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Recenzja: ks. S³awomir Jan Stasiak, Eschatologia w Listach Pasterskich. Specyfika terminów rzeczownikowych,
Biblioteka Diecezji Legnickiej 9, Legnica 1999, stron 229
Ju¿ samo okrelenie Listów do Tymoteusza i do Tytusa jako «pasterskie» akcentuje ich pastoralny charakter.
Pomijaj¹c dyskusje nad problemem ich autorstwa, czasu
i miejsca powstania, komentatorzy s¹ zgodni, i¿ listy te
mia³y s³u¿yæ pomoc¹ w kierowaniu ¿yciem wspólnot chrzecijañskich. Za³o¿one przez Paw³a Kocio³y  mamy ju¿
do czynienia z drugim, a nawet trzecim pokoleniem chrzecijan, prze¿ywa³y wewnêtrzne kryzysy spowodowane
dzia³alnoci¹ fa³szywych nauczycieli. St¹d dominuj¹cy
w tych tekstach apel do prze³o¿onych gmin, by cenili
i podtrzymywali struktury i porz¹dek w ¿yciu kocielnym
i spo³ecznym s³u¿¹ce ortodoksyjnoci doktryny, jak i jednoci Kocio³a.
Takie spojrzenie pragmatyczne na Listy Pasterskie
zdaje siê jednak zbytnio zawê¿aæ ich finalnoæ do praxis
kocielnej, z pominiêciem le¿¹cej u jej podstaw teologii.
Tym bardziej nale¿y zwróciæ uwagê na pracê ksiêdza doktora S³awomira Jana Stasiaka (Eschatologia w Listach
Pasterskich. Specyfika terminów rzeczownikowych, Biblioteka Diecezji Legnickiej 9, Legnica 1999), który w swojej
rozprawie doktorskiej, pisanej pod kierunkiem o. prof. dr.
hab. Hugolina Langkammera OFM, podj¹³ siê opracowania rzeczownikowej terminologii eschatologicznej Listów
Pasterskich. Studium Egzegety legnickiego ods³ania bogactwo eschatologii tych pism. Jest ona w pewnym sensie
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bogatsza od eschatologii Paw³a poprzez wyeksponowanie
owoców czy skutków wynikaj¹cych z poszczególnych
wydarzeñ eschatologicznych.
Praca ks. Stasiaka sk³ada siê trzech rozdzia³ów, które
konsekwentnie prowadz¹ ku ca³ociowemu ujêciu eschatologii Listów Pasterskich. Pierwszy rozdzia³  Ustalenie
rzeczownikowej terminologii eschatologicznej w Listach
Pasterskich  wychodzi od uwarunkowañ historycznych
analizowanych tekstów. Prezentacji hipotez dotycz¹cych
autorstwa listów, ich datacji i adresatów towarzyszy krytyczna ocena proponowanych w egzegezie rozwi¹zañ.
Wprawdzie nie mo¿na ostatecznie stwierdziæ, kto by³ autorem Listów Pasterskich, lecz bez w¹tpienia nale¿a³ on do
szko³y Paw³a (ss.22-23). Podkrelaj¹ to równie¿ osoby adresatów  Tytusa i Tymoteusza, najbli¿szych wspó³pracowników Aposto³a Narodów. Ci jednak, podobnie jak autor, zdaj¹
siê byæ postaciami pseudonimicznymi, uosabiaj¹cymi pierwszych charyzmatycznych przywódców gmin chrzecijañskich
drugiej lub trzeciej generacji (ss.27-28). Kwestie chronologiczne powracaj¹ w niezwykle wa¿nym teologicznie paragrafie powiêconym koncepcjom eschatologii w Listach
Pasterskich. Podjêcie tego zagadnienia, motywowane koniecznoci¹ okrelenia kryteriów wyboru rzeczowników
o zabarwieniu eschatologicznym, s³u¿y ks. Stasiakowi do
scharakteryzowania eschatologii tych listów jako linearnej,
ukierunkowanej na paruzjê, nastêpnie soteriologicznej i eklezjologicznej, a wreszcie jako progresywno-historiozbawczej
(ss.39-40). Z tego powodu uprawomocnionym jest nazwanie Listów Pasterskich pismami Trito-Paw³owymi (ss.38),
w których obok mocnego akcentu po³o¿onego na teraniejszoæ (charakterystyka pism Deutero-Paw³owych),
obecna jest idea oczekiwania na przyjcie Pana (w³aciwoæ pism Proto-Paw³owych). Z tego powodu podstawowym kryterium wyboru terminologii eschatologicznej jest
przysz³ociowe ukierunkowanie konkretnych rzeczowników (s.40). Ich zestawienie w ostatniej czêci rozdzia³u
pierwszego pozwala stwierdziæ, iz ponad 15 procent wersetów Listów Pasterskich zawiera rzeczowniki eschatolo258

giczne, z których najbardziej charakterystycznymi s¹:
evpifa,neia, e;leoj, o;leqroj oraz avfqarsi,a (ss.45-46).
Drugi rozdzia³ powiêcony egzegezie tekstów, w których pojawiaj¹ siê wyselekcjonowane rzeczowniki eschatologiczne, stanowi zasadniczy trzon pracy (ponad 100
stron). Kolejnoæ prowadzonych analiz rzeczownikowych
odpowiada liczbie wyst¹pieñ danego terminu w Listach
Pasterskich. Egzegeza tekstów przebiega wed³ug sta³ego
schematu: tekst grecki, krytyka tekstu (o ile jest konieczna), propozycja t³umaczenia, miejsce wersetu w strukturze ksiêgi, komentarz. Ten ostatni w umiejêtny sposób
ustala specyfikê terminologii echatologicznej analizowanych listów w relacji zarówno do greki klasycznej, jak
i listów Paw³owych. Omawiane teksty ukazuj¹ swoiste zazêbianie siê soteriologii i eklezjologii z eschatologi¹ (szczególnie w przypadku s³ów do, x a, e; l eoj, swthri, a
i klhrono,moj). Ustalenie treci eschatologicznej poszczególnych rzeczowników sk³ania ks. Stasiaka do ich uporz¹dkowania tematycznego, przez co mo¿liwym jest ukazanie,
w zakoñczeniu tego etapu pracy (ss.157-159), zasadniczych
elementów eschatologii Listów Pasterskich: 1) podstawy oczekiwania ostatecznego zbawienia; 2) paruzja i jej czas; 3) cel
powtórnego objawienia siê Pana; 4) skutki s¹du. Ju¿
w tym miejscu zauwa¿a siê, i¿ w Listach Pasterskich szczególny nacisk k³adzie siê na paruzjê Chrystusa oraz na jej
skutki w ¿yciu wiernych. Brak przy tym finalnego elementu
charakterystycznego dla eschatologii Paw³owej, którym jest
reintegracja kosmosu (nowe stworzenie w Chrystusie).
Statyczny obraz eschatologii Listów Pasterskich ustalony w czêci egzegetycznej pracy zostaje zdynamizowany
w ostatnim rozdziale (Teologiczne znaczenie rzeczowników eschatologicznych w Listach Pasterskich). Struktura
tej czêci pracy bazuje na czterech podstawowych sk³adnikach eschatologii tych listów, których zawartoæ teologiczna zostaje przybli¿ona poprzez analizê ju¿ tylko niektórych
rzeczowników z bogatego pola semantycznego eschatologii prezentowanego przez Listy Pasterskie. Podstaw¹ oczekiwania ostatecznego zbawienia jest nadzieja, której
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przedmiotem jest Jezus Chrystus (1 Tm 1,1). Poprzez Jego
mieræ i zmartwychwstanie chrzecijanie s¹ ju¿ dziedzicami wed³ug nadziei ¿ycia wiecznego (Tt 3,7), co jednak
nie wyklucza oczekiwania b³ogos³awionej nadziei i objawienia siê chwa³y [...] Jezusa Chrystusa (Tt 2,13). Mimo
¿e w Listach Pasterskich nie znajdzie siê rzeczownika
parousi,a, w jego miejsce pojawiaj¹ siê trzy inne terminy
zapowiadaj¹ce przyjcie Chrystusa: evpifa,neia (2 Tm
4,1.8; Tt 2,13), h` m e, r a (2 Tm 1,12.18; 3,1; 4,8) oraz
kairo,j (1 Tm 4,1; 6,15; 2 Tm 3,1; 4,3). Ten element eschatologii charakteryzuje du¿a zwiêz³oæ wypowiedzi, która
w³aciwa jest równie¿ opisowi dwóch wydarzeñ, które bêd¹
towarzyszy³y paruzji: powszechnemu zmartwychwstaniu
(2Tm 2,18) oraz s¹dowi ostatecznemu (1 Tm 5,24; 2 Tm
1,16.18; 4,8). Te jednak stanowi¹ bazê dla pouczeñ etycznych Listów Pasterskich. Wiernoæ i wytrwa³oæ wobec
nich stanowi¹ drogê do zbawienia pozostaj¹cego w sferze
przysz³ej realizacji (s.192). W perspektywie s¹du ostatecznego postawa ¿yciowa chrzecijan mo¿e w swoich skutkach przynieæ dwa wykluczaj¹ce siê wzajemnie wyroki:
wieczne szczêcie zbawionych lub wieczne potêpienie niewiernych Chrystusowi. Z nich tylko ten pierwszy stan, przek³adaj¹cy siê na uczestnictwo w sposobie egzystencji Boga
(s.205), doczeka³ siê szerokiego omówienia w Listach Pasterskich poprzez terminy zwh,, do,xa, swthri,a, basilei,a
oraz ste,fanoj. W przypadku losu niewiernych Chrystusowi Listy Pasterskie pozostaj¹ bardzo lakoniczne (por.
1 Tm 5,24; 6,9; 2 Tm 2,12). We wnioskach koñcowych ks.
Stasiak podaje prawdopodobn¹ genezê takiego selektywnego obrazu eschatologii (ss.214-215). Wyeksponowanie
paruzji oraz skutków s¹du dla wiernych Chrystusowi wi¹za³oby siê z sytuacj¹ Kocio³ów Krety i Efezu zagro¿onych b³êdn¹ nauk¹ heretyków. Chodzi o wskazanie drogi
w³aciwego postêpowania, st¹d te¿ listy przypominaj¹ adresatom tylko niektóre istotne w tym momencie dla nich
prawdy. Jest ni¹ najpierw przyjcie Chrystusa, które pomimo swojej czasowej nieokrelonoci, niechybnie nast¹pi.
Jej zwiastunem jest w³anie zaistnia³a sytuacja odstêpstwa.
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Wierni Chrystusowi nie maj¹ siê jednak czego obawiaæ,
gdy¿ czeka ich ostateczna, sprawiedliwa zap³ata, a wraz
z ni¹ udzia³ w ¿yciu samego Boga.
Rozprawa ks. Stasiaka zas³uguje ze wszech miar na
miano pracy badawczo-odkrywczej. Analiza rzeczownikowej terminologii eschatologicznej Listów Pasterskich
przynosi ca³ociowy obraz eschatologii obecnej w tych
pismach. Materia³ biblijny poddany badaniu zdawa³ siê
koncentrowaæ przede wszystkim na sprawach etycznych
wspólnot chrzecijañskich Krety i Efezu. Tymczasem autor rekonstruuj¹c elementy eschatologii w nim obecne, wykaza³, ¿e eschatologia stanowi fundament dla pouczeñ
moralnych czy dyscyplinarnych Listów Pasterskich. Marginalna ekspozycja niektórych komponentów eschatologii
w studiowanych tekstach wynika³a z potrzeby akomodacji
nauki w. Paw³a do warunków bytowania gmin chrzecijañskich bêd¹cych adresatami listów. W obliczu zagro¿enia herezjami istotnym by³o przypomnienie chrzecijanom
o nieuchronnoci przyjcia Pana i sensownoci ich walki
z b³êdn¹ nauk¹. Celem ich egzystencji bowiem mia³o byæ
bowiem ¿ycie wieczne, chwa³a Boga i Jego królestwo.
Egzegeta legnicki doskonale odnajduje siê zarówno
w szczegó³owych analizach historyczno-literackich, jak
i w dzia³aniach systematyzuj¹cych czy syntetyzuj¹cych.
Godn¹ lektury jest przeprowadzona przez niego w pierwszym rozdziale pracy rewizja problemów dotycz¹cych autorstwa, czasu i miejsca powstania oraz adresatów Listów
Pasterskich. Wykazuj¹c siê znakomit¹ znajomoci¹ historii podjêtych kwestii (podziw budzi ³atwoæ poruszania siê
w literaturze anglo-, niemiecko- i w³oskojêzycznej), ks.
Stasiak proponuje w³asn¹ charakterystykê eschatologii, co
stanowi cenny wk³ad do teologii tych pism.
Wreszcie nale¿y podkreliæ walor literacki ksi¹¿ki.
Wprawdzie autor nadu¿ywa znaków interpunkcyjnych, co
pewnie wynika ze specyficznego rozumienia zdañ wtr¹conych, lecz tekst rozprawy czyta siê z przyjemnoci¹
i ³atwoci¹. W tym kontekcie za przeoczenie nale¿y uznaæ
brak dope³nienia w wa¿nym, bo otwieraj¹cym ca³y para261

graf pytaniu ze s. 36 (czy w pismach tych mamy do czynienia z rezygnuj¹ z oczekiwania bliskiego koñca?), czy
te¿ tautologiczne zdanie  Pierwsze wezwanie to nakaz
walki, któr¹ to walk¹ jest wiara  ze s.65.
Ocenê pracy w ¿aden sposób nie umniejszaj¹ pewne
uwagi krytyczne, które nasuwaj¹ siê po lekturze ksi¹¿ki.
Pierwsza jest natury metodologicznej, a dotyczy sposobu
analizy semantycznej poszczególnych rzeczowników. Ju¿
samo zdefiniowanie celów operacyjnych rozdzia³u drugiego i trzeciego rodzi pytania. Czy da siê rozró¿niæ treci
eschatologiczne od teologicznych w danym terminie, jak
proponuje to autor we wstêpie (s.14)? Niekiedy te analizy
siê dubluj¹ (np. na klhrono,moj na s.155 i 166). Ró¿nica
miêdzy finalnoci¹ tych rozdzia³ów le¿y raczej w sposobie ekspozycji  w drugim statycznej, za w trzecim dynamicznym  tematyki eschatologicznej Listów Pasterskich.
Inn¹ w¹tpliwoæ budzi sama analiza egzegetyczna, która badaj¹c semantykê danego rzeczownika odwo³uje siê
do jego wyst¹pieñ w grece klasycznej lub te¿ u w. Paw³a.
Rzadkoci¹ jest przywo³anie LXX, która jeli siê pojawia,
to tylko nominalnie. Szczególnie razi to w przypadku analizy s³owa avfqarsi,a, którego rozumienia trzeba rzeczywicie szukaæ w Ksiêdze M¹droci (s.153-155). Podobnie
mo¿na s¹dziæ o wykorzystaniu Biblii hebrajskiej. Jest ona
wielokrotnie przywo³ywana, lecz przynajmniej w dwóch
przypadkach korzystnym by³oby przybli¿enie znaczenia
treciowego danego s³owa w jêzyku hebrajskim (do,xa na
s.101; klhrono,moj na s.166). W przypadku chwa³y jest
to o tyle istotne, ¿e w trzecim rozdziale Autor podejmuje
kwestiê uczestnictwa chrzecijan w chwale Boga (szczególnie ss.202-204). Czy rzeczywicie celem d¹¿enia
chrzecijan jest zewnêtrzny przejaw majestatu i potêgi
Boga (s.202)? Czy tylko przypuszczalnie listy odwo³uj¹ siê do stanu bytowania Boga, którym On sam «dzieli
siê» z cz³owiekiem (s.203)? Lektura proroctw izajaszowych i ezechielowych wskazuje o wiele bardziej na dynamizm Chwa³y Jahwe, który nie tyle siê z ni¹ dzieli, co
w ni¹ wprowadza, czyni uczestnikiem cz³owieka. Po262

dobnie odczytanie terminu dziedzictwo w wietle jego
starotestamentalnych wyst¹pieñ pozwoli³oby stwierdziæ,
i¿ walor eschatologiczny tego pojêcia pojawia siê nie dopiero w Dn 12,13, lecz ju¿ w Ps 16, który nawet przy datacji powygnaniowej by³by wczeniejszy od tekstu Daniela.
Ps 16 oddaje niezwyk³e napiêcie eschatologiczne zwi¹zane z «dziedzictwem» Izraelity, którym nie jest wcale tylko
ziemia (w.6), lecz sam Jahwe (w.5) i ¿ycie w Jego obecnoci (w.11).
Koniecznym jest równie¿ spostrze¿enie, i¿ semantyka
danego terminu nie jest jednak tylko wypadkow¹ lektury
jego paralelnych wyst¹pieñ biblijnych czy pozabiblijnych.
Dlatego te¿ potrzeba analizy relacji, w jakie wchodzi konkretny rzeczownik z innymi syntagmami, czy to wewn¹trz
analizowanego wersetu, czy te¿ w swoim bezporednim
kontekcie. Kontekst wyst¹pieñ ju¿ tylko niektórych rzeczowników pojawia siê wprawdzie w trzecim rozdziale
pracy ks. Stasiaka. Jednak wydaje siê to byæ czêsto spónione z tego powodu, ¿e wprowadza wrêcz nowe rozumienie danego s³owa/wersetu (por. np. analizê 2 Tm 1,9-10
na ss.70-71 i 194; 1 Tm 1,17 na ss.104-105 i 200-201).
Zasygnalizowane wy¿ej kwestie wynikaj¹ w du¿ym
stopniu z dokonanych wyborów metodologicznych, co
w przypadku pracy badawczej jest zawsze konieczne. Rozprawa ksiêdza doktora Stasiaka o rzeczownikowej terminologii eschatologicznej w listach do Tymoteusza i do
Tytusa w pe³ni oddaje specyfikê eschatologii Listów Pasterskich, przez co stanowi cenny wk³ad w rozumienie ich
zamys³u teologicznego. Autor ma wiadomoæ, ¿e dla
komplementarnego obrazu eschatologii tych listów [...]
nale¿a³oby jeszcze przeprowadziæ badania dotycz¹ce terminologii czasownikowej i przymiotnikowej [...] oraz ukazaæ analogie pomiêdzy tym ca³ociowym obrazem
eschatologii w Listach Pasterskich a jego odpowiednikiem
w autentycznych listach Aposto³a (s.217). Mo¿na zatem
¿ywiæ nadziejê, i¿ zaprezentowane studium Egzegety legnickiego nie jest jego ostatnim s³owem w sprawie Listów
Pasterskich.
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