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Od paruzji do paruzjologii,
czyli eschatologia w ujêciu Antoniego Nitroli
Wstêp
Eschatologia jest traktatem teologii dogmatycznej, który nawet wród ludzi
wierz¹cych wzbudza niema³e emocje. Z jednej strony fascynuje, jest bowiem
nauk¹ o tak zwanych r z e c z a c h o s t a t e c z n y c h cz³owieka (gr. ó÷áôá1 –
rzeczy ostateczne i gr. ëüãïò2  mowa, s³owo, wypowied, nauka), czyli najprociej i potocznie rzecz ujmuj¹c: o mierci i tym, co bêdzie potem. Poniewa¿
mieræ jest faktem, któremu nie da siê zaprzeczyæ, a zatem dotyka ka¿dego cz³owieka, wiêc jakby podskórnie czujemy, ¿e tak¿e i to, co bêdzie potem, dotyczy ka¿dego z nas. Mo¿na siê z tym nie zgadzaæ, mo¿na to wypieraæ ze wiadomoci, mo¿na nie wierzyæ, jednak mierci i tego, co po niej nast¹pi, nawet jeli
mia³oby byæ nieistnieniem, nie da siê wymazaæ z naszej rzeczywistoci. W tym
sensie eschatologiê mo¿na potraktowaæ jako naukê o nieuchronnej przysz³oci
ka¿dego cz³owieka, ka¿dego z nas.
Z drugiej jednak strony zainteresowaniu, jakie wzbudza nasz los po mierci,
towarzyszy pewien sceptycyzm, przybieraj¹cy formê nastêpuj¹cych lub podobnych im pytañ: czy w ogóle mo¿na co konkretnego powiedzieæ o ¿yciu po
mierci? Czy rozwa¿ania o ¿yciu po mierci nie s¹ sposobem na wyrwanie siê
z szarej codziennoci? Czy mimo istnienia ró¿nych, rzekomych wiadectw o tak
zwanym ¿yciu po ¿yciu, kto rzeczywicie by³ po drugiej stronie i widzia³,
jak tam jest? A jeli tak, to czy mo¿na uwierzyæ jego s³owom?
Tak¿e historia myli eschatologicznej potwierdza, ¿e jest to nauka, która budzi kontrowersje. Znamiennym tego wiadectwem s¹ s³owa Hansa Ursa von
Balthasara, które sta³y siê wrêcz znakiem firmowym eschatologii XX wieku.
R. Popowski, ó÷áôoò, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pe³n¹
lokalizacj¹ greckich hase³, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1997, s. 2072.
2
Ten¿e, ëüãïò, s. 3049.
1
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W swoim programowym dziele  Eschatologie  szwajcarski teolog pisa³:
Eschatologia jest «burzowym zak¹tkiem» teologii wspó³czesnej. Z niej nadci¹gaj¹ owe nawa³nice, które p³odnie zagra¿aj¹ ca³ej ziemi teologii, dewastuj¹c j¹
lub odwie¿aj¹c3.
Na potwierdzenie s³ów wielkiego bazylejczyka wystarczy wspomnieæ o prze³omie w eschatologii XX wieku, który doprowadzi³ do nowego opracowania teologii rzeczy ostatecznych. O ile klasyczne traktaty eschatologii w ujêciu scholastycznym i neoscholastycznym w centrum stawia³y cz³owieka i jego los po
mierci, przez co przypomina³y geografiê4 lub fizykê5 rzeczy ostatecznych, to
dziêki teologom takim jak wspomniany H.U. von Balthasar6, a tak¿e Karl Rahner7 czy Jean Daniélou8, w jej centrum znalaz³ siê Ten, który by³ rzeczywicie
po drugiej stronie mierci i stamt¹d wróci³. Bo to
Bóg jest Rzecz¹ Ostateczn¹ stworzenia. On jest niebem dla tego, kto Go osi¹ga;
piek³em dla tego, kto Go traci; s¹dem dla tego, kto jest przez Niego s¹dzony; czyæcem dla tego, kto jest przez Niego oczyszczany. On jest Tym, dla którego umiera
wszystko to, co jest miertelne i co zmartwychwstaje dla Niego i w Nim. Ale jest
tym jako skierowany ku wiatu, czyli w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który jest
objawieniem Boga i przez to kwintesencj¹ rzeczy ostatecznych9.
3
Die Eschatologie ist der «Wetterwinkel» in der Theologie unserer Zeit. Von ihr her steigen
jene Gewitter auf, die das ganze Land der Theologie fruchtbar bedrohen: verhageln oder erfrischen
 H.U. von Balthasar, Eschatologie, w: J. Feiner, M. Löhrer (red.), Fragen der Theologie heute,
Einsiedeln 1957, s. 403.
4
Zob. G. Biffi, Alla destra del Padre, Milano 2004, s. 173.
5
Zob. Y. Congar, Bulletin de théologie dogmatique. Fins dernières, « Revue des Sciences
philosophiques et théologiques » 33(1949), s. 463.
6
Zob. np. H.U. von Balthasar, Eschatologie, w: J. Feiner, M. Löhrer (red.), Fragen der Theologie heute, Einsiedeln 1957. Na temat dekosmologizacji danych eschatologicznych i ich chrystologicznej koncentracji u von Balthasara zob. np. B. Kulik, L’uomo alla luce dell’escatologia in
Hans Urs von Balthasar, Kazimierz Biskupi 2014, s. 87-95.
7
Sam Chrystus jest pryncypium hermeneutycznym wszystkich twierdzeñ eschatologicznych
[ ]. Wychodz¹c od dowiadczenia Chrystusa, da siê faktycznie czytaæ wszystko, co mo¿emy realnie powiedzieæ na temat eschatologii nale¿¹cej do dogmatyki katolickiej (t³um. w³asne) – K. Rahner, «Prinicipi teologici dell’ermeneutica di asserzioni escatologiche», Saggi sui sacramenti e sulla escatologia, Roma 1969, s. 434-435.
8
Studium eschtaologii doprowadzi³o nas do chrystologii. Przede wszystkim stwierdzilimy,
¿e eÓó÷áôïí to nie jest tylko ðÝñáò, prosty koniec chronologiczny, ale prawdziwy ôÝëïò, cel, który
jest wype³nieniem rozwoju. I ujawni³o siê nam ostatecznie, ¿e koñcem tego rozwoju nie jest wydarzenie, ale Osoba. Tak przeszlimy od eÓó÷áôïí do eÓó÷áôïò. To sama Osoba S³owa wcielonego jest
celem Bo¿ego planu (t³um. w³asne) – J. Daniélou, Christologie et Eschatologie, w: A. Grillmeier,
H. Bacht (red.), Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart. III. Chalkedon heute,
Würzburg 1954, s. 275; zob. tak¿e: ten¿e, Saggio sul mistero della storia, Brescia 1957, s. 214.
9
„Gott ist das «Letzte Ding» des Geschöpfs. Er ist als Gewonnener Himmel, als Verlorener
Hölle, als Prüfender Gericht, als Reinigender Fegfeuer. Er ist Der, woran das Endliche stirbt und
wodurch es zu Ihm, in Ihm aufersteht. Er ist es aber so, wie er der Welt zugewendet ist, nämlich in
seinem Sohn Jesus Christus, der die Offenbarkeit Gottes und damit der Inbegriff der «Letzten Din-
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On przeszed³ przez mieræ, zst¹pi³ do piekie³, zmartwychwsta³ i wst¹pi³ do
nieba, i dziêki Niemu wiemy, ¿e w domu Ojca jest mieszkañ wiele, bo gdyby tak
nie by³o, to by nam powiedzia³ (zob. J 14,2).
Poniewa¿ Jezus Chrystus jest tym, który przezwyciê¿y³ mieræ, a na ¿ycie
i niemiertelnoæ rzuci³ wiat³o przez Ewangeliê” (2 Tm 1,10), to jedynie wpatrywanie siê w Niego i s³uchanie Go mo¿e uspokoiæ nasze ambiwalentne emocje
zwi¹zane ze mierci¹ i tym, co po niej. Poza tym postawienie w centrum eschatologii Jezusa Chrystusa sprawia, ¿e zawarte w niej rozwa¿ania nie s¹ przys³owiowym bujaniem w ob³okach i chodzeniem z g³ow¹ w chmurach, ale staj¹
siê patrzeniem w niebo, które pozwala coraz mocniej st¹paæ po ziemi.
Zasadne wydaje siê stwierdzenie, ¿e t¹ drog¹ poszed³ w swojej myli eschatologicznej prof. Antonio Nitrola, teolog urodzony w Rzymie 21 lipca 1958 roku,
od 1984 roku kap³an diecezji rzymskiej. W 1990 roku na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie uzyska³ tytu³ doktora nauk teologicznych w zakresie dogmatyki na podstawie pracy: La dimensione escatologica dell’eucaristia
nel dialogo tra cattolici e protestanti. Od 1992 roku jest pracownikiem naukowym tego¿ uniwersytetu. W 2011 roku otrzyma³ tytu³ profesora zwyczajnego.
Zakres jego badañ to eschatologia, której jest wyk³adowc¹ na tej¿e uczelni. W wyniku swoich poszukiwañ stwierdza, ¿e eschatologia jest p a r u z j o l o g i ¹ (w³.
parusia-logia), czyli „w istocie rzeczy dyskursem na temat paruzji, prawdziw¹
paruzjo-logi¹, refleksj¹ (krytyczn¹) nad tym wydarzeniem, które Pismo wiête
przedstawia nam wewn¹trz okrelonych schematów, które nale¿y zrozumieæ,
a których nigdy nie bêdzie mo¿na pomin¹æ10.
Niniejszy artyku³ jest prób¹ prezentacji tej koncepcji, omówionej przez rzymskiego teologa w dwutomowym traktacie eschatologicznym jego autorstwa: Trattato di escatologia: I. Spunti per un pensare escatologico, II. Pensare la venuta
del Signore11.

ge» ist“ – H.U. von Balthasar, Eschatologie, w: J. Feiner, M. Löhrer (red.), Fragen der Theologie
heute, Einsiedeln 1957, s. 407-408.
10
„L’escatologia è perciò in verità e nella sostanza un discorso sulla parusia, una vera parusia-logia, una riflessione (critica) su quell’evento che la Scrittura ci presenta all’interno di determinati schemi da comprendere e mai da superare“ – A. Nitrola, Trattato di escatologia. II. Pensare la
venuta del Signore, Cinisello Balsamo 2010, s. 32.
11
A. Nitrola, Trattato di escatologia. I. Spunti per un pensare escatologico, Cinisello Balsamo 2001; ten¿e, Trattato di escatologia. II, dz. cyt. Do tej pory nie ukaza³o siê polskie t³umaczenie
tego dzie³a, wszystkie cytaty z tej publikacji w t³umaczeniu autora artyku³u.
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1. Paruzja a Nowy Testament
1.1. Paruzja  znaczenie terminu i okrelenia pokrewne

Podró¿ od prauzji do paruzjologii pod przewodnictwem Antoniego Nitroli
nale¿y zacz¹æ od jego dog³êbnej, a jednoczenie syntetycznej analizy znaczenia
terminu paruzja. Bazuj¹c na instrumentarium teologicznym i lingwistycznym12,
w³oski teolog podaje nastêpuj¹c¹ definicjê paruzji:
Ðáñïõóßá pochodzi od czasownika ðÜñåéìé (ðáñÜ-åìß, ³ac. ad-sum), które ma dwa
wzajemnie ze sob¹ powi¹zane znaczenia. Pierwsze oznacza bycie obecnym, drugie 
bycie obecnym, poniewa¿ siê przysz³o, w konsekwencji ðáñïõóßá wyra¿a obecnoæ-przyjcie, obecnoæ tego, który przyszed³, obecnoæ, która jest konsekwencj¹ przyjcia. Ale nie chodzi o sens ogólny, bowiem, przede wszystkim w kulturze hellenistycznej, ðáñïõóßá oznacza obecnoci albo przybycia bardzo wa¿ne, skuteczne, które
odciskaj¹ znamiê, pozostawiaj¹ po sobie lad13.

W wiecie greckim ðáñïõóßá oznacza³a przede wszystkim przybycie w³adcy
lub jego reprezentanta, a tak¿e objawienie siê i obecnoæ jakiego bóstwa. W Septuagincie natomiast wystêpuje rzadko i w znaczeniu wieckim. Dopiero w Nowym
Testamencie odgrywa rolê centraln¹, nabieraj¹c znaczenia cile eschatologicznego. Wstêpuje tam 18 razy, z czego 17 razy oznacza ostateczne przyjcie Chrystusa, a jeden raz przyjcie z³ego (2 Tes 2,9)14.
Nitrola przypomina, ¿e grecki termin ðáñïõóßá nie zawiera w sobie znaczenia p o w r o t u, dlatego wszed³ do teologii w swoim pierwotnym znaczeniu, jako
p r z y j  c i e Chrystusa15.
W³oski teolog wskazuje, ¿e Nowy Testament mówi o paruzji, u¿ywaj¹c tak¿e innych terminów, które dzieli na trzy nastêpuj¹ce grupy: (1) okrelenia zwi¹zane z d n i e m: po prostu dzieñ: Rz 2,16; 1 Kor 3,13; 2 Tm 1,12.18; 4,8; Hbr
10,25; dzieñ Pana: 1 Kor 5,5; 1 Tes 5,2; 2 Tes 2,2; 2 P 3,10; dzieñ naszego
Pana Jezusa Chrystusa: 1 Kor 1,8; dzieñ naszego Pana Jezusa: 2 Kor 1,14;
dzieñ Chrystusa Jezusa: Flp 1,6; dzieñ Chrystusa: Flp 1,10; 2,16; dzieñ
odkupienia: Ef 4,30; dzieñ s¹du 1 P 2,12; dzieñ Syna Cz³owieczego: £k
17,24; dzieñ ostateczny: J 6,39.40.44.54; 11,24; 12,48; (2) okrelenia zwi¹zane z terminami oznaczaj¹cymi p o j a w i e n i e s i ê: np. 1 Tm 6, 14; Tt 1,3;
1 Kor 1,7; Kol 3,4; 1 J 2,28; (3) okrelenia odnosz¹ce siê do p r z y j  c i a S y n a
C z ³ o w i e c z e g o: Syn Cz³owieczy, który przychodzi: Mk 13,26; 14,62; zanim przyjdzie, kiedy przyjdzie: np. Mt 10,23; 16,27; 24,44; £k 12,4016.
12
Zob. A. Nitrola, Trattato di escatologia. I, s. 417. Nitrola odwo³uje siê m.in. do: A. Opeke,
ðáñïõóßá”, w: G. Kittel, G. Friedrich (red.), Grande lessico del Nuovo Testamento, Brescia 1965-1988, IX, s. 839-878 i A. Deissmann, Licht vom Osten, Tübingen 19234, s. 314-320.
13
A. Nitrola, Trattato di escatologia. I, dz. cyt., s. 417.
14
Zob. tam¿e, s. 418-419.
15
Zob. tam¿e, s. 418.
16
Zob. tam¿e, s. 418-419.
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1.2. Fakt paruzji  element konstytutywny pierwotnego wyznania wiary

Wielokrotnie w traktacie Nitroli powraca stwierdzenie, ¿e w Kociele pierwotnym wiara w powstanie z martwych Jezusa i w Jego przyjcie by³y ze sob¹
nierozerwalnie po³¹czone. Jako punkt wyjcia swoich rozwa¿añ o paruzji profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriañskiego przyjmuje stanowisko Rudolfa
Schnackenburga, wed³ug którego nie jest do utrzymania we wspólnocie popaschalnej chrystologia bez oczekiwania paruzji17. To lapidarne, jak je okrela
Nitrola, stwierdzenie oznacza, ¿e pierwsi chrzecijanie nie mogli wierzyæ w zmartwychwstanie bez jednoczesnego oczekiwania paruzji. Innymi s³owy: nie mogli
oczekiwaæ innej paruzji, jak tej Chrystusa zmartwychwsta³ego. Wiara i oczekiwanie tworz¹ w ten sposób nieroz³¹czne binomium w ten sposób, ¿e wiara
w zmartwychwstanie otwiera siê w swej istocie na oczekiwanie paruzji, a paruzja ze swej strony jest wype³nieniem (w³. compimento) obietnicy, jaka zostaje zrealizowana w³anie w zmartwychwstaniu Chrystusa18. Zmartwychwstanie Pana dla
ludzi wrêcz przesi¹kniêtych ideami apokaliptycznymi mog³o oznaczaæ tylko jedno: ¿e koniec czasów, nowy eon jest faktem i rozpocz¹³ siê w sposób konkretny
w historii. Ka¿da chwila od tego momentu jest ju¿ tylko chwil¹ pe³nego napiêcia
oczekiwania na spe³nienie siê w skali globalnej tego, co wydarzy³o siê w Osobie
Jezusa19. Otwarcie eschatologiczne zmartwychwstania na paruzjê jest dok³adnie
tym, co uzyskujemy z Nowego Testamentu jako wiadectwo wiary Kocio³a20.
Zatem pierwotny Koció³ oczekuj¹cy na przyjcie Jezusa zmartwychwsta³ego by³
wspólnot¹ w cis³ym sensie eschatologiczn¹. Wskazuje na to opis wieczerzy Pañskiej z 1 Listu do Koryntian (1 Kor 11,26), podczas której, jak przypomina Nitrola, rozbrzmiewa³ okrzyk Maranatha, którego jednym ze znaczeñ jest wezwanie: Przyjd, nasz Panie!”21. Jednym s³owem: Koció³ pierwotny narodzi³ siê
z wyznania wiary w zmartwychwstanie Jezusa i z oczekiwania Jego przyjcia
jako Syna Cz³owieczego22.
Nitrola przypomina, ¿e wed³ug Nowego Testamentu paruzja to fakt, który
bêdzie mia³ miejsce w przysz³oci. Co wiêcej, jest wydarzeniem przede wszystkim chrystologicznym, a dopiero w drugiej kolejnoci eschatologicznym. Jest tak,
gdy¿ ostateczne przyjcie Chrystusa nie jest jakim dodatkiem do historii Jego

17
R. Schnackenburg, Cristologia del Nuovo Testamento, Mysterium salutis. Nuovo corso di
dogmatica come teologia della storia della salvezza, I-XI, J. Feiner, M. Löhrer (red.), Brescia 1967-1978, org. niemiecki, Mysterium salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik, I-V, Einsiedeln
1965-1976, V, s. 325; zob. A. Nitrola, Trattato di escatologia. I, dz. cyt., s. 417.
18
Zob. A. Nitrola, Trattato di escatologia. I, dz. cyt., s. 417, 419.
19
Zob. tam¿e, s. 428, 440.
20
Tam¿e, s. 419.
21
Drugim ze znaczeñ jest: Nasz Pan przyszed³ (przychodzi); zob. tam¿e, s. 427.
22
Tam¿e, s. 436.
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Osoby, lecz jest jej celem i istotnym dope³nieniem. Przychodz¹c, Zbawiciel wype³ni obietnice zawarte w dziele stworzenia (por. Ef 1,10; Kol 1,16; J 1,3)23.
1.3. Paruzja  prawda do przekazania i przet³umaczenia

Nitrola uwa¿a, ¿e paruzja jest prawd¹, która nie tylko musia³a od samego
pocz¹tku byæ przekazywana, ale tak¿e t³umaczona, tak aby kolejne pokolenia
wierz¹cych chrzecijan rozumia³y jej istotê. Poniewa¿ powtórne przyjcie Zmartwychwsta³ego zosta³o og³oszone w kulturze opartej na apokaliptyce i w jêzyku
apokaliptyki, to im dalej, geograficznie i czasowo, od tego sposobu mylenia by³o
przenoszone orêdzie paschalne, tym bardziej nale¿a³o wyra¿aæ je za pomoc¹ nowych pojêæ. Nowy Testament przekazuje jasne wiadectwa takiego t³umaczenia
pierwotnego orêdzia, które zostan¹ teraz za Nitrol¹ omówione.
Tym, co mia³o byæ przet³umaczone, czyli przekazane w zrozumia³y sposób,
by³o, i pozostaje nadal, orêdzie o Jezusie Chrystusie, który umar³, zmartwychwsta³ i przyjdzie. Wszystkie elementy sk³adowe tego orêdzia s¹ istotne, wszystkie równie wa¿ne, wszystkie zatem musz¹ byæ przet³umaczone i przekazane dalej: umar³ i zmartwychwsta³, i przyjdzie24.
Pierwsze przet³umaczenie pierwotnego wyznania wiary zosta³o dokonane
w Koryncie, gdzie orêdzie o Jezusie Chrystusie z Jerozolimy natrafi³o na grunt
kultury hellenistycznej. Tutaj dokona³o siê
przejcie od wizji apokaliptycznej obiecanego panowania Chrystusa, które dopiero
mia³o nadejæ, do obecnoci kultycznej panowania wiecznego i niebiañskiego. To
w chrzcie wierz¹cy uczestniczy w mierci i zmartwychwstaniu Jezusa, a zatem ju¿
jest zbawiony i ¿yje w stanie niebiañskim, relatywizuj¹c oczekiwanie na powrót
Pana25.

Nastêpnie Nitrola wskazuje na dwa t³umaczenia, czyli na dwie operacje hermeneutyczne dokonane przez w. Paw³a. Pierwsz¹ nazywa odnowieniem «czasu»26. Tekstem, który wed³ug w³oskiego teologa najlepiej wiadczy o owym
zabiegu, s¹ s³owa z 1 Listu do Koryntian:
Mówiê, bracia, czas jest krótki. Trzeba wiêc, aby ci, którzy maj¹ ¿ony, tak ¿yli, jakby
byli nie¿onaci, a ci, którzy p³acz¹, tak jakby nie p³akali, ci za, co siê raduj¹, tak jakby siê nie radowali; ci, którzy nabywaj¹, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy u¿ywaj¹
tego wiata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postaæ tego wiata
(1 Kor 7,29a-31).
Zob. A. Nitrola, Trattato di escatologia. II, dz. cyt., s. 46. W tym miejscu Nitrola odwo³uje
siê w znacz¹cy sposób do myli J. Moltmanna; por. J. Moltmann, La via di Gesù Cristo. Cristologia in dimensioni messianiche, Brescia 1991, s. 354.
24
Zob. A. Nitrola, Trattato di escatologia. I, dz. cyt., s. 440-441.
25
Ten¿e, s. 444. Nitrola cytuje Moltmanna; por. J. Moltmann, Teologia della speranza. Ricerche sui fondamenti e sulle implicazioni di una escatologia cristiana, Brescia 19765, s. 162.
26
„Il rinnovamento del «tempo»” – A. Nitrola, Trattato di escatologia. I, dz. cyt., s. 448.
23
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Kluczow¹ rolê odgrywaj¹ w tym tekcie s³owa czas jest krótki. Po dog³êbnej analizie egzegetyczno-teologicznej27 Nitrola t³umaczy, ¿e krótki oznacza
nie tyle co skrócony jakby przez pozbawienie go pewnej jego czêci, ile „skoncentrowany”, „skondensowany”, „zebrany w sobie”, a przez to: „inny”, „nowy,
o nowym znaczeniu i nadaj¹cy nowy sens ca³emu czasowi.
Ale gdzie zebrany jest ten czas? Dok³adnie miêdzy mierci¹-zmartwychwstaniem Jezusa i Jego paruzj¹. Teraz, czyli w nastêpstwie zmartwychwstania, czas jest ca³y tutaj, w tym napiêciu (eschatologicznym) i ka¿dy moment wyp³ywa z tego zebrania,
czyli, nale¿¹c do historii obietnicy zrealizowanej w Chrystusie, pochodzi ze mierci-zmartwychwstania i jest skierowany ku paruzji. Czas zbawiony, który oczekuje. Teraz, czyli teraniejszoæ Koryntian, oczywicie, ale nie tylko, poniewa¿ mieræ-zmartwychwstanie Chrystusa, wchodz¹c w hermeneutyczny bieg historii, przemieni³o ka¿de inne teraz, tak¿e i nasze. [ ] Ka¿de teraz, czyli ka¿dy czas, czyli ostatecznie
czas jako taki jest tym napiêciem (w tym napiêciu): ta hermeneutyka czasu, czyli ten
nowy sens czasu jest Ewangeli¹, jak¹ Pawe³ chce og³osiæ Koryntianom i nie tylko
wskazaæ apokaliptyczne cechy teraniejszoci28.

Oto „odnowienie «czasu» dokonane przez w. Paw³a w 1 Licie do Koryntian.
Drug¹ operacj¹ Aposto³a Narodów jest wprowadzenie napiêcia eschatologicznego poprzez u¿ycie konstrukcji ju¿ i jeszcze nie. wiadcz¹ o tym chocia¿by s³owa dotycz¹ce celebracji Eucharystii: Ilekroæ bowiem spo¿ywacie ten chleb
albo pijecie kielich, mieræ Pañsk¹ g³osicie, a¿ przyjdzie (1 Kor 11,26), a tak¿e
Maranatha (1 Kor 16,22)29. Zatem eschatologia teraniejszociowa spod znaku
ju¿ zostaje skorygowana przez jeszcze nie, przez otwarcie na przysz³oæ w³aciwe perspektywie apokaliptycznej, tak ¿e w konsekwencji pomiêdzy dwoma
punktami czasowymi wytwarza siê napiêcie30.
W tym napiêciu pomiêdzy ju¿ a jeszcze nie jest zawarta nowoæ eschatologii Paw³a.
Nadzieja eschatologiczna jest elementem wspólnym religijnego dziedzictwa Paw³a,
ale eschatologia podzielona, pomiêdzy ju¿, tak determinuj¹cym, a jednak tak¿e jeszcze nie, stanowi nowoæ, nowy punkt wyjcia. Dok³adnie nowy punkt wyjcia: tej
Ewangelii, która opuciwszy Jerozolimê, zostaje przet³umaczona w wiecie filozoficzno-naukowo-technicznym i która dotar³a a¿ do nas31.

Kolejnym krokiem w t³umaczeniu orêdzia o zmartwychwstaniu i oczekiwaniu Jezusa jest ten, który mo¿na zaobserwowaæ u w. £ukasza. Nitrola wskazuje
na trzy elementy owego procesu.
Zob. tam¿e, s. 448-456.
Tam¿e, s. 451-452.
29
Zob. tak¿e: 2 Kor 5,1-10.17-6,2.
30
A. Nitrola, Trattato di escatologia. I, dz. cyt., s. 457.
31
Tam¿e, s. 458. Nitrola cytuje Dunna; por. J.D.G. Dunn, La teologia dell’apostolo Paolo,
Brescia 1999, s. 456.
27

28
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(a) Napiêcie Paw³owe ju¿-jeszcze nie staje siê nastêpstwem (w³. successione) £ukaszowym ju¿-jeszcze nie: elementy ju¿ i jeszcze nie zachowuj¹ swoj¹ determinuj¹c¹
rolê odnonie do wiary chrzecijañskiej, ale nie odnosz¹c siê ju¿ wzajemnie do siebie
w sposób istotny, lecz jedynie wed³ug logiki przed i po, w ramach trójdzielnego
modelu historii; (b) Jeli ju¿ i jeszcze nie maj¹ znaczenie w ramach sukcesji chronologicznej (w³. crono-logica), to w przestrzeni (w³. spazio) chronos (gr. ÷ñüíïò) otwiera siê czas Kocio³a, czas poredni (w³. inter-medio) ale trwa³y (w³. consistente), który wymaga odpowiedniego sposobu ¿ycia; (c) Koció³ jest nie tyle wspólnot¹, która
oczekuje rych³ej paruzji, nawet jeli ku niej jest skierowana i ona jest jej celem, ile
wspólnot¹, która musi uwzglêdniæ opónianie siê paruzji i w konsekwencji zaj¹æ siê
konkretnym ¿yciem chrzecijañskim32.

Jednym s³owem, paruzja w wyniku tej operacji hermeneutycznej z centrum
pierwotnego orêdzia zostaje przesuniêta na nieokrelony koniec historii, mimo
¿e nie straci³a nic ze swego pierwotnego znaczenia jako jej cel i wype³nienie33.
Ostatnim t³umaczeniem zawartym w Nowym Testamencie, na które zwraca
uwagê Nitrola, jest to dokonane przez w. Jana. U niego ma miejsce
skoncentrowanie siê na historii Jezusa, na Jego przyjciu, na prawdziwym przyjciu, które zajmuje miejsce, które do tej pory przys³ugiwa³o oczekiwaniu przysz³oci. Nie jakoby nie by³o ju¿ przysz³oci, na któr¹ nale¿y oczekiwaæ (zob. 1 J 2,18),
tylko ¿e ta zostaje zdecydowana w teraniejszoci, poprzez przylgniêcie wiar¹
i mi³oci¹ do Chrystusa uwielbionego i dzia³aj¹cego w swoim Kociele poprzez moc
Ducha wiêtego, który udziela ¿ycia (J 7,37-39)34.

Takie ujêcie relacji cz³owieka do przyjcia Pana sprawia, przypomina Nitrola, ¿e eschatologia Janowa otrzyma³a miano teraniejszociowej (w³. escatologia
presente)35 lub eschatologii spersonalizowanej (w³. escatologia personalizzata)36.
Owa koniecznoæ przekazu orêdzia o zmartwychwstaniu i paruzji, poci¹gaj¹ca za sob¹ nieodzownie obowi¹zek jej t³umaczenia, odegra rolê tak¿e w przysz³oci, wp³ywaj¹c na kszta³t traktatu o rzeczach ostatecznych.
1.4. Paruzja  przyjcie, które siê opónia, sprawiaj¹c problem?

W kolejnym kroku swojej analizy zagadnienia paruzji Nitrola zajmuje siê tak
zwanym problemem jej opóniania siê. Chrystus zmartwychwsta³, czasy ostateczA. Nitrola, Trattato di escatologia. I, dz. cyt., s. 464.
Zob. tam¿e, s. 465.
34
Tam¿e, s. 467.
35
Zob. tam¿e; na temat eschatologii Janowej zob. tak¿e. np.: H.U. von Balthasar, Theodramatik. IV. Das Endspiel, Einsiedeln 1983, s. 19-32; dalej: ten¿e: Zu einer christlichen Theologie der
Hoffnung, „Münchener theologische Zeitschrift“ 32/2(1981), s. 87-88.
36
A. Nitrola, Trattato di escatologia. I, dz. cyt., s. 467-468. Nitrola przytacza okrelenie u¿yte
przez P. Ricca i uwa¿a je za bardziej odpowiednie ni¿ eschatologia teraniejszociowa; por. P. Ricca, Die Eschatologie des Vierten Evangeliums, Zürich 1966, s. 90.
32

33
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ne siê rozpoczê³y, chrzecijanie oczekuj¹ rych³ego powrotu Zbawiciela jeszcze
w czasie trwania ich ziemskiego ¿ycia, lecz historia i fakty tocz¹ siê zgo³a inaczej. Ludzie zaczynaj¹ umieraæ, a Chrystus nie przybywa. Paruzja zatem siê
opónia. Uczniowie Zmartwychwsta³ego i Oczekiwanego musz¹ wiêc zaj¹æ stanowisko wobec tej nieoczekiwanej „zmiany akcji”.
Nitrola wskazuje na dwie opinie dotycz¹ce nieprzybywania oczekiwanego
Pana. Na pocz¹tku przypomina pozycjê Rudolfa Bultmanna, nazywaj¹c j¹ radykalizacj¹ Bultmanna, wed³ug którego opónianie siê paruzji spowodowa³o
rozczarowanie i prawdziwy kryzys w pierwotnym Kociele. W konsekwencji
wspólnota o charakterze eschatologicznym musia³a przemieniæ siê we wspólnotê
o charakterze kultycznym, a co za tym idzie, chrzecijañstwo z wiary przeobrazi³o siê w religiê, i to religiê jedn¹ poród wielu innych. Mimo ¿e nie przestaje
siê czekaæ na paruzjê, to poniewa¿ jest ona odsuniêta w nieokrelon¹ i odleg³¹
przysz³oæ, wspólnota pierwotna przyzwyczaja siê do tego oczekiwania. Natomiast si³a przysz³ego eschatologicznego wiata jest do dosiêgniêcia w sakramentach, bo to w nich Chrystus jest ju¿ obecny i dzia³a37.
Nastêpnie omawiany badacz odnosi siê do pozycji, jak¹ wobec omawianej
kwestii zaj¹³ Oscar Cullman, a któr¹ Nitrola nazywa neutralizacj¹ Cullmanowsk¹. Jej sedno stanowi znane ju¿ i jeszcze nie. Nie jest najwa¿niejsze to, ¿e
paruzja j e s z c z e n i e nadesz³a,
ale ¿e ju¿ nadesz³o zbawienie. Tylko tak mo¿na wyt³umaczyæ, w jaki sposób opónianie siê paruzji Koció³ pierwotny prze¿y³ bez wstrz¹su i dlaczego, co w przeciwnym razie by³oby jeszcze bardziej niezrozumia³e, prze¿y³, nadal ca³y czas oczekuj¹c,
o czym wiadczy fakt, ¿e tak¿e w póniejszych pismach Nowego Testamentu, czyli
z epoki, w której paruzja  która nie nadesz³a  powinna by³a stanowiæ problem,
mówi siê równie¿ o jej bliskoci (Flp 4,5; Ap 22,20)38.

Jednak przypomnienie opinii znanych teologów jest dla Nitroli jedynie punktem wyjcia do przedstawienia w³asnej odpowiedzi na pytanie: czy opónianie
siê paruzji by³o dla pierwszych chrzecijan problemem, czy te¿ nie.
W³oski teolog analizuje pokrótce trzy teksty Nowego Testamentu: 1 Tes,
2 Tes i 2 P, w wyniku czego podaje w w¹tpliwoæ opiniê O. Bultmanna. Uwa¿a
bowiem, ¿e tylko ostatni z wymienionych fragmentów mo¿e wskazywaæ na istnienie pewnego problemu zwi¹zanego z opónianiem siê paruzji (2 P 3,3-10).
Jest to jednak zbyt ma³o, stwierdza, aby formu³owaæ stanowisko tak radykalne,
jak to zosta³o wyra¿one przez protestanckiego teologa. Nitrola jest zatem zdania,
¿e tak Bultmann, jak i Cullmann nie uwzglêdnili w wystarczaj¹cym stopniu koniecznoci dokonania t³umaczenia, odpowiedniej hermeneutyki nowotestamen37
Zob. A. Nitrola, Trattato di escatologia. I, dz. cyt., s. 430-432; zob. dalej: R. Bultmann,
Storia ed escatologia, Brescia 1983, s. 53-71.
38
Zob. A. Nitrola, Trattato di escatologia. I, dz. cyt., s. 439.
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talnych opisów przedstawionych w jêzyku apokaliptyki39. Nitrola zgadza siê, ¿e
dla pierwszych chrzecijan nie istnia³ problem opóniania siê paruzji, poniewa¿
nasze spónianie siê, to, co my rozumiemy, kiedy wypowiadamy lub s³yszymy to
s³owo, mówi o czym chronologicznym (np. poci¹g, który nie przyje¿d¿a, który nie
ma ¿adnego ju¿, poza nieprzyjemnym faktem mojego zdenerwowania), podczas
gdy dziêki zmartwychwstaniu uczestniczy³o siê ju¿ w czasach ostatecznych, zatem
fakt, ¿e Pan jeszcze nie przyszed³, tylko w przybli¿eniu, czyli ze wzglêdu na koniecznoæ dania jakiego wyt³umaczenia, mo¿e byæ nazwany za pomoc¹ naszych kategorii
spóniania siê40.

Poza tym:
G³oszenie Ewangelii, w rzeczy samej, nie jest czym innym jak og³aszaniem zmartwychwstania i oczekiwania paruzji: ka¿de t³umaczenie musi powiedzieæ (tylko) to
i nic innego, tak wiêc, jeli pojawia siê problem opóniania siê paruzji, oznacza to,
¿e t³umaczenie nie zosta³o dokonane poprawnie, Ewangelia nie zosta³a og³oszona, co
nie zafunkcjonowa³o w procesie komunikacji, zatem tak¿e we wspólnocie. Wobec
tego mog¹ pojawiæ siê tylko pewne elementy problematyczne, niecis³oci, które s¹
zawsze dopuszczalne w ka¿dej komunikacji, dotycz¹cej tej czy innych prawd,
w pierwszym wieku czy w wiekach nastêpnych41.

2. Paruzja a eschatologia
2.1. Paruzja  przedmiot podwójnej operacji hermeneutycznej ojców Kocio³a

Jak ju¿ wspomniano, zdaniem Nitroli, prawda o paruzji wymaga³a, wymaga
i zawsze bêdzie wymagaæ przekazu po³¹czonego z odpowiednim przet³umaczeniem jej na jêzyk i kategorie mylowe adresatów. W pierwszej czêci niniejszego
artyku³u zosta³ przedstawiony proces owego t³umaczenia zawarty w tekstach
Nowego Testamentu. Teraz natomiast, za Nitrol¹, zostanie omówiony kolejny
etap owego t³umacz¹cego przekazu, dokonany przez ojców Kocio³a, a nazwany przez Nitrolê podwójn¹ operacj¹ hermeneutyczn¹ Ojców42.
Pierwsza faza interpretacji dotyczy u¿ycia samego terminu p a r u z j a. Otó¿
mimo i¿ pierwsi chrzecijanie bezsprzecznie wierz¹ w ostateczne przyjcie Jezusa Chrystusa, to w najwczeniejszych tekstach chrzecijañskich termin ðáñïõóßá
nie jest jednoznaczny. Oprócz okrelania za jego pomoc¹ przyjcia Pana na koñcu czasów (List do Diogneta), oznacza on tak¿e obecnoæ Boga (tak¿e List do
Zob. tam¿e, s. 440.
Tam¿e, s. 441-442.
41
Tam¿e, s. 446.
42
„La duplice operazione ermeneutica dei padri” – A. Nitrola, Trattato di escatologia. II, dz.
cyt., s. 33.
39

40
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Diogneta), wcielenie (po raz pierwszy w Licie do Filadelfian Ignacego z Antiochii). Ostatecznie dziêki Justynowi i jego Dialogowi z Tryfonem zostaje ugruntowane podwójne znaczenie greckiego s³owa ðáñïõóßá, rozumiane jako pierwsze
przyjcie Pana w uni¿eniu podczas wcielenia i drugie przyjcie Zbawiciela w chwale na koñcu czasów. Zatem istniej¹ teraz d w a przyjcia Pana, cile ze sob¹
zwi¹zane. Czasem drugie zostaje nazwane p o w r o t e m, lecz wed³ug Nitroli to
okrelenie jest niezbyt trafne, gdy¿ mo¿e sugerowaæ, ¿e ostateczne przyjcie bêdzie jedynie jak¹ form¹ powtórki pierwszego, a zatem pozbawia go charakterystycznej dla niego nowoci43.
Druga faza interpretacji pojêcia ðáñïõóßá polega na przesuniêciu akcentu
z pe³nego nadziei wyczekiwania na maj¹ce nast¹piæ niebawem przyjcie Pana,
jeszcze za ¿ycia uczniów Chrystusa (np. Didache), na szukanie i odczytywanie
znaków Jego nadejcia (Dialog z Tryfonem Justyna). W konsekwencji, zdaniem
Nitroli, nastêpuje zmiana stosunku paruzji do przyjcia Chrystusa, któr¹ okrela
w nastêpuj¹cy sposób:
Znaki, które wiadcz¹ o occasus wiata, staj¹ siê zapowiedziami paruzji, a pomiêdzy
nimi tym najwa¿niejszym jest koniec wiata: kiedy nast¹pi koniec wiata, wtedy Pan
przyjdzie. [ ] Pan przyjdzie na koñcu wiata. W ten sposób zostaje ustalona totalna
zmiana perspektywy apokaliptycznej paruzji. Nie: Pan przyjdzie aby zakoñczyæ wiat
grzechu, czyli Pan przyjdzie i (z tego powodu) nast¹pi koniec wiata, ale: Pan przyjdzie wtedy, gdy nast¹pi koniec wiata44.

Wed³ug naszego autora oficjalna nauka Kocio³a przyjê³a owoce tej podwójnej interpretacji jako w³asne45. Miêdzy innymi tak¿e dlatego skutki owej zmiany
sposobu postrzegania i rozumienia paruzji s¹ widocznie nie tylko w ca³ej historii
myli eschatologicznej, ale w realny sposób wp³ywaj¹ na sposób, w jaki i my
dzisiaj mylimy o przyjciu Pana. Poniewa¿
jeli w czasach Nowego Testamentu [ ] ¿y³o siê w oczekiwaniu nadejcia Chrystusa i dlatego poszukiwano znaków, teraz ma miejsce dok³adnie co przeciwnego: widaæ znaki i dlatego ¿yje siê w oczekiwaniu, a to oznacza, ¿e ¿yje siê w oczekiwaniu,
jeli widzi siê znaki, czyli jeli istniej¹ dobre powody, aby czekaæ. A poniewa¿
w wiecie, w którym nie jest ju¿ ¿ywa apokaliptyka, odczarowanym, znaki ju¿ nie
istniej¹, a jedynym znakiem, który w pewien sposób jeszcze pozosta³, jest destylat
Zob. tam¿e, s. 35-36.
„I segni che testimoniano l’occasus del mondo diventano annunicatori della parusia e tra tutti
i vari segni quello principale è proprio la fine del mondo: quando il mondo finirà il Signore verrà.
[…] Il Signore verrà alla fine del mondo: così è fissato lo stravolgimento della prospettiva apocalittica della parusia. Non: il Signore verrà per far finire questo mondo di peccato, dunque il Signore verrà
e (perciò) il mondo finirà, ma: Il Signore verrà quando il mnodo finirà” – tam¿e, s. 38.
45
Zob. tam¿e, s. 33. W tym kontekcie sformu³owanie Katechizmu Kocio³a katolickiego nie
potwierdza jednak w pe³ni zdania Nitroli, gdy¿ w KKK 673 mo¿na przeczytaæ o bliskim przyjciu
Chrystusa w chwale i o tym, ¿e przyjcie eschatologiczne mo¿e wype³niæ siê w ka¿dej chwili.
43

44
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reprezentowany przez koniec wiata  przez nikogo nie negowany, ale tak¿e przez
nikogo realnie nie odczuwany  paruzja nie jest ju¿ oczekiwana przez nikogo46.

Owa podwójna operacja hermeneutyczna ojców Kocio³a wp³ynê³a tak¿e na
kszta³t eschatologii jako traktatu teologii dogmatycznej. Jeli przesta³o siê bowiem ¿ywo oczekiwaæ przyjcia Pana, w konsekwencji paruzja straci³a swój pierwotny charakter osobistego spotkania cz³owieka z Chrystusem. Sta³a siê jedn¹
z prawd do wierzenia, a w refleksji teologicznej zosta³a rozbita na tak zwane
r z e c z y o s t a t e c z n e. Zatem o ile pierwsi chrzecijanie wygl¹dali Pana, aby
siê z Nim spotkaæ twarz¹ w twarz, a to spotkanie mia³o zawieraæ w sobie wszystkie inne wydarzenia, teraz te wszystkie wydarzenia, nazwane rzeczami ostatecznymi, staj¹ siê tym, co ma spotkaæ cz³owieka w przysz³oci. A koniec wiata jest
pierwsz¹ z tych rzeczy, która musi siê wydarzyæ, aby mog³y mieæ miejsce wszystkie inne47.
2.2. Paruzja  jedno wydarzenie w podwójnej optyce

Nitrola, bazuj¹c na nauce Nowego Testamentu o paruzji, t³umaczy tak¿e powstanie eschatologii o podwójnym obliczu, czyli tzw. eschatologii personalnej
i eschatologii kolektywnej. Sk¹d wzi¹³ siê taki podzia³ w traktatach teologii rzeczy ostatecznych?
Rzymski teolog przypomina, ¿e pierwsi chrzecijanie oczekiwali na paruzjê
jako na jedno wydarzenie o zasiêgu globalnym, kosmicznym i które mia³o mieæ
miejsce za ich ¿ycia. Z tego powodu koniec wiata i koniec ¿ycia jednostki by³y
praktycznie tym samym, zbiega³y siê w czasie, nak³ada³y siê na siebie. Dopiero
opónianie siê przyjcia Pana i mieræ niektórych z Jego wyznawców spowodowa³a, ¿e refleksja chrzecijañska, najpierw w. Paw³a (zob. 1 Tes 4) i ca³a póniejsza eschatologia, musia³a zmierzyæ siê z podwójnoci¹ koñca: wiata i ka¿dego cz³owieka.
Jednak, przypomina nasz teolog, w³aciwsze ni¿ wdawanie siê w dyskusje
o dwóch koñcach wiata: tym kosmicznym i tym, który ma miejsce w momencie mierci ka¿dego cz³owieka48, jest kontynuowanie mówienia o jednym wyda46
„Se nei tempi neotestamentari […] si viveva nell’attesa della venuta di Cristo e perciò si
andavano a cercare i segni, ora avviene esattamente l’inverso: si colgono i segni e perciò si vive
nell’attesa, e questo significa che si vive nell’attesa se si colgono i segni, se cioè si hanno delle
buone ragioni per farlo. Ma poiché in un mondo non più apocalittico, disincantato, i segni non ci
sono più e l’unico segno che può in qualche modo restare è quel distillato rappresentato dalla fine
del mondo, da nessuno negabile ma anche da nessuno realmente «sentita», la parusia non è attesa
più, da nessuno” – A. Nitrola, Trattato di escatologia. II, dz. cyt., s. 39.
47
Zob. tam¿e, s. 39.
48
Zob. tam¿e, s. 54-55. Nitrola odnosi siê w tym miejscu do stanowiska, jakie na temat spe³nienia historii poszczególnego cz³owieka prezentuje G. Greshake. Na temat tzw. teorii Auferstehung im Tod zob. G. Greshake, Auferstehung der Toten. Ein Beitrag zur gegenwärtigen theologischen Diskussion über die Zukunft der Geschichte, Essen 1969; G. Greshake, G. Lohfink,
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rzeniu, czyli o jednej paruzji, tyle ¿e widzianej w podwójnej perspektywie: osobistej i kosmicznej49.
2.3. Paruzja  przyjcie Pana przemieniaj¹ce historiê cz³owieka

Nitrola stawia sobie i swoim czytelnikom jeszcze kilka pytañ dotycz¹cych
paruzji. Teolog pyta: Co to znaczy, ¿e Chrystus przychodzi? Jak przychodzi,
gdzie, sk¹d?50. Zatem wed³ug w³oskiego profesora nale¿y g³êbiej zastanowiæ siê
nad samym znaczeniem s³owa przychodziæ.
Ojcowie Kocio³a zwykli nazywaæ paruzjê drugim przyjciem Pana. Krótka analiza tego okrelenia pozwala lepiej zrozumieæ jej charakter. Jeli mowa jest
o „drugim”, to znaczy, ¿e pozostaje ono w cis³ym zwi¹zku z pierwszym, jest
do niego z jednej strony podobne, choæ jednoczenie bêdzie mia³o cechy absolutnej nowoci. Na czym wiêc polega³o pierwsze przyjcie Chrystusa? Nitrola
uwa¿a, i¿ nie wystarczy ogólnie stwierdziæ, ¿e na wcieleniu, lecz nale¿y zwróciæ
uwagê na ca³e ziemskie ¿ycie Jezusa, gdy¿ ono wskazuje, i¿ Jezus jest Tym, który nieustannie przychodzi³ do ludzi. Jego kolejne i niezliczone spotkania z poszczególnymi osobami to nic innego jak przychodzenie, które zmienia³o ich ¿ycie: leczy³o, wskrzesza³o, uwalnia³o z grzechów, przywraca³o nadziejê itd. Kiedy
Jezus przychodzi³, ¿ycie zmienia³o siê, stawa³o siê nowe, poniewa¿ On wnosi³
w konkretne sytuacje ludzkie ow¹ niezaprzeczaln¹ nowoæ, która na trwa³e naznacza³a odt¹d ich los. Nitrola przypomina w tym kontekcie, ¿e znaczenie s³owa ðáñïõóßá oznacza nie tylko przyjcie i obecnoæ, ale tak¿e wydarzenie, które
pozostawia znak.
Zatem paruzja jako drugie przyjcie Pana na koñcu czasów bêdzie mia³o cechy pierwszego: naznaczy w sposób niezatarty ¿ycie ludzi, ale w odró¿nieniu od
pierwszego, które przynosi³o szeroko pojête zbawienie w sposób jeszcze niedoskona³y (bo chorzy znowu zapadali na zdrowiu, a wskrzeszeni ponownie umierali), teraz przyniesie pe³niê zbawienia. Drugie przyjcie dope³ni w sposób absolutny historiê zbawienia osób i wiata. Dla wyra¿enia tej pe³ni nauka Kocio³a
u¿ywa okrelenia przyjcia w c h w a l e51, aby odró¿niaj¹c je w ten sposób od
pierwszego, podkreliæ jego absolutne novum52.
Naherwartung – Auferstehung – Unsterblichkeit. Untersuchungen zur christlichen Eschatologie,
Freiburg–Basel–Wien 19825; A.S. Nowicki, Zmartwychwstanie w mierci, w: M. Panek, J. Wilk
(red.), Gratias agamus Domino Deo Nostro. Ksiêga Honorowa dedykowana Ksiêdzu Jerzemu Paliñskiemu Rektorowi Wy¿szego l¹skiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 2006-2013, Studia i Materia³y Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach, nr 77,
Katowice 2014, s. 191-205.
49
Zob. A. Nitrola, Trattato di escatologia. II, dz. cyt., s. 55-56, 61-62.
50
Tam¿e, s. 46.
51
Zob. np. Symbolum Constantinopolitanum DH 150; KKK 673.
52
A. Nitrola, Trattato di escatologia. II, dz. cyt., s. 47-48.
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2.4. Paruzja jako ¿ycie, spe³nienie i s¹d

Ostatecznie w swoich rozwa¿aniach w³oski teolog zastanawia siê, co dla
wiata i cz³owieka bêdzie oznacza³a paruzja. Co siê stanie konkretnie, kiedy
Chrystus przyjdzie po raz drugi? Poniewa¿ odpowiedzi nale¿y szukaæ w objawieniu, Nitrola wskazuje na trzy teksty z Nowego Testamentu, które s¹ jakby
obrazami, metaforami paruzji.
Pierwszy tekst to fragment Listu w. Paw³a do Tesaloniczan:
Sam bowiem Pan zst¹pi z nieba na has³o i na g³os archanio³a, i na dwiêk tr¹by Bo¿ej, a zmarli w Chrystusie powstan¹ pierwsi. Potem my, ¿ywi i pozostawieni, wraz
z nimi bêdziemy porwani w powietrze, na ob³oki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze bêdziemy z Panem (1 Tes 4,16-17).

Fragment ten wskazuje, ¿e paruzja bêdzie wydarzeniem przynosz¹cym ¿ y c i e. A poniewa¿ cz³owiek na ziemi dowiadcza mierci, przyniesienie mu ¿ycia
przyjmie formê z m a r t w y c h w s t a n i a.
Drugim fragmentem s¹ s³owa z 1 Listu do Koryntian:
A gdy ju¿ wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu,
który Synowi podda³ wszystko, aby Bóg by³ wszystkim we wszystkich (1 Kor 15,28).

W wietle tych s³ów paruzja przyniesie pe³n¹ realizacjê, w y p e ³ n i e n i e
ostateczne Bo¿ego planu ca³ego stworzenia.
Ostatni wskazany przez Nitrolê fragment to s³owa z 2 Listu do Tesaloniczan:
Bo przecie¿ jest rzecz¹ s³uszn¹ u Boga odp³aciæ uciskiem tym, którzy was uciskaj¹,
a wam, ucinionym, daæ ulgê wraz z nami, gdy z nieba objawi siê Pan Jezus z anio³ami swojej potêgi w p³omienistym ogniu, wymierzaj¹c karê tym, którzy Boga nie
uznaj¹ i nie s¹ pos³uszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karê ponios¹ oni
wieczn¹ zag³adê [z dala] od oblicza Pañskiego i od potê¿nego majestatu Jego
w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby byæ uwielbionym w wiêtych swoich i okazaæ siê
godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wycie dali wiarê wiadectwu
naszemu. (2 Tes 1,6-10).

Paruzja, wed³ug przytoczonych s³ów, bêdzie zatem tak¿e momentem s ¹ d u,
podczas którego z³o i dobro zostan¹ ostatecznie oddzielone i odpowiednio ukarane i nagrodzone53.
W ten sposób wed³ug Nitroli odczytujemy z objawienia, ¿e paruzja bêdzie
mia³a potrójny charakter, bêdzie bowiem wydarzeniem przynosz¹cym: ¿ y c i e ,
w y p e ³ n i e n i e i s¹d. I oczywicie bêdzie wydarzeniem chrystologicznym, nie
jakimkolwiek, bo mówimy wci¹¿ o drugim przyjciu Tego, który ju¿ na ziemi
przynosi³ ¿ycie, wype³nia³ nadziejê i rozs¹dza³54.
53
54

Zob. tam¿e, s. 62-63.
Zob. tam¿e, s. 63. Pewne podobieñstwo ujêcia zagadnienia paruzji mo¿na dostrzec w pod-
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Wed³ug naszego teologa owe trzy metafory s¹ najlepszymi, jakie mo¿na znaleæ dla opisania wydarzenia paruzji. Przypomina jednak, i¿ mimo ¿e s¹ dla nas
zrozumia³e, to jednak nigdy nie wyczerpiemy tu na ziemi bogactwa ich znaczenia. Jednoczenie zaznacza, ¿e ¿ycie, wype³nienie i s¹d nie s¹ trzema wydarzeniami, które nast¹pi¹ jedno po drugim, lecz trzema «aspektami» tego samego
wydarzenia koñcowego, nawet jeli my dla ich zrozumienia musimy «opowiadaæ» je jedno po drugim55. Zatem, kiedy przyjdzie Chrystus, Jego nadejcie
j e d n o c z e  n i e spowoduje: ¿ycie, wype³nienie i s¹d. Te trzy aspekty paruzji
bêd¹ dotyczyæ jednoczenie tak perspektywy kosmicznej, czyli koñca ca³ego kosmosu, jak i perspektywy indywidualnej, czyli koñca ka¿dej osoby ludzkiej56.
I w³anie owe trzy metafory opisuj¹ce oczekiwany fakt paruzji stanowi¹ dla
rzymskiego teologa klucz, schemat budowy jego traktatu o rzeczach ostatecznych. W centrum eschatologii stoi zatem nie cz³owiek, nie to, co bêdzie dzia³o
siê na koñcu, nie zbiór rzeczy, ale Pan, który przychodzi do cz³owieka i wiata
i którego przyjcie jednoczenie bêdzie ¿yciem, wype³nieniem i s¹dem.
W czêci powiêconej paruzji jako ¿ y c i u Nitrola mówi o mierci57 i o odpowiedzi na ni¹, jak¹ jest zmartwychwstanie i niemiertelnoæ58. W rozdziale
powiêconym paruzji jako w y p e ³ n i e n i u traktuje o wype³nieniu szeroko pojêtego wiata, czyli: stworzenia59, historii60 i oczywicie cz³owieka61. Mówi¹c
o cz³owieku, zag³êbia siê we wszystkie kwestie zwi¹zane z niebem, rajem, widzeniem Boga i ¿yciem wiecznym  czyli czterema metaforami opisuj¹cymi
z ró¿nej perspektywy rzeczywistoæ wiecznego szczêcia. Do czêci traktatu o spe³rêczniku do eschatologii autorstwa M. Bordoniego i N. Cioli, jednak autorzy nie opracowuj¹ tematu w sposób tak wyczerpuj¹cy i systematyczny jak Nitrola; por. M. Bordoni, N. Ciola, Gesù nostra
speranza. Saggio di escatologia in prospettiva trinitaria, Corso di Teologia Sistematica 10, Bologna 20002, s. 231-258.
55
A. Nitrola, Trattato di escatologia. II, dz. cyt., s. 64.
56
Zob. tam¿e, s. 64. Trafnym uzupe³nieniem przekonania Nitroli s¹ nastêpuj¹ce s³owa Z. Danielewicza: Nasuwa siê pokusa przedstawienia nastêpuj¹cego obrazu: najpierw przychodzi Chrystus z anio³ami na ob³okach, nastêpnie wskrzesza zmar³ych, potem dokonuje nad nimi s¹du, nastêpnie sprawia odnowienie wszechwiata, aby na koniec oddaæ wszystko Ojcu. Jedno wydarzenie
wyp³ywa tu logicznie z drugiego, staj¹c siê niejako ods³onami wielkiego dramatu, w którym paruzja to pierwszy akt, ró¿ny od nastêpnych. Niemniej taki scenariusz wydarzeñ opiera siê na zasadzie przyczynowo-skutkowej oraz istnieniu czasu, w którym wydarzenia zachodz¹ jedno po drugim. Tymczasem, gdy nastanie paruzja, czas ju¿ nie bêdzie istnia³, a zasady naszego wiata
przestan¹ funkcjonowaæ. Pamiêtaj¹c o tym i bêd¹c jeszcze na tym wiecie, a wiêc nie wiedz¹c, jak
bêdzie wygl¹da³ jego koniec, na pytanie: czym jest paruzja, mo¿emy odpowiadaæ nastêpuj¹co: jednoczenie i nierozdzielnie paruzja to s¹d, zmartwychwstanie i odnowienie kosmosu. Takie ujêcie
znajduje wyraz w oficjalnym nauczaniu Kocio³a  Z. Danielewicz, Traktat o rzeczywistoci ostatecznej, Dogmatyka 6, Warszawa 2007, s. 405.
57
Zob. A. Nitrola, Trattato di escatologia. II, dz. cyt., s. 67-97.
58
Zob. tam¿e, s. 98-336.
59
Zob. tam¿e, s. 337-358.
60
Zob. tam¿e, s. 358-407.
61
Zob. tam¿e, s. 408-504.
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nieniu nale¿y tak¿e tematyka oczyszczenia, czyli czyæca62. W sekcji ostatniej,
powiêconej paruzji jako wydarzeniu przynosz¹cemu s ¹ d, Nitrola zajmuje siê
w³anie s¹dem ostatecznym63, a tak¿e piek³em64. W ten sposób eschatologia z teologii rzeczy ostatecznych (De novissimis) staje siê nauk¹ o paruzji (w³. parusialogia).

Zakoñczenie
Na wstêpie niniejszego artyku³u wspomniano, ¿e Antonio Nitrola w swych
poszukiwaniach w dziedzinie teologii rzeczy ostatecznych poszed³ drog¹ wskazan¹ przez wielkich teologów XX wieku (von Balthasara, Rahnera, Daniélou).
Jego skoncentrowanie siê na paruzji jako na g³ównym temacie eschatologii potwierdza tê tezê. Jeli bowiem drugie przyjcie Pana staje siê kluczem do rozumienia mierci, s¹du, czyæca, nieba i piek³a, to rzeczywicie, powtórzmy jeszcze raz za von Balthasarem, Bóg jest «Rzecz¹ Ostateczn¹» stworzenia.
Oczywicie rozmiary zaprezentowanego opracowania nie pozwoli³y na dog³êbn¹ analizê poszczególnych zagadnieñ paruzjologii Nitroli. Celem prezentacji
myli w³oskiego teologa by³o ukazanie g³ównej idei, jaka przywieca mu w zbudowaniu traktatu eschatologicznego.
Jednak¿e nawet tak krótkie spotkanie z jego dzie³em pozwala stwierdziæ, ¿e
niew¹tpliwie profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriañskiego w Rzymie podj¹³ próbê zmierzenia siê z zadaniem, o podjêcie którego przed kilkudziesiêciu laty
postulowali wspólnie Rahner i von Balthasar, marz¹cy o przezwyciê¿eniu sztucznego rozcz³onkowania dogmatyki na traktaty. Rahner przypomina³:
Chrystologia i inne traktaty zyska³yby, gdyby bardziej uwiadomiono sobie ich wzajemn¹ jednoæ. [ ] Podzia³ i struktura traktatów w dzisiejszym nauczaniu dogmatyki jest problemem samym w sobie, du¿o wiêkszym i powa¿niejszym, ni¿ siê myli.
[ ] Prawda i pe³nia treci zarówno protologii, jak i eschatologii, zale¿¹ w swej istocie od jasnoci, z jak¹ siê widzi, i¿ cz³owiek, wiat, który go otacza, i jego historia s¹
od samego pocz¹tku przyporz¹dkowani Chrystusowi i ¿e Chrystus cz³owiek zachowuje swoj¹ centraln¹ rolê tak¿e na koñcu ca³ej historii65.
Zob. tam¿e, s. 505-571.
Zob. tam¿e, s. 572-643.
64
Zob. tam¿e, s. 644-680.
65
“La cristologia e gli altri trattati si avvantaggerebbero da una miglior presa di coscienza della
loro unità. […] La divisione e la struttura dei trattati nell’insegnamento dogmatico di oggi è un
problema a sé, molto più difficile e importante di quanto mom si pensi. […] La verità e la pienezza
di contenuto della protologia come dell’escatologia dipendono essenzialmente dalla chiarezza con
la quale si vede che l’uomo, il mondo che lo corconda e la sua stortia sono ordinati sin dall’inizio
al Cristo e che il Cristo uomo conserva la sua importanza centrale anche alla fine di tutta la storia”
– K. Rahner, Problemi della cristologia doggi, w: ten¿e, Saggi di Cristologia e di Mariologia,
Roma 1967, s. 88-89.
62
63
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Von Balthasar natomiast przestrzega³: Nie mo¿na uprawiaæ teologii inaczej,
jak poprzez okrê¿ne i globalne powtarzanie ca³oci, która od zawsze jest w³anie
tak¹. Rozcz³onkowanie teologii na pojedyncze, niemaj¹ce ze sob¹ zwi¹zku traktaty, jest jej nieuniknion¹ mierci¹66.
A zatem, jeli wed³ug Nitroli
mówienie o paruzjologii, chocia¿ mo¿e wydawaæ siê dziwne, jest ca³kowicie poprawne, tym bardziej ¿e w ten sposób eschatologia, traktuj¹c o d r u g i m przyjciu Chrystusa, jasno odnosi siê do wcielenia, czyli inaczej do p i e r w s z e g o przyjcia, przezwyciê¿aj¹c ka¿d¹ pokusê futurystycznego przewidywania, a przede wszystkim wspieraj¹c koniecznoæ chrystocentryzmu realnego, a nie jedynie powierzchownego67,

to czy¿ paruzjologia nie staje siê po prostu eschatologi¹ przepojon¹ chrystologi¹?

From Parousia to Parousiology  Eschatology by Antonio Nitrola
Summary
Death has always brought forth the question about life after death. As the interesting history
of eschatology shows, it is not easy to find one simple answer. Therefore, it is hardly surprising
that also nowadays new attempts are made to present an image of man’s eternal life. One of them
is a proposal by Antonio Nitrola, professor of the Pontifical Gregorian University in Rome, who
made the Second Coming of Christ (Parousia) the keyword of his eschatology. According to him,
if one can understand that the Second Coming of Christ (Parousia) is an event which brings life,
fulfillment and judgment at the same time, then it is possible to find the fullest answer to the
question what happens with a man after death. Moreover, eschatology can be called “parousiology”.
This article is an attempt to synthetically present the thoughts of this Roman theologian,
contained in a two-volume work entitled: Trattato di escatologia. I. Spunti per un pensare
escatologico, Cinisello Balsamo (Milano) 2001; II. Pensare la venuta del Signore, Cinisello
Balsamo (Milano) 2010.
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“Non è possibile fare teologia diversamente che in ripetizioni circolari globali di un tutto,
che è da sempre tale. Una sua parcellizzazione in trattati singoli incomunicabili è la sua morte sicura” – H.U. von Balthasar, Teologica. I. Verità del mondo, Milano 1989, s. 14.
67
„Parlare di parusialogia, per quanto possa sembrare curioso, è del tutto esatto, tanto più che
in questo modo l’escatologia, giocando sul fatto della seconda venuta di Cristo, si ritrova esplicitamente rapportata all’incarnazione o prima venuta, superando ogni tentazione di previsione futurologica e sopratutto assecondando la necessità di un cristocentrismo reale e non solo di facciata” –
A. Nitrola, Trattato di escatologia. II, dz. cyt., s. 32.
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