JAK SIÊ NIE ZAGUBIÆ
W CZASIE I W WIECZNOŒCI?

„Najwa¿niejsze w³aœciwie jest […]
¿ycie w œwiadomoœci,
¿e ca³a egzystencja zmierza ku spotkaniu”.
Benedykt XVI, Ostatnie rozmowy

Rozdzia³ III – Rzeczy ostateczne jako czas w wiecznoœci. Spotkanie z Chrystusem...

3.2.6. Zwiastun zmartwychwstania
„Wielkie przemiany”, „nag³e zwroty akcji” w ¿yciu, jak np.: nawrócenie
duchowe, ocalenie z niebezpieczeñstwa, odnalezienie lekarstwa na trapi¹c¹ od lat chorobê, nadejœcie niespodziewanej pomocy w krytycznej
sytuacji, jakakolwiek zmiana „na lepsze” – te wszystkie wydarzenia s¹ jak
zwiastun zmartwychwstania, które czeka nas w przysz³oœci, a bêdzie najwiêksz¹ pozytywn¹ przemian¹ naszego ¿ycia.
Tak jak Jezus zmartwychwsta³, gdy wszystkim siê ju¿ zdawa³o, wszystkim oprócz Maryi, ¿e to koniec, tak i my zmartwychwstaniemy, niezale¿nie czy w to wierzymy czy jesteœmy jak uczniowie w drodze do Emaus,
którzy nieœwiadomi niczego skar¿yli siê Chrystusowi: „Arcykap³ani i nasi
przywódcy wydali Go na œmieræ i ukrzy¿owali. A myœmy siê spodziewali,
¿e On w³aœnie mia³ wyzwoliæ Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziœ ju¿
trzeci dzieñ, jak siê to sta³o” (£k 24,20-21). A On odpowiedzia³ im, jak
i nam: „O nierozumni, jak nieskore s¹ wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czy¿ Mesjasz nie mia³ tego cierpieæ, aby
wejœæ do swej chwa³y?” (£k 24,25-26).

4. Jak nie zmarnowaæ czasu, by dobrze przygotowaæ siê
na spotkanie w wiecznoœci?
Temat przygotowania siê na wiecznoœæ wydaje siê dzisiaj niezbyt popularny. Wielu kojarzy siê z pobo¿noœci¹ rodem ze œredniowiecza, któr¹
w imiê nowoczesnoœci nale¿y od³o¿yæ do lamusa. Poch³oniêci ¿yciem tu
i teraz nie jesteœmy sk³onni do zwracania uwagi na „drogowskazy do wiecznoœci”. Chyba nadal pokutuje w nas przekonanie, ¿e myœlenie o ¿yciu wiecznym jest jakimœ narkotykiem, morfin¹, która ma jedynie uœmierzyæ nasz
ból istnienia poprzez odebranie nam œwiadomoœci konkretnych problemów dnia codziennego. Pragniemy przecie¿ wszyscy byæ uznawani za
m¹drych, czyli realistów, a tzn. ¿e nie chcemy uchodziæ za tych, którzy
bujaj¹ w ob³okach i myœl¹ o niebieskich – nomen omen – migda³kach.
Nasz postêpowy realizm okazuje siê jednak bardzo wybiórczy, czyli
ostatecznie rzecz bior¹c, nieprawdziwy. Bo jeœli nawet szczêœcie wieczne
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wydaje siê nam zbyt piêkne, ¿eby mog³o byæ prawdziwe, to przynajmniej
myœlenie o œmierci powinno w jakiejœ mierze mocno stawiaæ nas na ziemi. Bo czy¿ jest rzecz bardziej realna i doœwiadczalnie sprawdzalna, ni¿
koniecznoœæ umierania?
Jednak przygotowanie do dobrej œmierci, tak obecne nie tylko w œredniowieczu w postaci podrêczników o sztuce dobrego umierania, ale
i wczeœniej, w staro¿ytnoœæ – np. u Platona, Seneki i Cycerona – i póŸniej,
448
w baroku i renesansie , mocno kuleje.
Ile osób mia³o okazjê zapoznaæ siê, albo przynajmniej s³ysza³o, o krótkich tekstach, które przez wieki pomaga³y ludziom przygotowywaæ siê na
449
szczêœliw¹ wiecznoœæ . Jako przyk³ad niech wystarczy krótka broszura,
bêd¹ca niejako kontynuacj¹ tego stylu, zatytu³owana Metoda asystowa450
nia umieraj¹cym , autorstwa ks. Jana Berthiera – za³o¿yciela Zgromadzenia Misjonarzy Œwiêtej Rodziny.
My jednak, w naszym ¿yciu, potrzebujemy konkretów i praktycznych
wniosków teoretycznych rozwa¿añ. Najlepsz¹ teori¹ jest ta, która wp³ywa
na zmianê ¿ycia „na lepsze”. Zatem pokuœmy siê o wskazanie kilku praktycznych rad, mówi¹cych jak przygotowywaæ siê na wiecznoœæ, aby nieuniknione przejœcie przez bramê œmierci skoñczy³o siê pe³n¹ radoœci¹
a nie smutkiem bez granic. Niech bêdzie nam wolno kilka praktycznych
wniosków podaæ w formie wezwañ-rad.

4.1. Patrz na znaki!
Wskazaliœmy powy¿ej na wielkie i ma³e znaki potwierdzaj¹ce istnienie drugiej czêœci naszego ¿ycia – ¿ycia po œmierci. Jednak one, podobnie
jak znaki na naszych drogach, nie maj¹ mocy same w sobie, tzn. nie mog¹
zmusiæ nas do pod¹¿ania zgodnie z zawartymi na nich informacjami.
448
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Zob. M. W³odarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 1987,
s. 14-63.
Teksty te z³o¿y³y siê na powstanie odrêbnego gatunku literackiego zwanego „traktatami de arte bene moriendi”. Okres ich najwiêkszej popularnoœci w Europie przypada na wieki XV i XVI, ale powstawa³y i cieszy³y siê zainteresowaniem a¿ do wieku
XX; zob. M. W³odarski, Trzy traktaty o sztuce umierania, Kraków 2015, s. 33-37.
J. Berthier, Metoda asystowania umieraj¹cym, dz. cyt.

193

Rozdzia³ III – Rzeczy ostateczne jako czas w wiecznoœci. Spotkanie z Chrystusem...

Wszystkie znaki – nawet ostrzegawcze i zakazu – stoj¹ przy drogach
grzecznie i nieruchomo. O tyle nam pomog¹ w podró¿y, o ile, w wolnoœci,
zechcemy wzi¹æ je pod uwagê. Wobec znaków – drogowych i tych przypominaj¹cych o wiecznoœci – mo¿na, generalnie rzecz ujmuj¹c, zaj¹æ
cztery postawy: mo¿na ich nie zauwa¿yæ; mo¿na siê do nich przyzwyczaiæ; mo¿na je œwiadomie zlekcewa¿yæ; ale mo¿na te¿ wzi¹æ je sobie
do serca i przyj¹æ jako pomoc w podró¿owaniu.
Warto zatem spokojnie, ale konkretnie, odpowiedzieæ sobie na pytanie: jakie jest moje podejœcie do znaków, które Bóg rozstawia dla mnie na
drodze do wiecznoœci? Niezale¿nie od tego, czy dziœ jestem osob¹ ufaj¹c¹
Chrystusowi czy jeszcze nie, Bóg znaki postawi³ – i nadal stawia – dla
ka¿dego!

4.2. U¿ywaj rozumu!
Inaczej to wezwanie mo¿na by sformu³owaæ tak: ¿yj œwiadomie! Wi¹¿e
siê to z poprzedni¹ zasad¹ patrzenia na znaki. Chodzi o to, ¿eby po pierwsze, nie zaprzeczaæ faktowi œmierci. On jest powszechny i dotyczy nie
tylko innych ludzi – tych starszych, chorych albo po prostu tych wszystkich, innych, ale nie mnie. Œmieræ jest tak¿e moj¹ przysz³oœci¹. Myœlenie,
¿e jako jedyny nie podlegam jej powszechnemu panowaniu jest po prostu
nierozs¹dne. Ta wskazówka tyczy siê w równym stopniu wierz¹cych i niewierz¹cych w Boga.
Po drugie – i te s³owa skierowane s¹ przede wszystkim do uczniów
Chrystusa – chodzi o to, aby coraz œwiadomiej porzucaæ wszelki automatyzm w naszej pobo¿noœci. Mówi¹c konkretnie chodzi o to, aby wszelkie
modlitwy, gesty a przede wszystkim uczestniczenie we Mszy œw. by³o prze¿ywane z uwag¹ i œwiadomoœci¹ tego, co wypowiadamy i deklarujemy.
Sobór Watykañski II przypomina, ¿e „w celu osi¹gniêcia pe³nej skutecznoœci jest rzecz¹ konieczn¹, aby wierni przystêpowali do liturgii z nale¿ytym
usposobieniem duszy, aby ich s³owa by³y zgodne z myœlami, aby wspó³pracowali z ³ask¹ niebiañsk¹, a nie przyjmowali jej na pró¿no. Dlatego
duszpasterze winni czuwaæ, aby czynnoœci liturgiczne sprawowano nie
tylko wa¿nie i godziwie, lecz tak¿e, by wierni uczestniczyli w nich œwiadomie, czynnie i owocnie” (KL 11).
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Chodzi o to, aby z uwag¹ s³uchaæ i wypowiadaæ teksty Mszy œw., które
wci¹¿ i na ró¿ne sposoby przypominaj¹ – jak to wskazano powy¿ej –
o œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i naszym. O ile¿ ³atwiej by³oby
nam ¿yæ, gdyby coniedzielne Credo i jego ostatnie s³owa: „Oczekujê zmartwychwstania umar³ych i ¿ycia w przysz³ym œwiecie” odpowiada³y naszym realnym oczekiwaniom. Obyœmy nie musieli nabieraæ wody w usta
jak pewna mama, która po wypowiedzeniu tych s³ów podczas niedzielnej
Mszy œw. zosta³a zapytana przez swoj¹ kilkuletni¹ córeczkê: „Mamusiu
i Ty naprawdê w to wszystko wierzysz?”
A nasze Ojcze nasz? Czy s³owa „PrzyjdŸ Królestwo Twoje” s¹ traktowane jako szczere i prawdziwe zaproszenie Boga do codziennego ¿ycia,
który duchowo i poza znakami sakramentalnymi bêdzie przychodzi³ tylko
do czasu. Potem uka¿e siê taki, jakim jest w momencie naszej œmierci, bo
„w œmierci koniec, który kiedyœ nadejdzie jako powszechny, bêdzie w ka¿451
dym razie obecny dla ka¿dej pojedynczej osoby” .
No i jeszcze nasze Zdrowaœki! „Módl siê za nami grzesznymi teraz
i w godzinê œmierci naszej”. Czy zastanawiamy siê, przynajmniej od czasu
do czasu, nad znaczeniem tych s³ów? Czy¿ nie s¹ przesi¹kniête realizmem:
potrzebujemy pomocy „teraz”, bo nie ze wszystkim sobie radzimy i bêdziemy potrzebowaæ jej w „godzinie œmierci”, bo tam, wszystko to, co
teraz jest trudne, skupi siê jak w soczewce.

4.3. Badaj sumienie!
Badanie sumienia, czyli tzw. rachunek sumienia, ma pomagaæ w uczciwym nazywaniu po imieniu tego, co w naszym ¿yciu jest dobre, a co z³e,
co godne zachowania i rozwijania, a co nale¿y zmieniæ. Przygl¹danie siê
sumieniu, innymi s³owy, ma prowadziæ do oddzielenia dobra od z³a.
W ten sposób staje siê pocz¹tkiem s¹du, którego w pe³ni doœwiadczymy
po œmierci.
Poniewa¿ rachunek sumienia s³u¿y do wprowadzania odpowiednich
korekt, jego wyniki nie s¹ wieczne, lecz mog¹ i powinny zmieniaæ siê wraz
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J. Ratzinger, Œmieræ i koniec czasów, dz. cyt., s. 320.
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z pog³êbianiem siê naszej relacji z Chrystusem. Warto zadbaæ, aby ten
duchowy rachunek nie by³ jedynie czyst¹ buchalteri¹ i zimn¹ kalkulacj¹
grzechów i cnót. Staje siê wtedy mêcz¹cym æwiczeniem. Mo¿e prowadziæ nawet do os³abienia naszej nadziei – gdy bilans win jest wiêkszy ni¿
zas³ug, albo do wzrostu pychy – gdy bilans jest przeciwny. Wtedy os¹d
staje siê nieprawdziwy.
Aby ustrzec siê tego niebezpieczeñstwa warto spróbowaæ prze¿ywaæ
rachunek w nastêpuj¹cy sposób: wyobraziæ sobie spotkanie z Chrystusem, wpatrzeæ siê w Jego oczy i zastanowiæ siê, co powiedzia³by o naszym
obecnym sposobie ¿ycia, myœlenia, mówienia i zachowania? Co by w nas
pochwali³, a co z mi³oœci¹ chcia³by w nas skorygowaæ?
Poza tym warto obserwowaæ, jakie uczucia i poruszenia budz¹ siê,
gdy wyobra¿amy sobie spotkanie z Chrystusem. Czy odczuwamy bardziej
lêk, wstyd, zak³opotanie, ¿al, czy raczej ufnoœæ, pokój, wdziêcznoœæ, poczucie bezpieczeñstwa i akceptacji? Co mamy ochotê powiedzieæ Jezusowi?
Chcemy siê t³umaczyæ, usprawiedliwiaæ, wykrêcaæ, robiæ Mu wyrzuty, czy
raczej przeprosiæ, poprosiæ o wybaczenie, podziêkowaæ za ¿ycie?
A co pragniemy zrobiæ w tej sytuacji: schowaæ siê, uciec, zbuntowaæ,
krzyczeæ, czy odkryæ swoje serce, staæ siê ca³kowicie przezroczystymi
i wszystko ods³oniæ, rzuciæ siê w Jego ramiona. Czy jesteœmy jak Adam i Ewa,
którzy po grzechu schowali siê przed Bogiem w krzakach (Rdz 3,8-10),
czy raczej jak Maryja, która w chwili zwiastowania okaza³a ufn¹ dyspozycyjnoœæ wobec Boga bez zastrze¿eñ (zob. £k 1,38).
Obserwacja wewnêtrznych poruszeñ wskazuje na to, jaki obraz Boga
i siebie nosimy dzisiaj w sercu i umyœle. Oprócz tego mo¿e nam wiele
powiedzieæ o tym, w jakim stanie bylibyœmy na s¹dzie, gdybyœmy w³aœnie
w tym momencie umarli. Jednym s³owem chodzi o to, aby podczas
rachunku sumienia pozostaæ w postawie „spowiedzi”, czyli ca³kowitej prze452
zroczystoœci przed Bogiem .
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Na temat tzw. „postawy spowiedzi” w ¿yciu zob. np. A. von Speyr, SpowiedŸ, Poznañ
1998; P. Pielka, Postawa spowiedzi wed³ug Adrienne von Speyr, w: Nawracajcie siê
i wierzcie w Ewangeliê, M. Borda, red., Sosnowiec 2016, s. 48-57; W. Stinissen, S³yszysz
szum wiatru, Poznañ 2004, s. 76-78.
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Taka przeŸroczystoœæ, praktykowana przez ca³e ¿ycie, wydaje siê wrêcz
niezbêdna do tego, aby w momencie œmierci byæ zdolnym do wzbudzenia
aktu ¿alu doskona³ego. Jest to ¿al, który w wypadku niemo¿noœci wyspowiadania siê g³adzi w chwili œmierci wszystkie grzechy, tak¿e œmiertelne.
Ten ¿al, zwany tak¿e ¿alem z mi³oœci (bo jego podstawowym motywem
jest mi³oœæ do Boga a nie lêk przed kar¹ i cierpieniem), zak³ada pragnienie przyst¹pienia do spowiedzi sakramentalnej, jeœli bêdzie to jeszcze mo¿453
liwe (zob. KKK 1452) . Zatem nie jest to „pójœcie na ³atwiznê” czy „na
skróty”. Aby zachowaæ siê w taki sposób w chwili œmierci, trzeba przez
ca³e ¿ycie umacniaæ swoj¹ relacjê mi³oœci z Chrystusem, spotykaæ siê
z Nim. W przeciwnym wypadku wzbudzenie ¿alu z mi³oœci stanie siê niemo¿liwe. Dlaczego? Bo cz³owiek bêdzie podobny do osoby, która ca³e ¿ycie
nie siad³a do fortepianu i nagle chce wygraæ Miêdzynarodowy Konkurs
454
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina .

4.4. ¯yj w obecnoœci Boga!
Istnieje opowiadanie, które mówi o spotkaniu dwóch przyjació³ek
w mieszkaniu jednej z nich. Na œcianie pokoju wisia³ obraz Chrystusa
z napisem „Bóg widzi Ciê dzisiaj”. Gdy zaproszona w goœcinê kobieta zobaczy³a ten napis z nieukrywanym zmieszaniem zwróci³a siê do gospodyni: „Ja nie mog³abym mieæ takiego obrazu u siebie. Czy Ciebie to nie
stresuje, ¿e Bóg ci¹gle ma Ciê na oku?” Przyjació³ka jednak odpowiedzia³a spokojnie: „Ale¿ wrêcz przeciwnie, moja Droga. Ten Chrystus dodaje
mi ochoty do ¿ycia. Za ka¿dym razem, gdy spogl¹dam na Niego i czytam
napis, uœwiadamiam sobie na nowo, ¿e On na mnie patrzy nie po to, by
mnie œledziæ i karaæ, ale by zobaczyæ, czy nie upad³am i nie potrzebujê
pomocy aby wstaæ”.
453
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„W listach Jana znajdujemy pojêcie graniczne – do którego nikt jednak nie powinien
roœciæ sobie wy³¹cznego prawa – zgodnie z którym mi³oœæ g³adzi wszelk¹ karê: «Przez
to mi³oœæ osi¹ga w nas kres doskona³oœci, i¿ bêdziemy mieli pe³n¹ ufnoœæ w dzieñ
s¹du […] doskona³a mi³oœæ usuwa lêk» (1J 4,17-18)” (H.U. von Balthasar, Rzeczy
ostateczne cz³owieka a chrzeœcijañstwo, dz. cyt., s. 102).
Zob. W. Stinissen, Ja nie umieram – wstêpujê w ¿ycie, dz. cyt., s. 151.
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Ta historia w prosty sposób oddaje to, o czym na ró¿ny sposób przypominali œwiêci i mistycy – chrzeœcijanin winien staraæ siê tak ¿yæ, aby
podtrzymywaæ w sobie sta³¹ pamiêæ o ¿ywej obecnoœci Boga w ¿yciu
cz³owieka. Æwiczenia te maj¹ na celu utrwalenie w nas wiary w to, i¿ nasz
Bóg jest Bogiem realnie istniej¹cym i bliskim, który uczestniczy w naszym
konkretnym ¿yciu. On widzi wszystko i wszystko wie. Jednak jego spojrzenie nie jest wzrokiem, który mia³by nas parali¿owaæ, jak sugerowa³a
kobieta z odpowiadania, ale ma dodawaæ otuchy. Bo to, ¿e Bóg widzi,
oznacza, ¿e jest Ktoœ, kto jest m¹drzejszy, lepiej rozumiej¹cy œwiat, do
kogo mo¿na siê zwróciæ, aby pomóg³ dobrze os¹dzaæ, czyli rozeznawaæ
co jest naprawdê dobre a co z³e w ¿yciu. Potrzebujemy Sêdziego, aby pomóg³ nam rozs¹dziæ, któr¹ drog¹ iœæ przez ¿ycie, aby po œmierci trafiæ
do celu, a nie na manowce.
Œw. Jan w swojej Ewangelii wypowiada znamienne s³owa: „Albowiem
Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po to, by
œwiat zosta³ przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potêpieniu; a kto nie wierzy, ju¿ zosta³ potêpiony, bo nie uwierzy³ w imiê
Jednorodzonego Syna Bo¿ego. A s¹d polega na tym, ¿e œwiat³o przysz³o
na œwiat, lecz ludzie bardziej umi³owali ciemnoœæ ani¿eli œwiat³o: bo z³e
by³y ich uczynki. Ka¿dy bowiem, kto siê dopuszcza nieprawoœci, nienawidzi œwiat³a i nie zbli¿a siê do œwiat³a, aby nie potêpiono jego uczynków.
Kto spe³nia wymagania prawdy, zbli¿a siê do œwiat³a, aby siê okaza³o,
¿e jego uczynki s¹ dokonane w Bogu” (J 3,17-21).
Sposób w jaki œw. Jan mówi o s¹dzie pozwala stwierdziæ, i¿ nasz s¹d
rozpoczyna siê jeszcze tu na ziemi, poniewa¿ Sêdzia ju¿ przyszed³ i ¿yjemy w Jego obecnoœci. „Bo w rzeczywistoœci jest On niedaleko od ka¿dego
z nas. Bo w Nim ¿yjemy, poruszamy siê i jesteœmy […]. Nie zwa¿aj¹c na
czasy nieœwiadomoœci, wzywa Bóg teraz wszêdzie i wszystkich ludzi do
nawrócenia, dlatego ¿e wyznaczy³ dzieñ, w którym sprawiedliwie bêdzie
s¹dziæ œwiat przez Cz³owieka, którego na to przeznaczy³, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych” (Dz 17,
27-28.30-31).
S¹d dokonuje siê zatem w ka¿dym naszym wyborze „za” lub „przeciw”
Œwiat³u, które przychodzi, aby z nami siê spotkaæ a przez to zbawiæ, czyli
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uwolniæ od wszelkiego rodzaju ciemnoœci . Szczêœliwy ten, kto Je przyjmie, a nieszczêsny ten, kto od Niego ucieka. Zachowuje siê bowiem, jak
ktoœ, kto zamiast wyjœæ w jasny dzieñ na piêkn¹ ³¹kê, by wystawiæ siê
na rozgrzewaj¹ce promienie s³oñca, dobrowolnie i z uporem chowa siê
w g³êbokiej i cuchn¹cej piwnicy oraz ze z³oœci¹ zamyka nie tylko drzwi
i okna, ale do tego zatrzaskuje okiennice i zamyka oczy.
W ten sposób spotkanie z Sêdzi¹ nabiera w³aœciwie cech autos¹du,
456
w którym cz³owiek sam wydaje na siebie wyrok . Ten autos¹d dokonany na ziemi zostanie jedynie potwierdzony na s¹dzie po œmierci. Von
Balthasar mówi z nieukrywanym smutkiem, ¿e Bóg przychodz¹cy do cz³owieka w swoim Synu, który jest Œwiat³em-S³owem (niem. das Licht-Wort),
jest niejako „zmuszony” przez cz³owieka wybieraj¹cego ciemnoœæ, aby
s¹dzi³ tam, gdzie chce ratowaæ. Z tego powodu mo¿na mówiæ wrêcz
457
o dramacie jakiego doœwiadcza Bóg-Mi³oœæ .
Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿ycie ze œwiadomoœci¹, i¿ jesteœmy w nieustannej obecnoœci Boga nie powinno nas parali¿owaæ. Mimo
i¿ pomocne jest zastanawianie siê czy chcielibyœmy, aby nasze myœli i zachowania sta³y siê g³ównym tematem filmu, który wszyscy mogliby ogl¹daæ na facebooku, to nie musimy czuæ siê jak obiekt nieustannie monitorowany przez producenta. Nie jesteœmy obiektami, ale dzieæmi Boga, wiêc
Jego nieustanne patrzenie na nas nie jest bezdusznym monitorowaniem,
lecz Ojcowskim, ³agodnym czuwaniem.
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Janowa teologia s¹du da³a pocz¹tek tzw. eschatologii prezencjalnej (niem. Präsenzeschatologie), czyli teologii rzeczy ostatecznych, która skupia siê w pierwszym rzêdzie
na realnej obecnoœci Chrystusa w historii a nie na Jego drugim przyjœciu (paruzji). Jej
propagatorem by³ m.in. von Balthasar; zob. H.U. von Balthasar, Zu einer christlichen
Theologie der Hoffnung, MThZ 32/2(1981), s. 87-88.
Na temat ró¿nego podejœcia do pojêcia autos¹du w eschatologii zob. np. A. Nitrola,
Trattato di escatologia. 2, dz. cyt., s. 653-661; B. Kulik, L’uomo alla luce dell’escatologia in Hans Urs von Balthasar, dz. cyt., s. 190-192.
Zob. H.U. von Balthasar, Teodrammatica. 5, s. 117.170-171.
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4.5. Proœ o odpusty!
Mimo, i¿ czyœciec to spotkanie z mi³uj¹cym Bogiem, jednak¿e ze wzglêdu na wieloœæ brudu, z którego cz³owiek musi zostaæ oczyszczony, proces
ten mo¿e byæ bolesny i mêcz¹cy. Zaznaczaj¹ to zarówno œwiêci jak
458
i teologowie, nawo³uj¹c jednoczeœnie do oczyszczania siê ju¿ na ziemi .
Potwierdza to praktyka Koœcio³a, który zachêca do upraszania odpustów
nie tylko za zmar³ych, lecz tak¿e za samego siebie, antycypuj¹c w ten sposób proces uwalniania siê od wszystkiego, co stoi na przeszkodzie w pe³nym spotkaniu z Bogiem po œmierci (zob. KKK 1741). Dla jasnoœci przypomnijmy, ¿e „odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej
za grzechy, zg³adzone ju¿ co do winy. Dostêpuje go chrzeœcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, okreœlonymi warunkami, za poœrednictwem Koœcio³a, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje
i prawomocnie przydziela zadoœæuczynienie ze skarbca zas³ug Chrystusa
i œwiêtych. Odpust jest cz¹stkowy albo zupe³ny zale¿nie od tego, czy od
kary doczesnej nale¿nej za grzechy uwalnia w czêœci czy w ca³oœci” (KKK
459
1741) .
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, i¿ warunkiem uzyskania jakiegokolwiek odpustu, oprócz wype³nienia konkretnego czynu pobo¿nego
(np. w postaci modlitwy, uczynku mi³osierdzia, nawiedzenia Koœcio³a
lub cmentarza we wskazane dni) jest bycie w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej,
460
przyjêcie Komunii œw. i modlitwa . Stan ³aski, Komunia œw. i modlitwa
461
to nic innego, jak osobiste spotkanie siê z Panem . W tej sytuacji jasnym
staje siê, ¿e proces oczyszczenia mo¿e i powinien rozpocz¹æ siê ju¿ w ¿yciu
458

459

460

461
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M.F. Kowalska, Dzienniczek. Mi³osierdzie Bo¿e w duszy mojej, Warszawa 2002, nr 20;
H.U. von Balthasar, Rzeczy ostateczne cz³owieka a chrzeœcijañstwo, dz. cyt., s. 102-103.
Na temat teologii odpustów zob. np. R. Pisula, Odpusty w Misterium Koœcio³a. Źród³a,
natura, praktyka, Poznañ 2001; M. Raczyñski-Ro¿ek, Odpust – ostateczne zg³adzenie
grzechów, Warszawskie Studia Teologiczne 29/1(2016), s. 82-99.
Wykaz odpustów. Normy i nadania. Wydanie wzorcowe wed³ug ³aciñskiego wydania
4 bis z 2004 r., Warszawa 2012, normy: 15.19.20.22, s. 24-27.
Wg Ratzingera ³aska to „spotkanie Boga z cz³owiekiem, który go wzywa”, zob. J. Ratzinger, Dogma e predicazione, dz. cyt., s. 151 [t³um. w³asne]).
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ziemskim i dokonuje siê nie inaczej, jak w³aœnie poprzez spotkanie z Chrystusem.
Rolê spotkania z Bogiem potwierdzaj¹ tak¿e decyzja Penitencjaria
Apostolska, która w Wykazie odpustów (Enchiridion Indulgentiarum),
oprócz wspomnianych powy¿ej zwyk³ych warunków uzyskania odpustów
og³asza tzw. cztery nadania ogólne, „które wiernym maj¹ przypomnieæ,
¿e dzia³alnoœæ wype³niaj¹ca codzienne ¿ycie winna byæ przepojona duchem
chrzeœcijañskim i we w³aœciwym dla ka¿dego sposobie ¿ycia zmierzaæ
462
do doskonalenia mi³oœci” . Dwa spoœród nich œwiadcz¹ o roli spotkania
cz³owieka z Bogiem w procesie oczyszczenia.
Nadanie pierwsze brzmi: „Odpustu cz¹stkowego udziela siê wiernemu,
który w wykonywaniu swoich obowi¹zków i znoszeniu przeciwnoœci ¿yciowych z pokorn¹ ufnoœci¹ skieruje swoj¹ myœl do Boga, do³¹czaj¹c –
463
choæby tylko wewnêtrznie – pobo¿ne wezwanie” . Nadanie czwarte
brzmi: „Odpustu cz¹stkowego udziela siê wiernemu, który w szczególnych okolicznoœciach codziennego ¿ycia dobrowolnie z³o¿y³ jawne œwia464
dectwo wiary wobec innych” . Tak skierowane myœli do Boga po³¹czone z pobo¿nym wezwaniem, jak dobrowolne œwiadectwo wiary, s¹ niczym
innym jak wyrazem wewnêtrznej relacji, czyli spotkania z Bogiem. Dziêki
jej rozwijaniu (nadanie pierwsze) oraz dziêki jej ujawnianiu (nadanie
czwarte) cz³owiek oczyszcza siê od tego, co od Boga go oddziela, a przez
to sprawia, ¿e spotkanie z Nim staje siê coraz bardziej osobiste i pe³ne.

4.6. Czytaj i ucz siê!
Od kiedy po œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Jego uczniowie
zaczêli spisywaæ œwiadectwa o tym, co siê wydarzy³o w tamtych dniach
w Jerozolimie, a¿ do tej pory wierz¹cy w Chrystusa nie przestaj¹ g³osiæ
prawdy o ¿yciu wiecznym tak¿e na piœmie. We wszystkich epokach, a¿ po
nam wspó³czesn¹, powstawa³y i powstaj¹ teksty (traktaty, podrêczniki,
artyku³y, poezja, pieœni, blogi itd.) staraj¹ce siê wci¹¿ na nowo, u¿ywaj¹c
462
463
464

Wykaz odpustów, s. 31.
Tam¿e, s. 33.
Tam¿e, s. 42.
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jêzyka zrozumia³ego w danym czasie i osi¹gniêæ nauki w ró¿nych dziedzinach, t³umaczyæ i œwiadczyæ, ¿e œmieræ nie jest koñcem, ale bram¹ do
spotkania z Chrystusem twarz¹ w twarz. Dlatego, ¿eby przygotowaæ siê
na ten moment, warto braæ te teksty, czytaæ je i pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê.
To najprostsze co mo¿na zrobiæ, to jeden z podstawowych kroków, który
nale¿y postawiæ, ¿eby usuwaæ w¹tpliwoœci odnoœnie wiecznoœci.
465
Zaczynaæ nale¿y oczywiœcie od Pisma Œwiêtego . „¯ywe bowiem jest
s³owo Bo¿e, skuteczne i ostrzejsze ni¿ wszelki miecz obosieczny, przenikaj¹ce a¿ do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne os¹dziæ
pragnienia i myœli serca. Nie ma stworzenia, które by by³o przed Nim
niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i ods³oniête jest przed oczami Tego, któremu musimy zdaæ rachunek” (Hbr 4,12-13).
Czytanie Pisma Œwiêtego pomaga nam dokonywaæ, w jego œwietle, s¹du
nad nami samymi. Potrafi ono, jak ostry miecz, precyzyjnie dotrzeæ do
istoty naszych myœli i pragnieñ. Jest w stanie oddzieliæ dobre od z³ych
intencji, prawdê od k³amstwa, dobro od z³a. Pomaga dobrze wybieraæ.
Kto ju¿ dziœ stara siê os¹dzaæ siebie w œwietle S³owa uprzedza i rozpoczyna
s¹d, którego doœwiadczy po œmierci, zgodnie ze s³owami Chrystusa: „Kto
gardzi Mn¹ i nie przyjmuje s³ów moich, ten ma swego sêdziego: s³owo,
które powiedzia³em, ono to bêdzie go s¹dziæ w dniu ostatecznym” (J 12,48).
Nie wolno tak¿e zapomnieæ, ¿e Biblia zawiera s³owa ¿ycia wiecznego (zob.
J 6,68), wiêc dziêki obecnoœci Ducha Œwiêtego mo¿e najg³êbsze zakamarki
naszych serc i umys³ów oczyœciæ z nadmiernego lêku przed œmierci¹.
Nastêpnie nale¿a³oby siêgaæ po Katechizm Koœcio³a Katolickiego, œwiadectwa œwiêtych i wszelkiego rodzaju teksty zaaprobowane przez Koœció³
katolicki. Warto zapoznaæ siê np. ze wspomnian¹ ju¿ krótk¹ broszur¹
napisan¹ przez ks. Jana Berthiera, za³o¿yciela Misjonarzy Œwiêtej Rodziny
466
pt. Metoda asystowania umieraj¹cym . Jest to nie tylko zwiêz³y „podrêcznik”, ucz¹cy towarzyszenia z wiar¹ i mi³oœci¹ ludziom odchodz¹cym,
465

466
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„Istotne treœci wiary chrzeœcijañskiej znajduj¹ siê w Piœmie Œwiêtym, przekazanym
przez Koœció³ a¿ do naszych dni. Poprzez studium Pisma Œwiêtego mamy dostêp do
tych treœci” (J.M. Millás, La f igura di Cristo. Il segno della verità del Cristianesimo,
Roma 2006, s. 30 [t³um. w³asne]).
J. Berthier, Metoda asystowania umieraj¹cym, dz. cyt.
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ale jakby krótki katechizm, przypominaj¹cy ka¿demu g³ówne prawdy
wiary, wyznawanie których jest najlepszym oparciem w drodze do wiecznoœci.
Nie nale¿y siê obawiaæ, ¿e nie wszystkie nasze pytania doczekaj¹ siê
odpowiedzi. Trzeba przygotowaæ siê na du¿¹ dozê tajemnicy, misterium.
Bóg bowiem nie objawi³ nam wszystkiego o ¿yciu przysz³ym, bo jak dobry Ojciec, który kocha swoje dzieci, zna nas i wie, ¿e w ¿yciu wa¿ne s¹
tak¿e wspania³e niespodzianki. Dlatego postanowi³, ¿e gdy Go spotkamy,
to bêdziemy bardzo mile zaskoczeni, jak brzd¹c otwieraj¹cy urodzinowy
prezent! Bo czy¿ œmieræ nie jest dniem prawdziwych narodzin? Dopiero
wtedy mo¿emy byæ ostatecznie bezpieczni. Jednak trzeba przypomnieæ
stanowczo, i¿ mimo, ¿e „ani oko nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o, ani
serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ, jak wielkie rzeczy przygotowa³ Bóg tym,
którzy Go mi³uj¹” (1Kor 2,9), to jednak to, co Bóg nam objawi³ jest prawd¹
w pe³ni wystarczaj¹c¹ do tego, aby odnaleŸæ drogê do nieba i po niej pójœæ,
bo On ma s³owa ¿ycia wiecznego (zob. J 6,68).

***
467

Przedstawione wskazówki-zachêty nie s¹ jedynymi , ale wydaje siê,
¿e mog¹ stanowiæ dobry pocz¹tek, pierwszy krok, który konkretnie pozwoli nam wyruszyæ w podró¿ ku wiecznej radoœci. Ufamy, ¿e kto zdecyduje siê na pod¹¿anie za wymienionymi radami, szybko przekona siê, ¿e
pamiêæ o ¿yciu wiecznym nie jest ani opium dla ludu, ani samobójstwem
dla rozumu, ani hamulcem rozwoju. Zrozumie, ¿e jest wrêcz przeciwnie.
467

Na temat stylu ¿ycia w perspektywie wiecznoœci zob. np. W. Stinissen, Ja nie umieram
– wstêpujê w ¿ycie, dz. cyt., s. 87-93. K. Rahner, Il morire cristiano, Brescia 2009,
s. 31-34; J. Berthier, Le sacerdoce, Paris 1898, s. 450-453. Berthier t³umaczy jak do
œmierci powinni praktycznie przygotowywaæ siê kap³ani. Jako krótkie, klasyczne podrêczniki zawieraj¹ce praktyczne rady przygotowania siê do œmierci nale¿y traktowaæ: De arte moriedni Jana Gersona, Ars moriendi przypisywane Mateuszowi z Krakowa, Speculum artis bene moriendi przypisywany czêsto Dominikowi Capranice.
Polski przek³ad ³aciñskich orygina³ów znajduje siê w: M. W³odarski, Trzy traktaty
o sztuce umierania, dz. cyt., s. 43-212. Jednak rady w nich zawarte dotycz¹ przede
wszystkim ostatnich chwil ¿ycia umieraj¹cego, podobnie jak w Metodzie asystowania umieraj¹cym Berthiera.
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Codzienne doœwiadczenie uczy uwa¿nego obserwatora ¿ycia, ¿e radoœæ ze spotkania miêdzy dwoma osobami jest wprost proporcjonalna
do ich wzajemnego otwarcia siê i do bogactwa wewnêtrznego obojga.
To samo dotyczy radoœci ze spotkania cz³owieka z Bogiem po œmierci.
Im wiêkszy postêp duchowy uczynimy na ziemi, czyli im bardziej oczyœcimy siê z naszych wad i tego, co nam przeszkadza widzieæ wyraŸnie
Boga – „b³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹”
(Mt 5,8); im wiêcej wewnêtrznych bogactw zdobêdziemy, czyli im wiêcej
siê rozwiniemy jako osoby, tym wiêcej wniesiemy w nasze ostateczne
spotkanie. Apokalipsa œw. Jana przypomina o tym opisuj¹c niebieskie Jeruzalem, obraz wiecznego szczêœcia, gdy zaznacza, ¿e „wnios¹ do niego królowie ziemi swój przepych” (Ap 21,24), czyli to wszystko, co godziwie
osi¹gnêli na ziemi.
Dobrze przedstawiaj¹ to dwie metafory. Pierwsza to ta o nape³nianiu
naczyñ, a druga o uczeniu siê alfabetu, któr¹ przytacza von Balthasar.
Wg pierwszego porównania ka¿dy w niebie dostanie pe³niê szczêœcia, ale
czy owa pe³nia bêdzie mia³a wymiar ma³ego naparstka czy wielkiej wanny
to zale¿y ju¿ od tego, jak wielkie naczynie w sercu cz³owiek przygotuje
w czasie ziemskiego ¿ycia. Mo¿na by powiedzieæ, w ogromnym uproszczeniu, ¿e pe³nia jednej osoby nie bêdzie równa pe³ni innych osób. Ratzinger
t³umaczy to tak: „Komponent antropologiczny wynika z tego, ¿e wejœcie
jednostki w drugiego Adama nigdy nie oznacza zginiêcia swojego „ja”, ¿e ,
co wiêcej, szczêœliwoœæ w chrzeœcijañskim rozumieniu ma na myœli wieczne
bycie naprzeciwko „ja” z „ty” Boga i bycie jednym obojga w osobowej mi³oœci, których zjednoczenie nie usuwa osoby, ale j¹ potwierdza. W ten
sposób jednak tak¿e szczêœliwoœæ pozostanie indywidualnie ró¿na, ka¿dorazowo wed³ug szczególnego rodzaju odbiorcy […]. Szczêœliwoœæ nieba
jest tak¿e ukszta³towana przez szczególny rodzaj otwartoœci, któr¹ pojedyncza osoba ze sob¹ do tego wnosi […]. Stopniowanie szczêœliwoœci, które
z tego wynika, nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e ka¿dy wed³ug swojej
miary jest ca³kowicie wype³niony, ale ¿e miary poszczególnych ludzi s¹
468
ró¿ne” .
468
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J. Ratzinger, Niebo, dz. cyt., s. 306-307; zob. Sobór Florencki, Bulla Laetentur caeli
(06.07.1439), BF 273.
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Von Balthasar natomiast mówi, i¿ w czasie ziemskiego ¿ycia wszyscy
uczymy siê jêzyka mi³oœci – podobnie jak np. jêzyków obcych. Ten, kto
siê do tej nauki przyk³ada i lepiej opanuje jêzyk, podczas spotkania z Bogiem w niebie bêdzie móg³ lepiej zrozumieæ z jak wielk¹ mi³oœci¹ On
do niego przemawia. Kto natomiast dziœ naukê zaniedbuje, bêdzie wtedy
jak analfabeta i nie zrozumie s³ów mi³oœci wypowiadanych do niego
z g³êbi serca Boga. Warto pos³uchaæ cenionego teologa:
„Przez ca³e ¿ycie mieliœmy czas uczyæ siê mi³oœci, a w koñcu stajemy
przed Bogiem jak analfabeci, którym brak nawet elementarnej wiedzy.
Jakiego¿ wtedy trzeba trudu, ¿eby tej skostnia³ej duszy starego kawalera
przywróciæ m³odoœæ, w ten skostnia³y mózg wbiæ alfabet Boskiego jêzyka,
ca³¹ nawet jego gramatykê i sk³adniê. Jak trudno przywykn¹æ do jego u¿ywania, pozyskaæ elegancjê stylu, nadrobiæ to, co w sposobie ¿ycia powinno byæ zrozumia³e samo z siebie i nieœwiadomie nawet praktykowane. To,
czego inni uczyli siê od m³odych lat i co praktykowali przez ca³e swe ziemskie ¿ycie. Jaka¿ to chirurgia dusz! Jakie zdziwienie, rozgl¹danie siê, poczucie obcoœci i niezdarne poruszanie siê, dopóki s³uga nie zorientuje siê,
o co naprawdê chodzi Panu, na którego s³u¿bê przeszed³. I jaka d³uga
jeszcze pozostaje do zrobienia droga, zanim ze s³ugi stanie siê synem!
Miejmy siê na bacznoœci i ju¿ dzisiaj zacznijmy uczyæ siê mi³oœci. Nie ma
nic bardziej pocieszaj¹cego, nic nie rodzi w nas wiêkszej nadziei, jak wystawienie siê na dzia³anie jej ognia. Na wszystko mo¿e byæ kiedyœ w ¿yciu
469
ju¿ za póŸno, tylko nie na mi³oœæ” .
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H.U. von Balthasar, Rzeczy ostateczne cz³owieka a chrzeœcijañstwo, dz. cyt., s. 102-103.
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