


SŁOWO DO NINIEJSZEGO WYDANIA

Ojciec Augustyn Jankowski OSB zmarł nagle w listopadzie 2005 r. w trak-
cie pracy nad nowym wydaniem Eschatologii Nowego Testamentu. Pozosta-
wił po sobie dzieło w stanie zaawansowania, ale nieuporządkowane. Niektó-
re rozdziały istniały w kilku wersjach elektronicznych.

Miesiąc później Dyrektor Wydawnictwa WAM, ks. prof. dr hab. Henryk
Pietras SJ, zwrócił się do mnie z prośbą o dokonanie prototypicznej redakcji
tej monografii. Zgodziłem się bez wahania. W ten sposób mogłem częścio-
wo spłacić dług wdzięczności, który zaciągnąłem wobec Ojca Augustyna;
wspierał on mnie wielorako i bezinteresownie na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Moje zadanie polegało na uporządkowaniu materiału w ramach rozdzia-
łów, złożeniu rozdziałów w przyzwoitą całość, nadaniu całości jednolite-
go charakteru oraz na skorygowaniu nieścisłości w zakresie słownictwa
hebrajskiego.

Stanąłem przed trudnym wyzwaniem i nie wiem, na ile udało mi się mu
sprostać. Wszelka praca nad twórczością niedokończoną jest przedsięwzię-
ciem nader ryzykownym. Starałem się przede wszystkim nie ingerować w styl
Autora.

Ostatnia postać niniejszej książki wiele zawdzięcza p. Agnieszce Cabie,
redaktorce wydania. Pani Agnieszka wzięła na siebie odpowiedzialność w za-
kresie języka greckiego. Dużo czasu poświęciła indeksom, a przede wszyst-
kim nadała rozprawie literacki szlif.

W pierwszą rocznicę śmierci O. Augustyna
Bogusław Górka



PRZEDMOWA DO NINIEJSZEGO WYDANIA

Wznowienie mojej Eschatologii po przeszło dwudziestu latach następuje
tym razem z inicjatywy o. Dyrektora naszego Wydawnictwa Tyniec, podej-
mującego ją w odpowiedzi na zapotrzebowanie wielu osób, które nie mogły
już jej nabyć po zupełnym wyczerpaniu pierwszego nakładu wydanego sta-
raniem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. Nasze wydaw-
nictwo odstąpiło trud wznowienia tej książki krakowskiemu Wydawnictwu
WAM, któremu wdzięczny jestem za umieszczenie jej w serii „Myśl Teolo-
giczna”.

W dwudziestoleciu tym ukazało się drukiem sporo cennych i obszernych
publikacji na poszczególne tematy eschatologiczne oraz zwięzłych skrótów
całego traktatu1. Jednak nowej katolickiej publikacji o rozmiarach dwulet-
niego kursu akademickiego całej eschatologii dotąd nie ma. To mnie upraw-
nia do podjęcia niniejszej próby. Ale ponieważ w biblistyce to dwudziestole-
cie zaznaczyło się znacznym postępem, stąd treść poprzedniego wydania otrzy-
mała odpowiednie poszerzenie o te dane, które można było znaleźć na pod-
stawie wydanych w tym czasie pozycji. Niektóre dawne dane należało wręcz
poprawić.

Niech ta nowa próba lepiej uzasadni i spotęguje nasze wspólne z całym
Kościołem tęskne wołanie: Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20).

Kraków – Tyniec, w Dzień Zaduszny 2005
Autor

1 Bogaty ich wykaz podaje P. OSTAŃSKI, Bibliografia biblistyki polskiej, 2 tomy, Poznań
2002.



PRZEDMOWA DO WYDANIA Z 1987 ROKU
(skrócona)

Na powstanie tej książki wpłynęły dwie potrzeby. Studenci Wydziału Teo-
logicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i innych uczelni,
słuchający niniejszego traktatu w ramach obowiązujących ich wykładów, nie
mieli z czego przygotować się do egzaminu poza własnymi notatkami i mo-
im bardzo sumarycznym skryptem. Niezapomniany mój profesor i swego
czasu rektor Papieskiego Instytutu Biblijnego, późniejszy kardynał, Augu-
styn Bea powtarzał nam zasadę, że nawet najlepszy skrypt nie zastąpi książ-
ki. Dlatego obecnie zastępuję skrypt książką.

Po wtóre – nie tylko studenci teologii chcą znać eschatologię. Dziś są nią
zainteresowane szerokie koła laikatu. Zwłaszcza wielu braci odłączonych
wręcz się nią pasjonuje, nierzadko polemizując w tym zakresie z wykładnią
katolicką. Bez polemiki z nimi oprę się tutaj na danych samej tylko teologii
biblijnej, nieposzerzonej o to, co ma nadto do powiedzenia dogmatyka, dają-
ca pełniejszy obraz rzeczy ostatecznych, bo poszerzony o dane Tradycji i wy-
siłek myślowy teologów. Dogmatyka już doczekała się u nas w kraju paru
drukowanych pozycji, wykazanych w Bibliografii.

Podany tutaj naukowy wykład danych głównie Nowego Testamentu o spra-
wach ostatecznych – ludzkości i jednostek – niech służy tym, którzy bez-
stronnie chcą zgłębić Boże objawienie biblijne w tej sprawie.

Kraków – Tyniec, 13 lipca 1984
Autor




