się w sąsiedawie

meczetu tu.eckiego' dlate€o mam siłą rzeczy ciągle kontakt ze światem muzułmaliEkim. Ta

sytuacja sIdoniła mnie do tego' aby w sposób glębszy dotzeć do prawdy o islamie' a

mianowicie Da polu nauko\łym. zaczqłeń się więc tak'E zajmować literafuĘ is|amsĘ

Dlatego 3.l l.2007r. wziąłem udział w konferencji naukowej na temat, Chris ich-

iślańische| Dialog _ KŁtholische Akademie w schwerte (Niemcy).

25'02'2008t. brał€'n udfiał w konferencji naukowej na ter'rwt.. Wohe| koż,me|1 wit?

Wie ist die Iyelr ensrander? - Kaiserpfalz w Paderbom (Niemcy).

W czasie kwerendy na temat islamu zauważyłeń. że już niektóre dokumenty soboru

watykańskiego II tworzą podstawę do dialogu z islamem ido pokojowego wŚpółżycia

chrześcijan i wyznawców innych religii.

Dlatego reż 20.05.2008r. wziąłem udział w konfercncji naŃowej w Cenm'un św.

Alojzego w Dort'nundzie. Mój przedstawiony refeąt Doh)mente des 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 podstawę do pokojowego

wsFi'łżycia katolików z muzułmanami. według soboru powinniśmy patrzec na

przedstawicieli innych religii monoteistycmych jako na braci i ŚiosĘ wier2ą.ych w jedltego

Boga i Ąć z nimi w szeroko rozumian}Tn dialogu.

ló.ll.2009r. wziąłem udział w konferencji naukowej na 1€mat]. ,,zeichen sein'' _

,berlegungen zu einer radiką! ,,sabamentalen,, sich| des Amres in einet Kitche, die andefs

werden wird - Aspethera w Paderbom (Niemcy).

owocem badań poreformacyjnych postaci był altykuł' kóry ukazał się w języku

niemieckiri. Był on rezultalem konferencji naukowej' która odbyła się 9'0ó.2009r. w Cenrrum

św' Alojzego w Dornnundzie. Mój wygłoszony rcf.ś]ńt Die HauPtaspekhe der Calyins

Esch<,loloqie. w: ',studia oecumenica.. 9(2009)' s' 175_182. wkaz|Jje, ż.E główne aspekty

eschatologii Kalwina zwiqzane są ze śmiercią z nieśmieńellościŁ 2e z'nartwychwstaniem, z

sądem w dniu ostatccznym. Kalwińska eschatologia to także kr}'tyka czyśćca.



Napisałem |aldE al|ykuł pt. Det Papst sprich! unsere Sprache, w: R. Paschek (Ied.).

Benedikt xVI' - ein Papst im Licht des Regenbogens' Essen-Katowice 2009. s' ó2-ó5. W

altykule tyrn mstała przedst4wiona postać papięza Benedykta XvI jako ojca świętego' L1óry

poprzez swoją posługę nadał Kościołowi w świecie i w Niemczech nowe oblicze.

Nieco pózniej 'napisałem afiykuł pt. Philipp Melanchtho|, und die okumene' w:

'.studia oecumenica.. 10(2010), s' 269_275. |Jkazuje on. że Melanchton był po&ednikiem

między reformacją a Kościołem katolickim.

22.|I '2010r brałem udział w konferencji naukowej na !emat'. Priesterseih un|ef

missionarischem Anspruch _ '10 Jahre nach Rahńels Buch,'Einibung priesteflichef

Existeru" -Kai,serpfalz w Paderborn (Niemcy).

2l.lt.2011r' rłziąłem udział w konferencji naukowej na te'rnal,: Was die Kirche die

Welt und Gesellśchąrt von heute angehL Aush)nfte gesellschaftlich engagierter Kalholiken _

KaiseĘflaf w Padelbom (I.,liemcy).

26.l l.2012r' brałem udział w konferencji naukowej na temat: Die Vision des ̂ |eiten

VątikĄnischen Koruils- an der Zeit und zeit voraus' Ein Rickblick nach vorn- KaiseĘlaz w

Paderbom CNiemcy).

Nieco poźniej napisałem ańykuł Śnierć iako w pelni personalny akt c'złowieka w

śĄ,ietle koncepcji ostatecznej deL''zji, w: ''studia Teo|ogjczno-Historyczne Śląska

opo|skiego.. 33(2013), s.229_246. Ukazuje on' że w osobo*}m przeżyciu śmierci akcentuje

się przede wszystkim faktjego cz}nnego i wolnego przeż]cią w którym człowiek ostatecznie

zdolny jest podjąć w pełni świadomy oraz wolny akt wybolu Boga'

W tym czasie wziąłem udział na zaproszenie Wydziału Teologicznego Uniwers}tetu

opolskiego w mi$zynarodowym sympozjum. które odbyło się w dniach 15_16.05.20l3r. w

Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Mój wygłoszony 16.05.2013r. refetŃ pt. Das Leben der

Muslime in Deutschland, w: ,'sfudia oecumenica'' 13(2013), s. 281_296' ukazuje. że jedynie

dialog międzynarodowy może przysfuŹyć się wzajemnemu aozumieniu religii i narodów, jak

i ptzycz;ynić się do ś\'r'iatowego pokoju. o liczbie ludzi' którzy w Niemczech przeszli na

islam, nie ma regulanie gromadzonych danych.

5_9.0ó.20 1 3 brałem udział w Kongresie Eucharystycaydr w Kóln (Niemcy) na temat:

Het, zu v,em sollen wir gehek?

Następnie zająłem się 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



chrześcłańskiej śmierci jest dopiero w pełni wówczas aozumiĄ, gdy zostanie ona

połączona logicznie ze śmiercią chrysfusa' a więc !a.kże zjego anart*ychwsta'iem i życiem.

Śmierć złączoną ze śmietcią chrysfuŚa można nafwać w pe\łnym sensie ',sakramentaln4

s1tuacj{.' albowiem Chrysfus okazał skuteczny znak łaski w swej śmierci.

18.5.2015 wziqlem udział w konferencji naukowej w centrum św. Alojzego w

Doltsnundzie' Mój przedstawiony refent Auferstehung im Tod und Vollendung del Welt im

Lichte der individuellen Eschątologie von Gisbe Greshake, w: ,,Studia Teologicmo-

Historyczne Śląska opolskiego.. 35(2015), s. ll9_l]2. mówi' że Gr€shake broni tezy' iż

śmierć łączy się ze zmarnłychwsraniem. które dokonuje się w momencie śmierci. Tę

powybzĄ tezę zAakceptowało wielu teo|ogów' zwłaszcza niemieckich' zarówno katolickich'

takich jak Rahner' a takż ew€ngelickich. Greshake zwraca futaj u\łagę na p€uen stan

pośredni. co wynika sĘd' ze umarli nie osiągają swej pełni w chwili znartwychwstanią lecz

częka]ą ]eszcze n^ 4jących. UfĄsadnia to faktem oczekiwania zrnańwychwstałych w śmierci

na dop€tnienie świata' Trzeba jeszcze dodać, ż€ Pie.wszy List do Koryntian (rozdz. l 5) mówi

o zrnanwychwstaniu chrystusa i w ten sposób takżE o naszym znańlvychwstaniu'

Następny altykuł Dt..9 ',uslimische ||elt in De'rsc,t/ał'4 w: ,Nurt svD'' l38(2015)' s'

2?6_397 ' wykazz|, że w Niemczech islam jest po chrześcijalóstwie największą religi+

Chociaż Niemcy mają bardziej negatywny stosunek do is|amu niż inni Europejczycy, to mimo

wszystko islam znajduje w Niemczech coraz więcej zwolenników.

Bsrdzo ciękawą była konferencja naukowa, która odbyła się 14.l0.20l5r. w cęntrum

św. Alojzego w Dońmundzie. Mój wygłoszony referat Def ch|istlich-islamische Dialog au.s

kańolische| Pefspekliv?, w: ,,studia oecurnęnica'' l5(20l5). s. 3l3_332 ,.vykaz uję' że według

nauczaia soboru i papieży. przedstawicieli innych religii należy postt-zegać jako braci i

siosĘ jednego Boga i szukac z nimi dialogu'

W oparciu o pracq magisterską opublikowałeń książkę na ten temat w języku

niemieckim pl. Der Mensch im Angesich! des Todes. Der Fragenkomplet des Todes in der

polnischen philosophisch-theologischen Nachkriegsliterulv, wyd. B|Ómeke _ Heme 20ló' s.

l l l. w pracy tej przedstawiłem zarys nauki o śmierci i jej miejsce w po|skiej powojenrrej

literaturze filozoficzno-teologicaej.'

03-05.l l.20ló brałem udział w sympozjum na ternat Die Chris|ologie und die K|isen

unserer Zeit- Llniversiter Wien (Austria).

W międzyczasie nąpisałem jedną książkę naukową i pięć artykulów naulowych

skierowanych do druku
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. Ksiqżka ta pt. fycie religijne na Ślq'sku w okresie ,'wal6 o Lulrurę''. Paralia Tarnóv

w czasach ,, Kulturkamfu,, na tle rozx,oju historyczneqo' wyd. Blómeke _ Heme, s.60.

ukazuje hisbńę życia religijnego parafii Tamów w okresie ''walki o kulturę'' oraz rolę

duszpasterstwa w trudnej zwłaszcza pracy parafialnej.

Naśępujące a.tykuty mstały skie|owane do druku:

r Anykuł pt' swięty Als4ar i jego posłanńictwo misyjne, wi,,Studia Teologiczno-

Historyczrre Sląska opolskiego ''. s. |2' W artykule tym sta.ałem się szczegó|nie

podkeślić to'.że św.Alsgar pochłonięty był tym, aby rłiemie i według nakazu Jezusa

rozpalać świalło EwEngelii w sercach ludzkich'

. Artykuł p|. Urich zwinqli und die ReIormatiołt in def schweiz' w: ,.studia

oecumenica''' s. l l' ukazuje' że Zwingli dokonane w Kościele zrniany uznał za nowy

porz4dek dogmatycaly i dyscyplinamy. w hórym ukazał on wlasny nun

reformacyjny, bardziej radykalny, dynamicmy, rozwojowy ieliminujący autorytet

teologii.

l Artykuł pt' Ekumeniczny wymiar kancepcji ostatecznej dec,zji, w.' ',Roczniki

Teologiczne KUL'', s. ll, ukazuje. że jedynie ekumeniczne i komp|ementarne

spojrzenie na powyższą koncepcję śmierci pozwala nam spehlić ten wielki postu|at

stawiany dzisiejszej reologii.

. Następny anykuł pt' Tolefancja - ||ielolerancja wobec nuzułmanó9ł w Niemczech , \y:

,.społecfeństwo Edukacja Język. zesz}'ty N&ulowe Pwsz w Płock!''' s. 15' n8keślą

że islam w Niemczech jest popierany przez politykę. większa częśó społeczeństwa ma

poz}.tywny stosunek do muzuhnanów. Niestety w Niemczech można również

zaobserwować negatywne nastawienie w stosunku do muzułmanów. PotŹebny jest

więc dialog aby integracja mogla być budowana na tolerancji.

. Artykuł pt. Personalistyczny ak! śmierci w ś|ie e koncepcji I'adislausa Borosa' w:

..spo,leczeństwo Edukacja Język. zesz}ty Naukowe Pwsz w Płock!'', s. 13'

podkeś|a. że w osobow)łn przeżyciu śmierci akcentuje się przede wszystkim fakt
jego czynnego otaz wolnego przeżycia" w którym człowiek ostatecznie zdolny jest

podjąć w pełni świadomy i wolny akt wyboru Boga.

Bardzo ważne rezultaty uzyskano po przeprowadzeniu kwerendy w bib|iotekach

niemi€ckich i po|skich oraz dokoD8niu analizy nauki o śmierci jako ostatecalej decyzji

personalnej w ujęciu Borosa i Rahnem a t8kże jej utGzanie w świetle indw',idualnej
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eschato|ogii Gfeshake.wyniki uzyskanych badań zoslały uńieszczone w pracy zat}1ułowanej

Das Todesversfindnis in det Eschalologie yon Ladislaus Boros, Karl Rahneł und Gisbett

Greshake. Eine dogmatisch-anthropologische Studie, wyd. BlÓrneke - Heme 2016, s. 204

(recenzęnci wydawniczy: ks. prof. dr hab. Jan Knjczyóski - UKSW i ks. dr hab' sunisław

Suwiński . UMK).

Powyższe zadanie góbowano aealizować na drodze analizy poglców Borosa i

Rhanera. aby n9sĘpnie podjąc krytyczlą ocęnę porłyższego ploblęmu śmielci w świetle

irrdywidualnej eshatologii Gresake i wspołczesnej niemieckięj literafury teologicalej' a także

Pisma Swiętego. Tradycji i nauki Nauczycielskiego Urzędu Kościoła. w ten sposób rnożna

było ukafać także szczególną wańość powyższej nauki o śmierci.

4' Przyna|eżność do towsrżTŚtw nrukowych

. członek Europeische Gesellschaft liir Katholische Theologie _ Ttibingen (Niemcy) od

2015r.

. członek Górres4esellschaft zu| Pflege der wissenschaff _ Bonn (Niemcy) od 20l5r.

. Członek Ósterreichische Gesellschaft fur Religionsphilosophie _ Iffsbruck (Austria)

od 2015r.

. członek Deutsche Gesellschaft ffif Missionswissensch.ft _ Wuppertal (Niemcy) od

2015r .

. Członek Katholisches Bibelwerk _ sfutgan (Niemcy) od 2015r.

5. wskr2rnie osiągnięcir *Ylikrjłcego z !ń. l6.urt. 2 ustrwy z ddir 14 marci 2003r. o

Ś.opnircb nrukowych i tytule n'ukowym orlz o stopnisch i tytule w zrkrBie 3ztuki (D2.

U. nr ó5, poz.595 ze zm.)

r) Tytul oritgnięci! n.ukowe8o

DAS TODESVERSTANDNIS IN DER ESCIUTOLOGIE YON I!4DISILIAS BOROS.

KARL MENER AND CISBERT GRESIIAKE

E IN E D OG MA TIS C H-AN T E R OPOLO G I S CHE ST UD I E

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 ośĘgoiętych wynikótv wr'z 2 oEówienieE ich

ow€!tuaIDego wykoizysl.ni.

Boros p}tając o podstawy wiecznego utrwaleńa człowieka w dobru |ub żu dochodzi

do srwieldzenią że powodem ukiej syuacji jest wyznaczenie przez wolę Boą końca w

momencie śmięrci czasu zasfugi i natychmiastowego Ędu szczegołowego' sposobu jednak

urzeczywistnienia nagrody czy kary należf szu.kać w decyzji ostatecznej podjętej w

mornencie śmielci. Dlatego też można powiedzieć, że jedynie dec}zja ostatecaa człowieka

rozstrzyga o iakości stałego trwania I^,. wieczności- Decyz,ja ta jest jakby rewizjq

poszczegó|nych decyzji życiowych człowieką a każdy akt życiowy znajduje w niej swe

odbicie. To. cąvm chce się być w pżyszłości. trzeba chociaż częściowo urzec4n'rrismiać w

teraźriej szości.

Koncepcja Borosa o śmierci jako ostatecarcj decyzji personalnej człowieka

ur"zeczy\ł'ismia założenia stawiane zbawieniu, które uważa się za osobowe spotk'nie z

Jezus€m chiysfus€m. chociaż nie trz€ba uwzgldniać tutaj kooieczności cudownego

objawienia Chrystusa pogadoin' posiadającym dobĘ wolę. Powszechność śmierci stwarza

każdemu człowiekowi warunki do pełrri osobowęj decyzji za lub przeciw CĘstusowi.

Borosowa hipoteza o śmierci zajmuje się również problematyką podejścia do
Chrystusa w życiu doczesnyn, gdyż uwfględnia każdą decyzję podjęĘ jeszcze w tym życiu

aż do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia w momencie śrnierci. Nikt nie będzie potępiony lub
zbawiony tylko d|atego' fu lak chciał przypadek. Poprzez konfrontację z chwalebn},m Panem

nasĘpi trwale rozstrzygnięcie' Ten moment wskazuje na d}Tamiczny iegzystencjalny

charakter decyzji' jaką podejmuje człowiek.

Koncepcja Borosa odpowiada najnowszym badaniom teologicznym szułającym
moż|iwości dla zbawienia dzieci umiemjących bez chrzu świętego i bef używania rozumu.

Za pomocą koncepcji Borosa można też bardzo łatwo w}.tfumaczyć twieldzenię o
ambiwalencji Bożej obejmującej dopuszczenie śmierci jako kary' w jej świetle śmierć
oznacza nie tylko karę BoźŁ ale lakże aak umożliwiający zbawienie wszys&im lu&iom.
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cbrystologiczne uzasadnienie śmierci w świetle koncepcji Borosa umożliwia w 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. całkowicie personalistyczny i chrysto|ogiczny oraz uznaje świat za

narzędzię dzialania chrystrrsa.

Mając na uwadze szczegołową argumentację teologicmą Borosą należy podkeślić, że

wykorzystuje on myśl filozoficzną aby różnym prawdom wiary nadać nowy charatter a

zarazem zgodny z nauĘ Kościoła.

Botosowa koncepcja śmierci, jak każda ńyśl 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 śmierci człowiek jest w stanie pozbyć się ostatecznie

obcości swego b}.tu' dopiero w śmierci może człowiek całkowicie spotkać Boga w chryslusie

i może wobec Niego podjąc ostateczną decyzję' Z drugiej zĄś strony, koncepcja ta ż4da

poprawnego postępowania nawet w najdlobniejszych szczegołach życia.

chociaż K. Rahner często uważany jest za pŹedstawiciela powyższej koncepcji

śmierci, to jednak dystansuje się on bardzo wyraźnie od teologicznych myśli Borosa. Do

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

wyka.załem w 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 śmierci personalna decyzja życiowa staje się ostatecma. w tym sęnsi€ s}tuacja

zbliżającej się śmielci jest doskonałą s'tuacją wolności.

Podczas. gdy Rahner kładże nacisk na podstawową decyzję człowieka stają.ą się w

śmierci ostateczną Boros podkeśla fundamentalne znaczenie ,,pfzejścia''' które relatywizuje

decyzje żrycia w ich zasięgu. Wprawdzie i dla Borosa śmierć jest ,,pocz4tkiem ostateczności''.

jednak u niego ta ostateczność osiągnięta jest dopiero poprzez decyzję ostatecaą w

.Fzejściu,'. poniewaz decyzje łcia noszą znamię istomej tymczasowości. co do momenfu

ostatecznej decyzji wolnościoł'ej' zdaniem Rahlera' nie możrra udfielić wiążącej

odpowiedzi, gdyż uwetżL on śmięrć za upr4'wilejowaną si'tuację takiej decyzji. ponieważ

opresja śmierci kwestionuje raz jeszcze momlną decyzję podstawową życia. Jednak to
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okeślęnie czasowe ńŹni się pod dwoma wzgldami od Borosa. Najpierw trzeba po\.r'iedzioć.

że napierają.ej s}'tuącji śmierci przysługuje tylko wzgldne znaczenie. |z|. że ma ona ty|ko

warunkowe maczenie zbawienią gdyż nagła igwahowna śmierć może uniemożliwić

dostrzezenie jej bliskości. Akt umierania' którego nie można w żadnym przypadku stawiać na

równi z ostateczią decyzją w sensie Borosa' dokonuje się u Ralner8 w przeciwiefutwie do

Borosowskiego aktu decyzji ostatecznej w końcu na płaszcz}źrie teologiczlej. w t}m

kontekście nasuwa się ta}że pytanie' czy Rńner osiqga swe aktywne zrozumienie śmierci

drogą ekst.apolacji filozoficzrrej, jak uważa crcshake? wydaje się, że p),lanie ro jest

apńorycmie negat}'wne. wprawdzie osiąga Rahner pewną bliskość procedury

ekstlapolacyjnej. |ecz f )ego okreś|enia pory czasu c€.łkowitego samo rozPor2ądzenia

człowięka wyniła jędnonrca|ie' żF rue cbodzi mu o przeniesienie wyników wiedzy z jednej

dziediny' w ktorej Ę pewne, w dziedzinę' w której ńe Ę jeszcze ustalone. jak \łymaga tego

eksurapolacja zgodnie z definicją DIa Ralnera bowiem śmień, o ile może i musi być

dokonaaa akq'wnie w wolnofui' j est jednomac zx'ie zdaĘell'].ęm życia.

Mówiąc o recepcji filozofii Heideggera przez Rahnera i Bolosa. należy podkrcślić. że

Rahne' jest bardziej za|eżry od Heidegge.a' aniżeli Boros. wpmwdzie obydwaj teologowie

mówią o doświadczeniu śmierci 2a życia' jedna& życie jesr dla obu zasadniczo czymś bardzo

poglębionym w śrnierci. Podcz2s, gdy Boros dochodzi do ostatecznej decyzji w śmierci na

podstawie doświadczai śmierci w ciągu życią Rahner stwierdz.' że śmierć towarzyŚzqca

całemu życiu moż€ być uprz}ryilejowaną sytuacją wolności. Jednal i Rahner modyfikuje

zdecydowanie koncepcję Heideggera. Podcz8s gdy Heideggerowi chodzi tylko o flrE{zenie

śmie.ci dla bytu dla R,łue.a posiada istomę znaczenie także sposób dokonania pełni b}lu w

obliczu śmierci. Rahner przełamuje więc w końcr} śladem Borosa. ten krąg samo

pośrcdniczenia subiektywlości w kierun]o Boga. wo|nościowy cz,n śmierci u Rahnera jest

skierowany na Boga' przy czym! warunkiem realności takiego czynu jest ostateczr e łaska

Boża' Dlatego też wydaje się bardzo wątpliwe twieldzenie o niedozwolonej zależności od
ana|izy śmierci Heideggera również w spojrzeniu na Rahnera.

Z badalń moich w}ttika btózn wyaż]ie, że zastr4żenia tcologicaE Rahnera wobec
powyxzej koncepcji śmierci odpowiadają w swych zarysach ow]m Greshake. Ale należy
podkreślić' ż€ Gresbake dostrzega takżE argumenty pr4mawiające 2a decyzją osuteczrrą
chociaż śmień oie podlega ludzkiemu doświadczeniu, to jednak rzeczq mozliwą jest dla
naszego teologa' aby zauważyć' co dzieje się w atcie granicułfi życia d'ogą ekstmpolacji.
Dec}zja ostateczna jest pehto personalna i absolutnie wolna' gdyż podjęta jest bez więzów

15



materialności i czasowości. Czy decyzja owa ma faktycznie miejsce, zależy od konketnego

doświadczenia z człowiekiem umierającym. gdyż, dzieje się to dopiero w chwili śmielci.

Greshale jednak wrażA f^itfzaż.nib" Ponieważ decyzja ostateczna jest zdarzenleń' nie

podlegającym żadnemu doświadczeniu. nie pomaga się przeto w ten sposób ani umierającym'

ani ich kewnym' w przeciwieńslwie do zasady Rahner4 że śrnierc jest aktywn)m

zdarzeniem' Greshake zapytuje:,,Kto może powiedzieć' czy śmierć nie pizemieszc?r nas w

podobĘ eksktuz'.\ł!ą pasyumość jak narodziny?'' Hipoteza s4dzi, że człowiek jeszcze przed

spotkaniem Boga w chwili śmierci usranawia siebie; p.zeczy ro jednak biblijnemu

twierdzeniu. że nie człowiek zbawia siebie i ustanawia siebie, lecz Bóg w chrysfusie wyzwala

człowieka od śmierci. smieć też nie może być uważ'na za jedyne upru}'wilejowane miejsce

bytu ludzkiego, gdyż decyz1a ostatecma w śmierci. która w porównaniu do decyzji zycia

może wnieść coś nowego i pŹez to umożliwia zasadniczą korekturę zycia, musi prowadzić do

dewaluacji hisońi' jej jednorazowości ibezwarunkowej odpowiedzialności. Zdaniem

naszego teologa prowadzi to do ,,konflikfu z prawĄ wiary o śmi€rci jako końcu stanu

pielgxryrnowania".

Na uwagę zasługuje jednak teza Greshake, żE śłnień łąĘzy się czasowo ze

zmańwychwstaniem, kóre dokonuje się właśnie w chwili śmierci. Jest on przodującym

teologiem niemieckim w dyskusji na ten temat. Teza ta podtr-zFnuje konsekwenmie jedność

człowiek8. kóra nie zostaje zniszczona nawet w śmierci' Człowiek w dokonujqcym się w

śmierci spotkaniu z Bogiem jest tym' czym byl w swej ,,cielesności''. w tym ujęciu dusza

niesie w sobie wskrzeszone, uwielbione ciało' a przef to dawny swój światowy w},raz. Bóg

dopełnia więc 1^' znartwychwstaniu to, co człowiek czynił i w końcu zrealizował w ziemskim

życiu. creshake z\łraca także uwagą na pewny stan pośredni, co wynika stąd, że umarli nie

osiągają swej pełni w chwili zrnaftwychwstania. lecz oczekują jeszcze na żyjących. Teolog

uzasadnia to faktern oczekiwania zmartwychwstałych w śmierci na dopełnienie świata. Tę

pow^zątezę zaakceptowało wielu teologów' ta]de Boros i Rahner. Rabner mówi o jedności

śrnierci i zmartwychw$ania chrysfusa' Twierdzi on' żś pfzedzial czasowy midzy tymi

wydar-feniami jeś niei$orny. gdyż s8mo zbawienie jest faktem ponadczasowym. Śmierć

Jezusa z s8mej nafury dojrzewa ku zinaltw]'chw$aniu. Także Bolos pragnie pogodzić naukę o

zmartwychwstaniu z hipotezq o zrnaftwychwsrsniu w śmierci. Jego pog|ąd bazuje !a nowytn

konrakcie lworzącym się pomiędzy dusz4 i mateńą w chwili śmierci. Dusza bowiem sraje się

przez śmierć ',wszech kosmicma', i dociera do,,serca wszechświata''.



Należy więc podloqśrć' że now€ akcenty oraz ttowe pytania po\ł,yższycb teologów

przyczyniajł się do wprorllldzenia c€Dnycb impulŚów dla p.zyŚzłej teologii śrnier€i.

Na zakończe e trzebo świcldzić' źe powyższa koncepcja śmierci -ąjduje się talźe i

dzisiaj w c€ntrum dyskusji o odnowionej teologii &nierci.

zadaniem niniejszej placy było ukazanic pojęcia śmi€rci w ujęciu escbatologii Borosa

i Rńnera w świedc indywidualnej escbatologii Grcshake.

ząęzErnowŃa praca jest pięrwsz}m opracowaniem powyższej ternatyki śmiaci w

Ęosób tak b8rdzo int.gralny i wszechstsoDtty. Dlatego teź powyźszą rofpr8wę habilitrciĘ

ńożna uznać u polsko.nieniecki wt|ad w higtońę opncowń rozwoju myśli teologicaej'

zw|aszcza €schrtologicaej. Posłuży onA n6 pewno wszystkiną którzy zajmują się podobnymi

bada!8mi i będzig mobilizować do dalszych aDrliz nad powy^zą tenatyĘ &niqci.

Niemniej jednrk wĘółczesna teologiE świadorn8 własnej ogruriczoności i

?Ąchowują$ szacun.k dla t8jeonicy zd8je sobi. sprawę z tego, że ślDielć pozostadic uwsze

dla żyjąrych wielkim misteliut!' które z8korzeniorc jest w wielkanocnej nadziei

chrz€ścłalńskiej wiary.
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