
JAK SIÊ NIE ZAGUBIÆ
WCZASIE I WWIECZNO�CI?

�Najwa¿niejsze w³a�ciwie jest [�]
¿ycie w �wiadomo�ci,

¿e ca³a egzystencja zmierza ku spotkaniu�.

Benedykt XVI, Ostatnie rozmowy
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Jego œwiadkiem poprzez mêczeñsk¹ œmieræ. Pierwszy papie¿ stanowczo
wypowiada siê na temat pewnoœci paruzji: „Nie za wymyœlonymi bowiem
mitami postêpowaliœmy wtedy, gdy daliœmy wam poznaæ moc i przyjœcie
Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale [nauczaliœmy] jako naoczni œwiadko-
wie Jego wielkoœci”  (2P 1,16). Piotr kontynuuje: „Umi³owani, piszê do
was ju¿ ten drugi list; w nich pobudzam wasz zdrowy rozs¹dek i pamiêæ,
abyœcie przypomnieli sobie s³owa, które by³y dawno ju¿ przepowiedziane
przez œwiêtych proroków oraz przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez
waszych aposto³ów (…) Oczekujemy jednak, wed³ug obietnicy, nowego
nieba i nowej ziemi, w których bêdzie mieszka³a sprawiedliwoœæ. Dlatego,
umi³owani, oczekuj¹c tego, starajcie siê, aby [On] was zasta³ bez plamy
i skazy – w pokoju, a cierpliwoœæ Pana naszego uwa¿ajcie za zbawienn¹,
jak to równie¿ umi³owany nasz brat Pawe³ wed³ug danej mu m¹droœci
napisa³ do was, jak równie¿ we wszystkich listach, w których mówi o tym.
S¹ w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni
i ma³o utwierdzeni opacznie t³umacz¹, tak samo jak i inne Pisma, na w³asn¹
swoj¹ zgubê” (2P 3,1-2.13-16).

Wyrazem rozs¹dku zatem jest uwa¿ne czytanie Pisma Œwiêtego, które
wskazuje na nieodwo³alne spotkanie z Panem w wiecznoœci. Zatem kto
czyta Bibliê modl¹c siê, otwarty na dzia³anie Ducha Œwiêtego, który uczy
jak rozumieæ to, co czytamy, zauwa¿y szybko, ¿e prosta informacja staje
siê g³êbok¹ formacj¹ myœlenia o nas samych, o ¿yciu i czekaj¹cej nas przy-
sz³oœci.

W œwietle S³owa Bo¿ego staje siê jasne, ¿e nie tyle to, co czeka nas po
œmierci jest „¿yciem po ¿yciu”, ale raczej nasze obecne ¿ycie jest „¿yciem
przed ¿yciem”. Oznacza to, ni mniej ni wiêcej, ¿e to, co najlepsze jest wci¹¿
przed nami!

3.1.3.  Eucharystia

Wszystkie sakramenty, jako znaki obecnoœci ¿ywego i dzia³aj¹cego
Chrystusa (KL 7), s¹ jednoczeœnie znakami wiecznoœci. Jednak w sposób
szczególny jest nim sakrament Eucharystii. Przypomina o tym Katechizm
Koœcio³a Katolickiego w nastêpuj¹cy sposób: „Koœció³ wie, ¿e ju¿ teraz
Pan przychodzi w Eucharystii, i przez ni¹ jest obecny poœród nas. Jednak
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Rozdzia³ III – Rzeczy ostateczne jako czas w wiecznoœci. Spotkanie z Chrystusem...

ta Jego obecnoœæ jest zakryta. Dlatego sprawujemy Eucharystiê, «oczeku-
j¹c obiecanej nagrody i przyjœcia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa» 
i prosz¹c, byœmy mogli «wiecznie radowaæ siê Twoj¹ chwa³¹, gdy otrzesz
z naszych oczu wszelk¹ ³zê, bo widz¹c Ciebie, Bo¿e, jaki jesteœ, przez
wszystkie wieki bêdziemy do Ciebie podobni i chwaliæ Ciê bêdziemy bez
koñca przez naszego Pana Jezusa Chrystusa»” (KKK 1404). Oraz: „Nie
mamy pewniejszego zadatku i wyraŸniejszego znaku wielkiej nadziei na
nowe niebo i now¹ ziemiê, w której zamieszka sprawiedliwoœæ, ni¿ Eucha-
rystia. Istotnie, ile razy celebruje siê to misterium, «dokonuje siê dzie³o
naszego odkupienia» i «³amiemy jeden chleb, który jest pokarmem nie-
œmiertelnoœci, lekarstwem pozwalaj¹cym nam nie umieraæ, lecz ¿yæ wiecz-
nie w Jezusie Chrystusie»” (KKK 1405).

Liturgiczne teksty Mszy œw. – wielokrotnie i na ró¿ne sposoby – og³a-
szaj¹ i t³umacz¹ to, co pod znakami dzieje siê na naszych oczach. Wystar-
czy wspomnieæ kilka z nich. Jedna z form aktu pokuty og³asza: „Panie
Jezu, który przez œmieræ na krzy¿u zg³adzi³eœ nasze grzechy […], który
przez Twoje zmartwychwstanie przywróci³eœ nam ¿ycie wieczne […], który
przez Twoje wejœcie do chwa³y otworzy³eœ nam drogê do nieba, zmi³uj siê
nad nami”. W innej wyznajemy nasz¹ grzesznoœæ tak¿e przypominaj¹c
sobie o ¿yciu po œmierci: „Panie, który umar³eœ na krzy¿u, aby daæ nam
¿ycie, […] który przyjdziesz s¹dziæ ¿ywych i umar³ych, […] który przygo-
towa³eœ nam mieszkanie w niebie, zmi³uj siê nad nami”.

Recytuj¹c Credo ka¿dy z nas wyznaje dobrowolnie, wypowiadaj¹c siê
w pierwszej osobie liczby pojedynczej: „Oczekujê wskrzeszenia umar³ych.
I ¿ycia wiecznego w przysz³ym œwiecie. Amen”.

W prefacji na niedziele zwyk³e kap³an zanosi modlitwê do Ojca dziê-
kuj¹c Mu i oddaj¹c chwa³ê przez Pana Jezusa Chrystusa, który „przez
swoj¹ mêkê zg³adzi³ nasze grzechy, przez powstanie z martwych da³ nam
dostêp do ¿ycia wiecznego, a wstêpuj¹c do Ciebie, Ojcze, otworzy³ nam
bramy nieba” (4 Prefacja na niedziele zwyk³e).

S³owa z Kanonu Rzymskiego, czyli I modlitwy eucharystycznej przy-
pominaj¹ o mo¿liwoœci odrzucenia nieba. Dlatego kap³an prosi: „Bo¿e,
przyjmij ³askawie tê Ofiarê od nas, s³ug Twoich, i ca³ego ludu Twego
[...], zachowaj nas od wiecznego potêpienia i do³¹cz do grona swoich
wybranych”.
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Po przeistoczeniu wierni wspólnie deklaruj¹: „G³osimy œmieræ Twoj¹,
Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego
przyjœcia w chwale”.

Przed Komuni¹ œw. kap³an, ³¹cz¹c Cia³o i Krew Chrystusa w kielichu,
modli siê cicho: „Cia³o i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które ³¹czy-
my i bêdziemy przyjmowaæ, niech nam pomog¹ osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne”.
A przed przyjêciem Cia³a i Krwi dodaje: „Cia³o Chrystusa […], Krew
Chrystusa niech mnie strze¿e na ¿ycie wieczne”.

Dokonuj¹c puryfikacji celebrans modli siê: „Panie, daj nam czystym
sercem przyj¹æ to, co spo¿yliœmy ustami, i dar otrzymany w doczesnoœci
niech siê stanie dla nas lekarstwem na ¿ycie wieczne”.

Tak¿e wiele formu³ uroczystego b³ogos³awieñstwa na zakoñczenie
Mszy œw. przypomina o zwi¹zku ¿ycia doczesnego z wiecznoœci¹. Np.
formu³a „D” na okres zwyk³y brzmi: „Bóg wszelkiej pociechy […] niech
Was obdarzy ¿yw¹ wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹, aby wasze ¿ycie doczesne
obfitowa³o w dobre uczynki i przygotowa³o Was do radoœci ¿ycia wiecz-
nego. Amen”.

To krótkie przypomnienie niektórych tekstów Mszy œw. wystarczy, by
jasno ukazaæ, jak konkretnym znakiem wiecznoœci, w naszej teraŸniejszo-
œci jest Eucharystia. Przecie¿ „tam, gdzie jest Jezus, tam jest ca³e niebo.
Jego rzeczywista obecnoœæ sprawia, ¿e wolno nam mówiæ, chocia¿ w spo-
sób analogiczny i w szerokim znaczeniu, ¿e wraz z Jezusem obecni s¹
przy nas ci wszyscy, którzy stoj¹ przed tronem Bo¿ym. Ca³a rodzina
niebieska gromadzi siê tam, gdzie Koœció³ celebruje Eucharystiê”442.
Von Balthasar mówi jeszcze dosadniej: Eucharystia „jest znakiem kon-
kretnej wiecznoœci. Poniewa¿ tu zbiegaj¹ siê ¿ycie i œmieræ”443.

3.2.  Drogowskazy „ma³e”, czyli subiektywne

Ma³ymi, subiektywnymi znakami wskazuj¹cymi na istnienie wiecz-
noœci ju¿ podczas naszej ziemskiej codziennoœci mo¿na nazwaæ te wyda-
rzenia, przeczucia, intuicje, które pozwalaj¹ nam jakby w zal¹¿ku doœwiad-
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442 W. Stinissen, Ukryci w mi³oœci. Podrêcznik ¿ycia karmelitañskiego, Kraków 2013, s. 87.
443 H.U. von Balthasar, Teodrammatica. 5, dz. cyt., s. 219.




