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Â èCZESNEJ ESCHATOLOGII
OJCOWIE KOSÂCIOèA I PYTANIA WSPO

W ostatnich czasach eschatologia przezÇywa prawdziwy renesans. Staøa sieÎ
dyscyplinaÎ przenikajaÎcaÎ caøaÎ refleksjeÎ teologicznaÎ i wytyczajaÎcaÎ jej kierunek.
Przestano jaÎ umieszczacÂ na konÂcu wszystkich traktatoÂw, jako swego rodzaju
dodatek w teologii, a zajeÎøa centralne miejsce na mapie dyscyplin teologicznych. Przedmiotem eschatologii staø sieÎ czøowiek i jego ostateczny cel; nie
¹rzeczº ostateczna, ale obecna. Tøumaczy to okresÂlenie eschatologii jako docta
spes.
W parze z renesansem eschatologii pojawiøy sieÎ nowe tendencje majaÎce
czeÎsto charakter hipotez teologicznych, w ktoÂrych autorzy proponujaÎ nowe
interpretacje procesoÂw i stanoÂw eschatycznych1. Bez waÎtpienia tego rodzaju
wysiøki teologoÂw nalezÇy odnotowacÂ z satysfakcjaÎ. Szkoda jednak, zÇe na ogoÂø nie
towarzyszy im proÂba sieÎgnieÎcia do rozwiaÎzanÂ, ktoÂre w analogicznych kwestiach
eschatologicznych proponowali Ojcowie KosÂcioøa. Eschatologia patrystyczna
nalezÇy ciaÎgle do dziedzin maøo przebadanych, a czeÎsto i przez samych patrologoÂw traktowana jest marginalnie. NajczeÎsÂciej wiedza na temat poglaÎdoÂw eschatologicznych OjcoÂw KosÂcioøa ogranicza sieÎ do teorii apokatastazy (z ktoÂraÎ na
pierwszym miejscu kojarzy sieÎ Orygenesa) czy teorii millenaryzmu, ktoÂry ± jak
wiadomo ± uznany zostaø za bøaÎd teologiczny. Tymczasem w przekazach patrystycznych mozÇemy znalezÂcÂ sformuøowania, ktoÂre zawierajaÎ oryginalne i nowatorskie podejsÂcie OjcoÂw do podstawowych kwestii eschatologicznych. Co
wieÎcej, nie trudno zauwazÇycÂ, zÇe czeÎsto ± chocÂ innym jeÎzykiem ± Ojcowie wyrazÇajaÎ poglaÎdy, ktoÂre dzisiaj uchodzaÎ za nowe hipotezy wspoÂøczesnej eschatologii. W tym konteksÂcie dociekliwosÂcÂ OjcoÂw budzi zdumienie i roÂwnoczesÂnie
podziw ze wzgleÎdu na intuicyjne formuøowanie pojeÎcÂ, tym bardziej, zÇe wøasÂciwa
terminologia teologiczna zostaøa wypracowana duzÇo poÂzÂniej. Jest rzeczaÎ zrozumiaøaÎ, zÇe Ojcowie z koniecznosÂci posøugiwali sieÎ jeÎzykiem obrazowym, ktoÂry
jednakzÇe zawiera gøeÎbokaÎ tresÂcÂ.
1

Wystarczy dla przykøadu wspomniecÂ hipotezeÎ Borosa o rozstrzygajaÎcej decyzji w momencie
sÂmierci, czy tezÇ hipotezeÎ o zmartwychwstaniu w momencie sÂmierci.
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SproÂbujemy w niniejszym opracowaniu wypunktowacÂ (zaledwie) zagadnienia eschatologiczne, ktoÂre stanowiøy przedmiot zainteresowanÂ OjcoÂw KosÂcioøa,
a ktoÂre ± naszym zdaniem ± odnoszaÎ sieÎ do najbardziej absorbujaÎcych pytanÂ
i hipotez dzisiejszych teologoÂw. Oznacza to, zÇe nie jest naszym celem przedstawienie wszystkich elementoÂw eschatologii patrystycznej. Jest to zresztaÎ ±
w ramach tak skroÂtowego opracowania ± niemozÇliwe.

I. LOS DUSZY BEZPOsÂREDNIO PO SÂMIERCI:
Â èOWY I JEGO KONSEKWENCJE
SAÎD SZCZEGO

OdnosÂnie do saÎdu, ktoÂry czeka duszeÎ czøowieka bezposÂrednio po sÂmierci,
nie ma wsÂroÂd OjcoÂw, zwøaszcza greckich, jednoznacznej opinii. Podobnie jak
wsÂroÂd wspoÂøczesnych teologoÂw, takzÇe wsÂroÂd OjcoÂw przewazÇa poglaÎd, zÇe czøowiek saÎdzony beÎdzie tylko jeden raz. WieÎkszosÂcÂ OjcoÂw øaÎczy saÎd z paruzjaÎ. Nie
wykluczajaÎ jednak, zÇe od razu po sÂmierci czøowiek dostaÎpi stanu bytowania,
ktoÂry beÎdzie odpowiadaø jego wyborom dokonanym za zÇycia ziemskiego: prawi
spocznaÎ na øonie Abrahama, zÂli natomiast rozpocznaÎ kareÎ, ktoÂraÎ potwierdzi
jednakzÇe dopiero DzienÂ Ostateczny2. Jan Chryzostom, odwoøujaÎc sieÎ do przypowiesÂci o bogaczu i èazarzu, moÂwi o ¹trybunaleº, przed ktoÂrym zmarli muszaÎ
sieÎ stawicÂ3. Konsekwentnie uwzgleÎdnia dwa momenty nagrody lub kary: przy
sÂmierci i przy zmartwychwstaniu ciaø4. W sposoÂb jednoznaczny saÎd z momentem sÂmierci wiaÎzÇe Hieronim, stwierdzajaÎc: ¹to co czeka na wszystkich w dzienÂ
saÎdu, speønia sieÎ na jednostkach w dniu ich sÂmierciº5. Tym niemniej skøonny
jest øaÎczycÂ termin ¹dzienÂ saÎduº raczej z parujaÎ, podobnie jak to czyni Augustyn6.
MozÇna zatem stwierdzicÂ, zÇe chociazÇ Ojcowie KosÂcioøa nie odnoszaÎ pojeÎcia
¹saÎdº do momentu sÂmierci czøowieka, to jednak w sposoÂb niedwuznaczny nauczajaÎ, izÇ dusza po sÂmierci beÎdzie sÂwiadoma swego stanu, ktoÂry beÎdzie jaÎ
predysponowaø do nagrody lub kary, takzÇe kary oczyszczajaÎcej. Rodzi sieÎ zatem pytanie, w jaki sposoÂb ± wedøug OjcoÂw ± dusza czøowieka osiaÎgnie oÂw stan
sÂwiadomosÂci. NalezÇy najpierw zauwazÇycÂ, zÇe niecheÎcÂ OjcoÂw do nazywania saÎdem tego, co nastaÎpi zaraz po sÂmierci, posiada niezwykle wazÇny wydzÂwieÎk
personalistyczny i soteriologiczny. Utwierdza bowiem przekonanie, zÇe to nie
BoÂg wyda wyrok na czøowieka, lecz czøowiek sam poprzez swoje zÇycie doko2
3
4
5
6

Por. Hilary, Tractatus in psalmos 51,22 n; 57,5 n.
De Lazarum hom. 1,11; 2,2 n; 5,3; 6,6; 7,4.
Por. In 2 Timotheum hom. 3,3.
In Joel 2,1.
Por. De civ. Dei 20,1,2.
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nuje wyboru swojego losu w wiecznosÂci, przyjmujaÎc lub odrzucajaÎc miøosÂcÂ
Boga. Ten rys mysÂli patrystycznej znajduje swoje bardzo wyrazÂne odzwierciedlenie w tendencjach wspoÂøczesnej eschatologii.
Najbardziej reprezentatywnych odpowiedzi na pytanie o sposoÂb, w jaki
dusza po sÂmierci uzyskuje rozpoznanie swego stanu, udzielili: Orygenes
i Grzegorz z Nyssy. Zdaniem Orygenesa, dusza czøowieka dostaÎpi oczyszczajaÎcego wglaÎdu w samaÎ siebie pod wpøywem BozÇego sÂwiatøa, na skutek ktoÂrego
w sposoÂb jednoznaczny rozpozna swoÂj stan w relacji do Boga7. Aleksandryjczyk zarysowuje zatem niezwykle popularnaÎ w dzisiejszej eschatologii ideeÎ
spotkania w momencie sÂmierci ze SÂwiatøosÂciaÎ, ktoÂra pozwoli duszy dostrzec
prawdeÎ zaroÂwno o sobie, jak i o niezmierzonej miøosÂci Boga. W konsekwencji
dokonanego rozeznania dusze ludzkie zostajaÎ rozdzielone do tymczasowych
miejsc (tzw. schola animarum), gdzie przygotowujaÎ sieÎ do wiecznych przeznaczenÂ8.
Grzegorz z Nyssy ujmuje z kolei rozeznanie przez duszeÎ wøasnego stanu po
rozøaÎczeniu z ciaøem w kategoriach personalnego spotkania z Chrystusem.
Wedøug niego dusza staje przed Chrystusem i dostrzega w Nim swoÂj PierwowzoÂr. RoÂwnoczesÂnie z caøaÎ wyrazistosÂciaÎ mozÇe ocenicÂ, jaki osiaÎgneÎøa w zÇyciu
ziemskim stopienÂ podobienÂstwa do owego Pierwowzoru (archetypos) a na ile
od Niego odbiega9. W ten sposoÂb dokonuje sieÎ saÎd ± dusza bowiem ¹...patrzy
na KroÂla kroÂloÂw i na SeÎdziego seÎdzioÂwº10, a wtedy znajduje sieÎ ¹...w promieniach prawdziwego sÂwiatøa i [widzi] sÂwiatøo prawdyº11. Rozpoznanie stanu
wøasnej grzesznosÂci przez duszeÎ wyzwala w niej niejako ¹spontanicznieº pragnienie cierpienia, ktoÂre przyniesie oczyszczenie i umozÇliwi upodobnienie sieÎ do
Pierwowzoru. Grzegorz z Nyssy przedstawia to obrazowo w nasteÎpujaÎcy sposoÂb: ¹...powstaje w duszy walka. PamieÎcÂ bije sieÎ z nadziejaÎ, zÇe zÂle kierowaøa
wolaÎ. Ogarnia duszeÎ uczucie wstydu, w ktoÂrym brzydzi sieÎ ona swym czynem,
swe niecne poczynania zÇalem chøoszczaÎc jak biczem, szukajaÎ cheÎtnie w cierpieniu zapomnieniaº12.
Nietrudno zauwazÇycÂ, zÇe w takim ujeÎciu to nie Chrystus dokonuje saÎdu i to
nie On skazuje na cierpienie oczyszczajaÎce, lecz dokonuje tego dusza sama,
rozpoznajaÎc i oceniajaÎc stan swego podobienÂstwa do Pierwowzoru, ktoÂrym jest
Chrystus. Samo patrzenie na Syna BozÇego jest zatem saÎdem dla duszy, ukierunkowujaÎcym jej dalsze losy.
Trudno w tym miejscu nie wspomniecÂ søynnej hipotezy Borosa, wedøug
ktoÂrej ¹...kazÇdy czøowiek ma mozÇliwosÂcÂ przynajmniej raz spotkacÂ sieÎ z Chrys7
8
9
10
11
12

Por. De principiis 2,11,6.
Por. tamzÇe 2,9,8.
Por. De hominis opificio 3-5.
De pauperibus amandis I.
Mystica interpreatio vitae Moysis.
De anima et resurrectione dialogus, tøum. pol. W. Kania, PSP XIV.
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tusem zmartwychwstaøym i osobisÂcie Go poznacÂº13 (wøasÂnie w momencie
sÂmierci, ktoÂry jest ¹saÎdem szczegoÂøowymº), a Chrystus ¹...z miøosÂciaÎ i øaskawie
spoglaÎda na wychodzaÎcego Mu naprzeciw czøowieka. Jego wzrok przenika
jednak jednoczesÂnie najintymniejsze, najbardziej ukryte i najistotniejsze warstwy ludzkiego istnieniaº14.
Ojcowie KosÂcioøa saÎ zgodni co do tego, zÇe konsekwencjaÎ saÎdu szczegoÂøowego rozumianego jako rozeznanie przez duszeÎ wøasnego stanu jest albo osiaÎgnieÎcie radosÂci i szczeÎsÂcia przeznaczonego dla zbawionych, albo dostaÎpienie
kary, ktoÂra oznacza stan cierpienia. Jak wiadomo, nie byøo zgodnosÂci mieÎdzy
Ojcami co do tego, czy kara ta beÎdzie miaøa swoÂj kres (i wtedy posiada charakter tylko oczyszczajaÎcy), czy tezÇ obok kary oczyszczajaÎcej mozÇe istniecÂ kara
bez kresu, czyli poteÎpienie na zawsze. NiezalezÇnie od tej roÂzÇnicy zdanÂ, Ojcowie
skøaniajaÎ sieÎ do dwuetapowego ujeÎcia stanoÂw eschatycznych: od sÂmierci do
zmartwychwstania ciaø oraz po zmartwychwstaniu ciaø. DwuetapowosÂcÂ ta dotyczy na pierwszym miejscu interpretacji radosÂci zbawionych.

II. ETAP MIEÎDZY SÂMIERCIAÎ I ZMARTWYCHWSTANIEM CIAè

Zasadniczym problemem dla OjcoÂw KosÂcioøa jest mozÇliwosÂcÂ dostaÎpienia
przez duszeÎ od razu po sÂmierci oglaÎdania Boga, czyli wizji uszczeÎsÂliwiajaÎcej.
Pytanie dotyczy przede wszystkim natury owego gwaøtownego skoku, ktoÂry
dzieÎki samej tylko sÂmierci uczyniøby stworzenie zdolnym do aktu poznania
i zrozumienia istoty StwoÂrcy. Do tego sprowadza sieÎ bowiem widzenie Boga.
Wydaje sieÎ, zÇe trudnosÂcÂ ta uwarunkowaøa i ukierunkowaøa patrystycznaÎ interpretacjaÎ stanoÂw: zaroÂwno nieba jak i czysÂcÂca.
Ojcowie wychodzaÎ z zaøozÇenia, zÇe zanim czøowiek dostaÎpi widzenia Boga,
musi przejsÂcÂ proces stopniowego wzrostu. Dotyczy to zaroÂwno jednostki, jak
i caøej ludzkosÂci; obejmuje zaroÂwno zÇycie na ziemi, jak i rzeczywistosÂcÂ po
sÂmierci, czyli trwa azÇ do paruzji. Proces ten zapoczaÎtkowany zostaø we wcieleniu Syna BozÇego. Wtedy wøasÂnie czøowiek jako stworzenie dostaÎpiø øaski wyniesienia do roÂwnosÂci z Bogiem. RozpoczaÎø sieÎ proces przeboÂstwienia (theosis)
czøowieka, ktoÂry realizowany jest przez Ducha SÂwieÎtego, a jego celem jest
udziaø w zÇyciu Boga. Duch SÂwieÎty zatem stopniowo czyni czøowieka ± jak to
wyrazÇa Ireneusz ± ¹capax gloriae Patrisº15. Zdaniem OjcoÂw, oÂw proces osiaÎgnie kres po paruzji, czyli w wiecznosÂci. Dopiero wtedy przeboÂstwiony czøowiek
13
14
15

L. Boros, Mysterium mortis, Warszawa 1985, s. 97.
TamzÇe, s. 99.
Adv. haer. V,35,2.
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beÎdzie w takim stopniu upodobniony do Boga, by moÂgø uczestniczycÂ w Jego
zÇyciu.
CiekawaÎ teorieÎ na ten temat wysuwa Cyryl Alekasandryjski. Wedøug niego
Duch SÂwieÎty, by zamieszkacÂ w czøowieku (rodzaju ludzkim), zstaÎpiø najpierw
na Jezusa w czasie wydarzenia nad Jordanem; teraz zasÂ formuje ludzi na Jego
(Chrystusa) obraz. Proces przeboÂstwienia czøowieka polega na stopniowym
upodabnianiu go do Chrystusa. Cyryl przypomina jednak przy tej okazji, zÇe
Chrystus jest doskonaøym obrazem Ojca. Gdy wieÎc czøowiek, dzieÎki Duchowi
SÂwieÎtemu, osiaÎgnie peøne upodobnienie do Chrystusa, uzyska tym samym dosteÎp do Ojca jako archetypu tego obrazu, ktoÂrym jest Chrystus16.
Takie ujeÎcie soteriologii i pneumatologii posiada swoje konsekwencje na
gruncie eschatologii ± umozÇliwiøo bowiem Ojcom KosÂcioøa odroÂzÇnienie etapu
finalnego, ktoÂry nastaÎpi po zmartwychwstaniu ciaø od etapu poprzedzajaÎcego,
ktoÂry nasteÎpuje bezposÂrednio po sÂmierci.
1. RADOSÂCÂ ZBAWIONYCH PO SÂMIERCI

SzczeÎsÂliwosÂci, ktoÂra jest udziaøem dusz ludzi zbawionych bezposÂrednio po
sÂmierci, Ojcowie nadajaÎ wymiar zdecydowanie chrystologiczny. RadosÂcÂ zbawionych beÎdzie wynikaøa z przebywania z Chrystusem. On tezÇ beÎdzie stanowiø
istoteÎ ich szczeÎsÂcia. Ojcowie nie majaÎ najmniejszej waÎtpliwosÂci, zÇe na pierwszym miejscu stanie sieÎ ono szczeÎsÂcie udziaøem meÎczennikoÂw. Oni wøasÂnie, jako
doskonali nasÂladowcy Chrystusa i przyjaciele Boga, natychmiast ± jak moÂwi
Cyprian ± beÎdaÎ radowacÂ sieÎ z Chrystusem17. Wprawdzie niektoÂrzy Ojcowie
uzÇywajaÎ zamiennie okresÂlenÂ: przebywacÂ z Chrystusem i przebywacÂ z Bogiem,
jednakzÇe wydzÂwieÎk ich nauczania raczej wskazuje na Chrystusa jako zasadeÎ ich
szczeÎsÂcia bezposÂrednio po sÂmierci.
OjcoÂw cechuje pewne niezdecydowanie w kwestii terminologii okresÂlajaÎcej
stan zbawionych bezposÂrednio po sÂmierci. Raczej unikajaÎ pojeÎcia ¹kroÂlestwo
niebieskieº, rezerwujaÎc je dla etapu po zmartwychwstania ciaø. CzeÎsÂciej pojawia sieÎ okresÂlenie ¹kroÂlestwo Chrystusaº albo ¹rajº, chociazÇ nie brakuje takzÇe
wypowiedzi po prostu o niebie18. O koniecznosÂci terminologicznego rozroÂzÇnienia eschatycznego stanu zbawionych przed i po zmartwychwstaniu ciaø w sposoÂb
najbardziej zdecydowany nauczaø AmbrozÇy. PodstawaÎ uczynionego przez niego rozroÂzÇnienia byøa rozmowa Chrystusa na krzyzÇu z dobrym øotrem. AmbrozÇy
16

Por. De sancta et consubstantiali Trinitate. Dial. VII ± De Spiritu Sancto.
Por. Ad Fortunatum 13.
18
Wahania OjcoÂw dotyczaÎ przede wszystkim okresÂlenia stanu meÎczennikoÂw. Wydaje sieÎ, zÇe
wieÎkszosÂcÂ z OjcoÂw byøa skøonna traktowacÂ meÎczennikoÂw w zupeønie innych, odmiennych kategoriach. MeÎczennicy dosteÎpujaÎ wyzÇszego stopnia szczeÎsÂliwosÂci w niebie, ktoÂry ± jak gdyby ± czyni
nieistotnaÎ roÂzÇniceÎ mieÎdzy stanem szczeÎsÂliwosÂci przed i po zmartwychwstaniu ciaø.
17
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komentuje jaÎ nasteÎpujaÎco: ¹On (øotr) powiedziaø: «Wspomnij na mnie, kiedy
przybeÎdziesz do Twojego kroÂlestwa»; Chrystus nie odpowiedziaø do kroÂlestwa,
ale odnioÂsø sieÎ do przyczyny: «DzisÂ beÎdziesz ze mnaÎ w Raju». Jak z tego wynika,
najpierw powinno sieÎ odzyskacÂ, co sieÎ straciøo, a nasteÎpnie mozÇna otrzymacÂ
o wiele wieÎcej, poniewazÇ dochodzi sieÎ do «KroÂlestwa» poprzez «Raj» a nie
przez «KroÂlestwo» do «Raju» (per Paradisum ad Regnum perveniatur et non
per Requiem ad Paradisum)º19. Ojciec KosÂcioøa odroÂzÇnia ¹Rajº od ¹KroÂlestwa
niebieskiegoº. Paradisus to miejsce przebywania sÂwieÎtych po sÂmierci, ktoÂre
jednakzÇe jest tylko etapem przejsÂciowym przed wejsÂciem do kroÂlestwa niebieskiego. Przez termin paradisus AmbrozÇy akcentuje, izÇ wcielenie Syna BozÇego
przywraca czøowiekowi utraconaÎ godnosÂcÂ i tym samym daje mu mozÇliwosÂcÂ
powrotu do raju20. Raj jednak nie byø ± jego zdaniem ± miejscem ostatecznego
przeznaczenia czøowieka, lecz BoÂg umiesÂciø Adama w raju jak ¹...søonÂce na
niebie, oczekujaÎce na KroÂlestwo niebieskieº21. Analogicznie, takzÇe po sÂmierci
czøowieka raj jest tylko miejscem tymczasowego przebywania duszy, azÇ osiaÎgnie ona przyszøaÎ chwaøeÎ (prima perfunctio gloriae futurae22). Chrystus bowiem
nie tylko odnowiø czøowieka i umozÇliwiø mu powroÂt do raju, ale takzÇe daø mu
zaszczyt zasiadania na tronie niebieskim poprzez ± jak moÂwi AmbrozÇy ± zjednoczenie Swojego ciaøa z naszym ciaøem (czyli z naszaÎ naturaÎ)23. Konsekwentnie, Biskup Mediolanu paradisus zalicza do habitacula promystuaria, w ktoÂrych
jest takzÇe oddzielne miejsce dla dusz potrzebujaÎcych oczyszczenia (o czym
beÎdzie mowa ponizÇej). Paradisus charakteryzuje sieÎ tym, zÇe dusze tam przebywajaÎce posiadajaÎ zÇycie bezcielesne i cieszaÎ sieÎ egzystencjaÎ czystszaÎ i szczeÎsÂliwszaÎ od posiadanej w ciele24. PozostajaÎ poza zasieÎgiem niewoli sÂwiata ziemskiego, bo powroÂciøy do wolnosÂci stanu rajskiego25. IstoteÎ ich szczeÎsÂcia w raju
stanowi przebywanie z Chrystusem26. PoniewazÇ w raju dusze przebywajaÎ
z Chrystusem, nie muszaÎ leÎkacÂ sieÎ, zÇe upadnaÎ jak to miaøo miejsce w przypadku
19

Ep. 71,8.
Por. Ep. 76,3.
21
De Paradiso 5.
22
De bono mortis 48.
23
Por. Ep. 76,3.
24
Por. De Cain et Abel II, 36.
25
Por. De Joseph 19.
26
PoroÂwnujaÎc poglaÎdy AmbrozÇego na temat raju z dzisiejszym ujeÎciem w eschatologii, nalezÇaøoby uwzgleÎdnicÂ dwa elementy: 1) raj przez wspoÂøczesnych teologoÂw rozumiany jest raczej jako
synonim nieba i w takim razie posiada zakres szerszy nizÇ u AmbrozÇego. Konsekwentnie dzisiejsza
eschatologia nie odroÂzÇnia przebywania z Chrystusem od zjednoczenia z Chrystusem. UzÇywajaÎc
tych okresÂlenÂ zamiennie z øatwosÂciaÎ dochodzi do wniosku, zÇe niebo jako zjednoczenie z Chrystusem
oznacza takzÇe uwielbienie Boga, a kult, ktoÂry w takiej formie ma miejsce w niebie, obejmuje
bezposÂredniaÎ relacjeÎ mieÎdzy Bogiem a czøowiekiem, co tradycja teologiczna nazywa oglaÎdaniem
Boga; 2) Dzisiejsza eschatologia akcentuje bardzo mocne znamieÎ chrystologiczne nieba. Niebo jest
przede wszystkim ¹byciem z Chrystusemº. Oparciem dla tej tezy jest wøasÂnie rozmowa Chrystusa
na krzyzÇu z dobrym øotrem, z tym zÇe za rozstrzygajaÎce uwazÇa sieÎ søowa Chrystusa: ¹ze MnaÎ
20
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Adama27. Towarzyszy im trwaøy pokoÂj, ktoÂry oznacza zakonÂczenie zmaganÂ
ziemskiego zÇycia, eliminacjeÎ bojazÂni i wszelkiego strachu28. Znakiem tego pokoju jest ¹øono Abrahamaº, ktoÂre jest synonimem szczeÎsÂcia przebywania w raju.
AmbrozÇy utozÇsamia paradisus z sinus Abrahae w przypadku zbawionych. NawiaÎzuje w ten sposoÂb do terminologii wczesÂniejszych pisarzy chrzesÂcijanÂskich,
szczegoÂlnie do Tertuliana. Dla AmbrozÇego ¹spoczywacÂ na øonie Abrahamaº
oznacza cieszycÂ sieÎ øaskaÎ, ktoÂra jest zapøataÎ zbawionych za nasÂladowanie Abrahama w wierze i dobrych uczynkach29. Osobnym zagadnieniem jest wyliczenie
przez AmbrozÇego stopni radosÂci, jakie saÎ udziaøem dusz sprawiedliwych w raju.
Wedøug niego jest ich siedem. NajwyzÇszy stopienÂ charakteryzuje sieÎ tym, zÇe
dusze ¹...nie majaÎc nic, co by im zakøoÂcaøo pewnosÂcÂ zbawienia, bez zÇadnej trwogi
sÂpieszaÎ z radosÂciaÎ, z weselem zobaczycÂ oblicze Tego, ktoÂremu usilnie wierzyøyº30. W ten sposoÂb AmbrozÇy raz jeszcze potwierdza, zÇe raj jest miejscem przebywania juź zbawionych, gdzie przygotowujaÎ sieÎ oni do oglaÎdania Boga, ale
dopoÂki nie przejdaÎ do kroÂlestwa niebieskiego, nie jest ono dla nich dosteÎpne.
Warto w tym miejscu zaznaczycÂ, zÇe podobnie jak u AmbrozÇego ujeÎcie
szczeÎsÂcia zbawionych przed zmartwychwstaniem ciaø spotykamy duzÇo wczesÂniej u Tertuliana. TakzÇe ten pisarz starochrzesÂcijanÂski miejsce przebywania
sÂwieÎtych po sÂmierci nazywa sinus Abrahae i nie utozÇsamia go z kroÂlestwem
niebieskim po zmartwychwstaniu ciaø31. RoÂzÇnica dotyczy terminologii ogoÂlnej:
AmbrozÇy nazywa paradisus, Tertulian natomiast refrigerium32 (o czym beÎdzie
jeszcze mowa ponizÇej).
1.1. PRZEBYWANIE Z CHRYSTUSEM JAKO KONIECZNY ETAP NA DRODZE
Â BA REINTERPRETACJI MILLENARYZMU
DO OGLAÎDANIA BOGA ± PRO

Przekonanie OjcoÂw o koniecznosÂci przebywania z Chrystusem, by dostaÎpicÂ
widzenia Boga, rzuca sÂwiatøo takzÇe na poglaÎdy millenarystyczne tak wielu
sposÂroÂd nich. Wiadomo, zÇe millenaryzm zostaø uznany za bøaÎd. Tym bardziej
zastanawia dlaczego bøaÎd ten byø tak popularny posÂroÂd OjcoÂw KosÂcioøa, i to
najwieÎkszych ± zÇe wspomneÎ dla przykøadu Ireneusza czy AmbrozÇego. Tradycyjna odpowiedzÂ na to pytanie ± zÇe byø skutkiem dosøownej interpretacji niektoÂrych tekstoÂw Apokalipsy Janowej33 ± nie wystarcza; nadal przedmiotem
beÎdziesz...º Por. J. Ratzinger, Eschatologia ± sÂmiercÂ i zÇycie wieczne, tøum. M. WeÎcøawski, PoznanÂ
1984, s. 254 n.
27
Por. In Ps. 49,19,20.
28
Por. De off. I, 61.
29
Por. In Ps. 38,11.
30
De bono mortis 11.
31
Por. Adv. Marcionem IV, 34, 13; De idolatria XIII, 4.
32
Por. De resurrectione mortuorum XXIII, 12; XXX, 2.
33
Por. B. SesbouÈeÂ, J. Wolinski, BoÂg zbawienia. Historia dogmatoÂw, t. 1, red. B. SesbouÈeÂ, tøum.
P. Rak, KrakoÂw 1999, s. 28.
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dyskusji jest czas powstania Didache, w ktoÂrym juzÇ wysteÎpuje zarys bøeÎdu
millenaryzmu (nie jest ostatecznie wykluczona mozÇliwosÂcÂ powstania dzieøa
pod koniec I w.). Wydaje sieÎ, zÇe problem millenaryzmu w nauczaniu OjcoÂw
KosÂcioøa wymaga szerszego spojrzenia. Konieczne jest zwroÂcenie uwagi zaroÂwno na ich teologieÎ wcielenia, jak i na eschatologieÎ. Patrystyczna teologia wcielenia, ktoÂraÎ w duzÇej mierze zawdzieÎczamy Ireneuszowi, widzi we wcieleniu
Syna BozÇego centralny punkt dziejoÂw. Wcielenie zapoczaÎtkowuje ¹czasy ostateczneº, ktoÂre obejmujaÎ zaroÂwno obecny czas KosÂcioøa jak i wiecznosÂcÂ. W tym
konteksÂcie drugie przyjsÂcie Chrystusa nie oznacza momentu przeøomowego na
linii historii zbawienia. Jest raczej uroczystym potwierdzeniem tego, co w fakcie
wcielenia zostaøo juzÇ dokonane.
RoÂzÇnica polega tylko na tym, zÇe Zbawiciel powtoÂrnie przychodzaÎcy ± na
obøokach, z wielkaÎ mocaÎ i majestatem ± jest roÂwnoczesÂnie SeÎdziaÎ. Nikt juzÇ nie
mozÇe Mu sieÎ sprzeciwicÂ, a Jego przyjsÂcie wiaÎzÇe sieÎ z nagrodaÎ lub karaÎ dla ludzi.
Takie ujeÎcie odpowiada linearnej koncepcji czasu, ktoÂra oznacza nieprzerwanaÎ
ciaÎgøosÂcÂ historii zbawienia. CiaÎgøosÂci tej nie przerywa nawet nastanie po paruzji
KroÂlestwa Ojca, czyli wiecznosÂcÂ, chocÂ jest to rzeczywistosÂcÂ roÂzÇna od czasu.
PrzyjeÎta przez Ireneusza teoria millenaryzmu pozwala zachowacÂ ciaÎgøosÂcÂ mieÎdzy czasem i wiecznosÂciaÎ. KroÂlestwo millenarystyczne, ktoÂre beÎdzie udziaøem
sprawiedliwych, stanowi z jednej strony dopeønienie dziejoÂw KosÂcioøa toczaÎcych sieÎ w czasie, z drugiej zasÂ strony ± jest stopniowym wejsÂciem w wiecznosÂcÂ,
kiedy to po zmartwychwstaniu powszechnym historia zbawienia osiaÎgnie definitywnie swojaÎ peønieÎ, a wierzaÎcy dostaÎpiaÎ przeboÂstwienia. KroÂlestwo BozÇe
w wiecznosÂci beÎdzie kontynuacjaÎ i ukoronowaniem kroÂlestwa millenarystycznego. Ireneusz przypisuje trojakie zadanie kroÂlestwu millenarystycznemu:
1) aby czøowiek moÂgø zgøeÎbicÂ tajemniceÎ niezniszczalnosÂci, 2) aby przygotowaø
sieÎ do osiaÎgnieÎcia peøni zbawienia, 3) aby przygotowaø sieÎ do zrozumienia
chwaøy Ojca34. Nietrudno zauwazÇycÂ, zÇe wszystkie te zadania oznaczajaÎ z jednej
strony zakonÂczony juzÇ bieg historii, z drugiej zasÂ strony stanowiaÎ fazeÎ wsteÎpnaÎ
do bytowania czøowieka w wiecznosÂci. ZgøeÎbianie tajemnicy niezniszczalnosÂci
(aftharsia) øaÎczy sieÎ ze zrozumieniem niesÂmiertelnosÂci (athanasia) w kroÂlestwie
tysiaÎcletnim, bowiem czøowiek zapomni juzÇ o sÂmierci35. Kontemplacja niezniszczalnosÂci beÎdzie wieÎc przygotowywaøa czøowieka do oglaÎdania Boga w wiecznosÂci i do zrozumienia Jego chwaøy. Dla Ireneusza zatem kroÂlestwo tysiaÎcletnie, czyli dzienÂ sioÂdmy, jest fazaÎ ciaÎgøej historii zbawienia, a jednoczesÂnie zapoczaÎtkowuje wyniesienie czøowieka i KosÂcioøa w wiecznosÂcÂ. W tym ujeÎciu
kroÂlestwo millenarystyczne stanowi ogniwo wiaÎzÇaÎce mieÎdzy czasem i wiecznosÂciaÎ, i warunkuje ciaÎgøosÂcÂ historii zbawienia36.
34

Por. Adv. haer. V, 35,2.
Por. tamzÇe V, 36,2.
36
Zob. szerzej na ten temat: B. CzeÎsz, Wcielenie Syna BozÇego jako wejsÂcie wiecznosÂci w czas
wedøug sÂw. Ireneusza z Lyonu, ¹Vox Patrumº 20(2000) t. 38-39, s. 71-81.
35
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TakzÇe eschatologia OjcoÂw, a zwøaszcza ich interpretacja stanoÂw eschatycznych, nie pozostaje bez zwiaÎzku z teoriaÎ millenaryzmu. Przebywanie z Chrystusem jako konieczny etap przygotowawczy do oglaÎdania Boga dotyczy nie
tylko duszy pojedynczego czøowieka, ale takzÇe ludzkosÂci. Koncepcja tysiaÎcletniego KroÂlestwa Chrystusa (regnum Filii) koresponduje z paradisus w rozumieniu AmbrozÇego. To w obecnosÂci Chrystusa, w øaÎcznosÂci z Nim i w Nim ma sieÎ
dokonacÂ ostateczne przygotowanie ludzkosÂci do wejsÂcia do kroÂlestwa Ojca
(regnum Patris), gdzie BoÂg beÎdzie widziany i owa visio beatifica beÎdzie stanowiøa istoteÎ szczeÎsÂcia zbawionych. KroÂlestwo tysiaÎcletnie mozÇe bycÂ postrzegane
jako kontynuacja paradisus dosteÎpnego dla zbawionych bezposÂrednio po
sÂmierci. Dla nich beÎdzie to etap finalny przygotowania do widzenia Ojca. Przygotowanie to dokonywaøoby sieÎ wprawdzie juzÇ w øaÎcznosÂci ze zmartwychwstajaÎcymi ciaøami, ale dla tych, ktoÂrzy doczekaliby ¹dnia PanÂskiegoº zÇyjaÎc w ciele,
kroÂlestwo tysiaÎcletnie mogøoby speønicÂ roleÎ paradisus w znaczeniu poprzednim.
W ten sposoÂb mozÇna w koncepcji kroÂlestwa millenarystycznego dostrzec potwierdzenie przekonania OjcoÂw o koniecznosÂci przebywania najpierw z Chrystusem, zanim czøowiek dostaÎpi widzenia Ojca, czyli tym samym przekonanie
o dwoÂch etapach radosÂci zbawionych: w KroÂlestwie Chrystusa (paradisus)
i w kroÂlestwie Ojca ± w wiecznosÂci.
1.2. RELACJA DUSZY DO CIAèA PO SÂMIERCI

Podobnie jak we wspoÂøczesnej eschatologii, takzÇe w doktrynie OjcoÂw KosÂcioøa pojawiaøo sieÎ pytanie o mozÇliwosÂcÂ szczeÎsÂliwosÂci duszy pozbawionej odniesienia do ciaøa. OczywisÂcie, wieÎkszosÂcÂ z OjcoÂw, pozostajaÎc pod wpøywem
filozofii platonÂskiej, uzÇywaøa zamiennie terminoÂw ¹duszaº i ¹czøowiekº. Z drugiej jednak strony na uwageÎ zasøuguje fakt, zÇe ± jak powiedzielisÂmy wyzÇej ±
Ojcowie saÎ zasadniczo zgodni, zÇe peøna szczeÎsÂliwosÂcÂ, wynikajaÎca z oglaÎdania
Boga, beÎdzie mozÇliwa dopiero po zmartwychwstaniu ciaø. A zatem: caøy czøowiek, z duszaÎ i ciaøem (chociazÇ przemienionym), beÎdzie moÂgø w peøni przezÇywacÂ radosÂcÂ nalezÇnaÎ zbawionym. Jednak okres mieÎdzy sÂmierciaÎ a zmartwychwstaniem ciaø jest takzÇe etapem szczeÎsÂcia zbawionych. Czy fakt zÇycia poza
ciaøem nie ma zÇadnego wpøywu na zakres tego szczeÎsÂcia? Znamienne jest dla
tego problemu stanowisko Grzegorza z Nyssy. UwazÇajaÎc, zÇe ¹OpatrznosÂcÂ BozÇa
(...) podzieliøa zÇycie ludzkie na dwa okresy, mianowicie na zÇycie obecne, jakie
speÎdzamy teraz w ciele (dia sarkos) i na zÇycie przyszøe poza ciaøem (ekso ton
somatos)º37, stoi na stanowisku, zÇe chociazÇ ciaøo ulega rozkøadowi, to jednak
tworzaÎce go czaÎstki pozostajaÎ w materialnym kosmosie, a wieÎc nie ulegajaÎ
unicestwieniu. Jego zdaniem, ¹...zniknieÎcie byøoby przejsÂciem do kosmicznych
pierwiastkoÂw, z ktoÂrych rzecz zmysøowa sieÎ skøada. Ale to, co w nie przechodzi
37

De anima et resurrectione dial.
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nie ginie, chocÂby uchodziøo spostrzezÇeniu naszych zmysøoÂwº38. Wynika z tego,
zÇe mimo rozkøadu ciaøa, czøowiek po sÂmierci to nie tylko dusza, ale takzÇe
pierwiastki jego ciaøa (soma) zøaÎczone z pierwiastkami kosmosu, wobec ktoÂrych dusza pozostaje w jakiejsÂ relacji39. Soma ± wedøug Grzegorza ± nalezÇy
odroÂzÇnicÂ od sarks oznaczajaÎcego zmysøowosÂcÂ wspoÂlnaÎ ze sÂwiatem zwierzeÎcym.
Nie jest ona przynalezÇna naturze ludzkiej, lecz doszøa po upadku pierwszych
rodzicoÂw. Dlatego Grzegorz nazywa jaÎ ¹odzieniem ze skoÂrº40, zaznaczajaÎc
w ten sposoÂb, zÇe jest ona czymsÂ dodanym i nie ma nic wspoÂlnego z obrazem
Boga41. SÂmiercÂ jest odjeÎciem owej ¹...brzydkiej, ze skoÂr zwierzeÎcych sporzaÎdzonej szatyº42. MozÇna wysnucÂ wniosek, zÇe dla Grzegorza z Nyssy sÂmiercÂ
polega nie tyle na odøaÎczeniu duszy od ciaøa, ile raczej na odøaÎczeniu od duszy
(psyche) grzesznej cielesnosÂci. Przez rozkøad ciaøa czøowieka dokonuje sieÎ oczyszczenie materii z tego, co jaÎ skaziøo, i jej przejsÂcie w kosmiczne pierwiastki43.
Z tymi wøasÂnie kosmicznymi pierwiastkami dusza (psyche) zachowuje øaÎcznosÂcÂ,
peøniaÎc wobec nich ± jak to okresÂla Ojciec KosÂcioøa ± roleÎ ¹strazÇniczkiº
(¹...roÂwniezÇ po sÂmierci ciaøa pozostanie z tymi elementami na stanowisku strazÇniczki swej wøasnosÂci i gdy skøadowe czeÎsÂci ciaøa roÂwniezÇ z tym samym rodzajem sieÎ zøaÎczaÎ, nie straci ona z oczu zÇadnej czeÎsÂciº44). Grzegorz nazywa duszeÎ
¹strazÇniczkaÎº (phyÂlaka), wskazujaÎc, zÇe to dzieÎki niej ciaøo czøowieka po sÂmierci
nie staje sieÎ zwyczajnaÎ czeÎsÂciaÎ materialnego wszechsÂwiata, lecz istnieje nadal ±
chocÂ w rozproszeniu ± jako ludzkie ciaøo konkretnego czøowieka. W ten sposoÂb
dusza wypeønia nadal swoje zadanie wobec materii i pozostaje z niaÎ w øaÎcznosÂci45. Na relacji duszy z ciaøem po sÂmierci zdaje sieÎ wskazywacÂ takzÇe nauczanie
OjcoÂw na temat wspomnianego powyzÇej procesu upodabniania sieÎ czøowieka
do Chrystusa. Proces ten zasadza sieÎ na wieÎzi z Chrystusem Zmartwychwstaøym, ktoÂry wstaÎpiø do nieba razem z uwielbionym czøowieczenÂstwem. W ten
sposoÂb dokonuje sieÎ juzÇ ¹assumptio naturae totius generis humaniº ± jak naucza Leon Wielki46.WieÎzÂ duszy z Chrystusem Zmartwychwstaøym oznacza za38

Cat. 8.
Nietrudno zauwazÇycÂ, zÇe søynna teoria ¹duszy pankosmicznejº, gøoszona przez K. Rahnera,
wedøug ktoÂrej dokonujaÎce sieÎ w sÂmierci uwolnienie duszy od ciaøa nie jest zupeønym wyøamaniem
sieÎ z materii, ale raczej wytworzeniem nowego, istotnego kontaktu duszy z materiaÎ, dzieÎki ktoÂremu
dusza staje sieÎ nie ¹akosmicznaÎº, lecz ¹wszechkosmicznaÎº i niejako wszechobecnaÎ w sÂwiecie, posiada swoÂj grunt w poglaÎdach Grzegorza z Nyssy. Por. K. Rahner, Zur Theologie des Todes,
Freiburg im Breisgau 1959, s. 17-26.
40
Por. De anima et resurrectione..., De hom. opificio.
41
Por. Cat. 8.
42
De anima et resurrectione....
43
Por. Cat. 8.
44
De anima et resurrectione....
45
Szerzej na ten temat ± zob. E. Kotkowska, PomysÂlecÂ sÂwiat jako caøosÂcÂ wedøug sÂw. Grzegorza z Nyssy, PoznanÂ 2003.
46
Por. Sermo 63.
39
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tem takzÇe wieÎzÂ z jego uwielbionym CzøowieczenÂstwem, a wzrastanie ku peøni
podobienÂstwa z Nim zawiera w sobie ideeÎ stopniowego uzyskiwania przymiotoÂw ciaøa uwielbionego. Nieobca wieÎc jest Ojcom KosÂcioøa mysÂl, zÇe dusza
uzyskuje swojaÎ substancjalnaÎ kompletnosÂcÂ poprzez kontakt z uwielbionym
czøowieczenÂstwem Chrystusa, co gwarantuje jej (=czøowiekowi) peønieÎ radosÂci
i szczeÎsÂcia na etapie paradisus, czyli jeszcze przed zmartwychwstaniem ciaø.
PoglaÎd ten znajduje takzÇe zwolennikoÂw wsÂroÂd wspoÂøczesnych teologoÂw
(Schoonenberg, GeffreÂ), ktoÂrzy ± afirmujaÎc wyzÇej wymienione ujeÎcie OjcoÂw
± gøoszaÎ, zÇe w momencie sÂmierci chrzesÂcijanin zostaje jakby wchøonieÎty w osobowe zÇycie Zmartwychwstaøego i uwielbionego Chrystusa. Analogicznie pobrzmiewa poglaÎd Borosa, wedøug ktoÂrego moment sÂmierci czøowieka jest juzÇ
poczaÎtkiem zmartwychwstania, chocÂ jego finaø nastaÎpi przy konÂcu sÂwiata47.
2. MOZÇLIWOSÂCÂ OCZYSZCZENIA PO SÂMIERCI

Nauka kosÂcioøa o czysÂcÂcu akcentuje istnienie stanu posÂmiertnego, w ktoÂrym
dusze zmarøych mogaÎ zdobywacÂ swaÎ peønaÎ dojrzaøosÂcÂ nadprzyrodzonaÎ. Posiada
ona caøkowite uzasadnienie w przekazach patrystycznych. Nie wchodzaÎc
w szczegoÂøy, doktryny OjcoÂw na temat czysÂcÂca ograniczaøy sieÎ do wskazania
dwoÂch jej elementoÂw, ktoÂre naszym zdaniem wymownie antycypujaÎ pytania
wspoÂøczesnej eschatologii. SaÎ to: 1) usytuowanie czysÂcÂca oraz 2) sposoÂb oczyszczenia duszy.
2.1. USYTUOWANIE CZYSÂCÂCA

Zdaniem OjcoÂw KosÂcioøa, ¹miejsceº oczyszczenia nie jest roÂzÇne od ¹miejscaº przebywania zbawionych, chocÂ jest od niego oddzielone. Posiada zatem
wspoÂlnaÎ nazweÎ, ale takzÇe okresÂlenia oddzielne. Charakterystyczne w tym
wzgleÎdzie jest nauczanie dwoÂch autoroÂw: Tertuliana i AmbrozÇego. Tertulian
obydwa stany eschatyczne obejmuje wspoÂlnaÎ nazweÎ refrigerium48. Dzieli je
jednak na dwie czeÎsÂci. Pierwsza z nich to sinus Abrahae, gdzie przebywajaÎ
zbawieni. CzeÎsÂcÂ ta ± jak o tym juzÇ wyzÇej byøa mowa ± nie utozÇsamia sieÎ jeszcze
z niebem. Druga czeÎsÂcÂ to refrigerium interim, gdzie przebywajaÎ dusze, ktoÂre
potrzebujaÎ oczyszczenia49. Samo okresÂlenie interim wskazuje na tymczasowosÂcÂ
przebywania w tym wøasÂnie miejscu. Jego kres wyznacza oczyszczenie sieÎ duszy
z wszelkiego grzechu. Tertulian nazywa to pierwszym zmartwychwstaniem50.
Posiada ono oczywisÂcie charakter duchowy i oznacza przejsÂcie duszy do miejs47
48
49
50

Por. Boros, dz. cyt., s.126 nn.
Por. De resurrectione mortuorum XXIII, 12; XXX, 2.
Por. Adv. Marcionem IV, 34, 13; De monogamia X, 3.
TamzÇe
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ca przebywania zbawionych, czyli do sinus Abrahae. Drugie zmartwychwstanie
beÎdzie juzÇ zmartwychwstaniem ciaø.
Warto dodacÂ, zÇe obok refrigerium Tertulian wymienia takzÇe supplicium,
ktoÂre oznacza miejsce udreÎki i kary51. Cyprian dopowiada, zÇe jest to stan
przeznaczenia ku karze ognia wiecznego, ktoÂry okresÂla jako ¹wieczna nocº52.
Wszystkie trzy stany eschatyczne pomieÎdzy sÂmierciaÎ a zmartwychwstaniem ciaø
Tertulian obejmuje pojeÎciem ¹otchøaniº (inferi)53.
AmbrozÇy z kolei na miejsce Tertulianowego refrigerium wprowadza (omawiane juzÇ) pojeÎcie paradisus54. Lokalizuje w nim zaroÂwno zbawionych (wprowadzajaÎc dla ich rozroÂzÇnienia okresÂlenie sinus Abrahae ± o czym byøa mowa
powyzÇej), jak roÂwniezÇ dusze potrzebujaÎce oczyszczenia. AmbrozÇy nie daje
osobnej nazwy ¹miejscuº oczyszczenia. Posøuguje sieÎ ogoÂlnym okresÂleniem
habitacula promptuaria, ktoÂrym obejmuje zaroÂwno zbawionych (chocÂ stosuje
dla nich osobnaÎ nazweÎ), jak i jeszcze oczyszczajaÎcych sieÎ55. Sama nazwa wskazuje, zÇe oczyszczanie sieÎ w promptuarium beÎdzie miaøo kres roÂwnoznaczny
z przejsÂciem do sinus Abrahae, analogicznie jak i sinus Abrahae beÎdzie miaøo
kres, oznaczajaÎcy przejsÂcie do KroÂlestwa niebieskiego po zmartwychwstaniu
ciaø. Tøumaczy to, dlaczego AmbrozÇy miejsce przebywania zbawionych i oczyszczajaÎcych sieÎ objaÎø wspoÂlnaÎ nazwaÎ promptuaria.
Ulokowanie przez wyzÇej wymienionych pisarzy starochrzesÂcijanÂskich
¹miejscaº oczyszczenia w bezposÂredniej bliskosÂci ¹miejscaº zbawionych czyni
oczywistaÎ tezeÎ (tak bardzo eksponowanaÎ we wspoÂøczesnej eschatologii), izÇ
czysÂciec jest bez waÎtpienia zdecydowanie ¹blizÇejº nieba nizÇ piekøa. Dusze
w czysÂcÂcu przezÇywajaÎ nie tylko cierpienie zwiaÎzane z uzdrawiajaÎco-leczaÎcym
procesem oczyszczenia, ale takzÇe radosÂcÂ wynikajaÎcaÎ z pewnosÂci, zÇe przejdaÎ do
miejsca przebywania zbawionych.
Â B OCZYSZCZENIA DUSZY
2.2. SPOSO

Na temat sposobu oczyszczania duszy mamy mniej danych u OjcoÂw KosÂcioøa, a i te, ktoÂre saÎ dosteÎpne, nie zawsze saÎ jednoznaczne. Tym niemniej na
szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje znowu AmbrozÇy, ktoÂrego sformuøowania saÎ niezwykle interesujaÎce. Stwierdza on, zÇe niektoÂre dusze muszaÎ zatrzymacÂ sieÎ
w ¹rajuº (paradisus), aby wzrosnaÎcÂ w cnoty, co wiaÎzÇe sieÎ z przejsÂciem przez
ogienÂ. Jego zdaniem wszyscy muszaÎ przejsÂcÂ przez oÂw ogienÂ, nawet Jan Ewangelista56. Jedynie Chrystus nie dosÂwiadczyø go, bo nie byøo w nim zÇadnego
51
52
53
54
55
56

Por.
Por.
Por.
Por.
Por.
Por.

De anima LVIII, 1.
Ep. XXX.
Adv. Marcionem III, 24, 1; De anima LVIII, 1.
Ep. LXXI, 8.
De bono mortis 48.
Exp in ps. CXVIII XX, 12.
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grzechu57. Dla wyjasÂnienia genezy ognia, Biskup Mediolanu nawiaÎzuje do
Rdz 3,24, gdzie jest mowa o umieszczeniu u wejsÂcia do raju ognistego miecza.
WyciaÎga z tego wniosek, zÇe w takim razie kazÇdy musi przejsÂcÂ przez pøomienie58. RozwijajaÎc teÎ mysÂl, AmbrozÇy gøosi, zÇe proÂba ognia, ktoÂraÎ muszaÎ przejsÂcÂ
przychodzaÎcy (a raczej powracajaÎcy) do raju, jest ostatnim chrztem. Jest on
odroÂzÇniany od chrztu z wody, jak roÂwniezÇ od chrztu krwi. Wedøug naszego
autora ¹jest jeszcze jeden chrzest w przedsionku (atrium) raju; wczesÂniej go
nie byøo, ale po wyrzuceniu grzesznika z raju, pojawiø sieÎ miecz ognisty umieszczony przez samego Bogaº59. OgienÂ, przez ktoÂry muszaÎ przejsÂcÂ dusze przed
wejsÂciem do raju budzi leÎk u samego AmbrozÇego. Daje mu to okazjeÎ do
wypowiedzenia mysÂli, ktoÂra poszerza mozÇliwosÂci interpretacji. Pisze: ¹BeÎdeÎ
dosÂwiadczony jak oøoÂw i beÎdeÎ pøonaÎø azÇ oøoÂw rozpusÂci sieÎ (donec plumbum
tabescat ardebo). JesÂli nie beÎdzie we mnie srebra, o biada mi! BeÎdeÎ wrzucony
azÇ na dno piekøa i beÎdeÎ spalonyº60. Z tekstu wynika, zÇe ogienÂ, o ktoÂrym moÂwi
Ojciec KosÂcioøa, jest roÂzÇny od tego, ktoÂry zgotowali dla siebie zbuntowani
anioøowie i zatwardziali grzesznicy. Jest to ogienÂ miøosÂci, ktoÂry jest zdolny
rozpusÂcicÂ oøoÂw, czyli pokøady zøa, gdy jest w nich domieszka srebra, czyli
dobrych czynoÂw. W ten sposoÂb AmbrozÇy zwraca uwageÎ, zÇe owo bolesne
dotknieÎcie ognia oczyszczajaÎcego nalezÇy ujmowacÂ nie w kategoriach czasu,
lecz w kategoriach intensywnosÂci. RoÂzÇne dusze dosÂwiadczaÎ go w roÂzÇnym nateÎzÇeniu. Ten nurt mysÂlowy jest bardzo wyrazÂnie obecny we wspoÂøczesnej
eschatologii61. AmbrozÇy dodaje jednak, zÇe nie muszaÎ bacÂ sieÎ ognistego miecza
ci, ktoÂrzy na ziemi byli peøni ognia miøosÂci62. W ten sposoÂb przypomina
o zwiaÎzku, jaki zachodzi mieÎdzy zÇyciem czøowieka na ziemi a jego losem po
sÂmierci.
Grzegorz z Nyssy zwraca z kolei uwageÎ na to, zÇe sposoÂb zÇycia czøowieka na
ziemi beÎdzie warunkowaø proces jego oczyszczenia po sÂmierci. BeÎdzie on tym
bolesÂniejszy i dotkliwszy, im silniejsze byøo zwiaÎzanie czøowieka ze zmysøowosÂ57

Por. tamzÇe XX, 14.
Por. tamzÇe XX, 12.
59
TamzÇe III, 14.
60
TamzÇe XX, 13.
61
Obraz ¹oøowiuº, ktoÂry wedøug nauczania AmbrozÇego ma ulec rozpuszczeniu, wspoÂøbrzmi
z koncepcjaÎ czysÂcÂca przedstawionaÎ przez Borosa. Wedøug niego czysÂciec jest ¹przejsÂciem przez
ogienÂ miøosÂci Chrystusowejº, ktoÂre polega na zetknieÎciu sieÎ ¹z Bogiem w zÇarliwym spojrzeniu
Chrystusaº. ¹Jego wzrok przenika [...] najintensywniejsze, najbardziej ukryte i najistotniejsze warstwy ludzkiego istnieniaº. Musi przebicÂ sieÎ przez pokøady grzechoÂw, ktoÂrymi czøowiek jest obarczony. ¹Im twardsze, im poteÎzÇniejsze saÎ te pokøady, tym bolesÂniejsze beÎdzie owo przebicie sieÎ do
Chrystusaº. Boros zauwazÇa, zÇe poszczegoÂlni ludzie przechodzaÎ przez oÂw proces oczyszczenia
z rozmaitym nateÎzÇeniem. W ten sposoÂb roÂzÇnica czasu speÎdzonego w czysÂcÂcu zamienia sieÎ w roÂzÇniceÎ
intensywnosÂci oczyszczenia ± por. L. Boros, dz. cyt., s. 99-100. Trudno oprzecÂ sieÎ wrazÇeniu, zÇe
hipoteza Borosa stanowi interesujaÎcy komentarz do mysÂli AmbrozÇego, chociazÇ sam Boros nie
powoøuje sieÎ na Ojca KosÂcioøa.
62
Por. Exp. in ps. CXVIII XX, 13.
58
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ciaÎ w czasie ziemskiego zÇycia. Grzegorz przedstawia to obrazowo: ¹dusza jeszcze teraz czepia sieÎ doczesnego zÇycia i nawet po wyjsÂciu z ciaøa nie chce sieÎ od
niego oddzielicÂ i dopusÂcicÂ do peønej przemiany widzialnej postaci, pragnie przy
niej zostacÂ i bøaÎdzi teÎsknie po miejscach materii i w poblizÇu nich sieÎ zatrzymujeº63. Oderwanie sieÎ od przywiaÎzania do materii konstytuuje proces oczyszczenia duszy. Jest on jednak bolesny i powoduje tym wieÎksze cierpienie, im bardziej czøowiek byø przywiaÎzany do swojej cielesnosÂci. ¹BoÂg ciaÎgnie do siebie
swojaÎ wøasnosÂcÂ, ale zrosÂnieÎte z niaÎ obce czeÎsÂci trzeba wpierw usunaÎcÂ siøaÎ, a to
pociaÎga za sobaÎ dotkliwe cierpieniaº64.
Grzegorz z Nyssy zdaje sieÎ ujmowacÂ oczyszczenie bardziej w kategoriach
czasu, nizÇ intensywnosÂci. Stwierdza: ¹trwanie oczyszczenia zalezÇecÂ beÎdzie od
miary, w jakiej zøo w kazÇdym sieÎ znajdujeº65. Zwraca jednak uwageÎ, zÇe cierpienie duszy jest nagrodzone sÂwiadomosÂciaÎ, zÇe wøasÂciwym ¹znakiem natury
Boskiej jest miøosÂcÂ ku ludziomº66. Dusza zatem wie, zÇe poprzez cierpienie
oczyszczajaÎce dojdzie do udziaøu w szczeÎsÂciu sÂwieÎtych.
3. JAK JEST MOZÇLIWE, ABY DUSZA TRWAèA W ODRZUCENIU BOGA?

InteresujaÎcej i oryginalnej odpowiedzi na zawarte w tytule pytanie udziela
Bazyli Wielki. Jego zdaniem niezdolnosÂcÂ duszy do wyrazÇenia skruchy i zÇalu
wynika staÎd, zÇe jest ona w piekle caøkowicie odcieÎta od Ducha SÂwieÎtego. ¹OdøaÎczenie jest rozumiane jako caøkowite wyobcowanie z Ducha. (...) Dlatego
w piekle nie ma takiego, kto by wysøawiaø [Boga], a po sÂmierci tego, kto by
wspomniaø o Bogu, gdyzÇ nie ma juzÇ Ducha, ktoÂry przychodzi z pomocaÎº67.
OdcieÎcie od Ducha SÂwieÎtego musi w konsekwencji oznaczacÂ niezdolnosÂcÂ do
zÇalu, gdyzÇ ± wedøug zgodnego nauczania OjcoÂw nie tylko greckich, ale takzÇe
øacinÂskich ± to wøasÂnie Duch SÂwieÎty stymuluje grzesznika do zÇalu i zmiany
zÇycia, broniaÎc go przed trwaniem w grzechu68. Wprawdzie grzech powoduje,
zÇe ± jak to wyrazÇa obrazowo Orygenes ± ¹Duch SÂwieÎty zasmucony i, zÇe tak
powiem, przesÂladowany ucieka od nasº69, to jednak ± jak to wyrazÇa z kolei
Leon Wielki ± ¹od Ducha SÂwieÎtego to pochodzi, zÇe zwracamy sieÎ do Ojca. Od
Ducha SÂwieÎtego saÎ øzy pokuteÎ czyniaÎcych, od Niego bøagalne westchnienia
o zmiøowanieº70. OdøaÎczenie od Ducha SÂwieÎtego jest wieÎc najwieÎkszaÎ tragediaÎ
poteÎpionych.
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69

De anima et resurrectione
TamzÇe.
TamzÇe.
TamzÇe.
De Spiritu Sancto 40, tøum. pol. A. BrzoÂstkowska, Warszawa 1999, s. 140.
Zob. szerzej na ten temat: B. CzeÎsz, Duch SÂwieÎty zostaø nam dany, Gniezno 1998, s. 50-53.
In Numeros homiliae 6,3.
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4. CZY JEST MOZÇLIWA ZMIANA POSTAWY CZèOWIEKA JESZCZE PO SÂMIERCI?

Ojcowie KosÂcioøa saÎ zasadniczo zgodni, zÇe czas zasøugiwania czøowieka
konÂczy sieÎ z chwilaÎ sÂmierci. Niepokoi ich jednak interpretacja wiecznosÂci
kar. Pomijamy w tym miejscu teorieÎ apokatastazy i jej zwolennikoÂw wsÂroÂd
OjcoÂw KosÂcioøa. Chcemy tylko zaledwie wypunktowacÂ problemy, ktoÂre dostrzegali Ojcowie przy omawianiu kary wiecznej:
a) Czy wieczna kara jest godna Boga (Grzegorz z Nazjanzu71)?
b) Czy przymiotnik wieczny (aionios) w odniesieniu do kary piekøa ma
takie same znaczenie jak w odniesieniu do przymiotu Boga (Orygenes72)?
c) Czy trwanie kary bez konÂca nie oznacza bezowocnosÂci dzieøa Chrystusa
(Grzegorz z Nyssy73)?
d) Czy nie ma znaczenia, zÇe zøo popeønione przez czøowieka wynika z oszustwa szatana, ktoÂremu czøowiek daje sieÎ zwiesÂcÂ, zapominajaÎc o sÂwiadectwie
Pisma SÂwieÎtego (Bazyli Wielki74)?
e) Jakie przesøanie zawiera ewangelijna przypowiesÂcÂ o bogaczu i èazarzu?
Mimo istniejaÎcej przepasÂci toczy sieÎ rozmowa mieÎdzy skazanym na wieczne
meÎki, a przebywajaÎcym na ¹øonie Abrahamaº. Czy nie sÂwiadczy ona o mozÇliwosÂci skruchy i zmiany wewneÎtrznej postawy czøowieka po sÂmierci (AmbrozÇy75)?
Z pewnosÂciaÎ mozÇna by przytoczycÂ jeszcze inne pytania, ktoÂre nurtowaøy
OjcoÂw KosÂcioøa. JednakzÇe juzÇ te powyzÇej wyliczone ukazujaÎ z jednej strony
przenikliwosÂcÂ ich umysøoÂw, a z drugiej strony dajaÎ pewne wytøumaczenie, dlaczego wielu z nich, w sposoÂb mniej lub bardziej zdecydowany, opowiadaøo sieÎ
za teoriaÎ apokatastazy.

III. ETAP DRUGI: PO ZMARTWYCHWSTANIU CIAè

Patrystyczna interpretacja etapu po zmartwychwstaniu ciaø odpowiada interpretacji nieba we wspoÂøczesnej eschatologii. RoÂzÇnica polega jednak na tym,
zÇe ± jak juzÇ to wyzÇej zostaøo stwierdzone ± dzisiejsi teologowie przyjmujaÎ
mozÇliwosÂcÂ osiaÎgnieÎcia nieba przez czøowieka jeszcze przed zmartwychwstaniem ciaø, nawet zaraz po sÂmierci. Natomiast caøkowicie zgodne saÎ poglaÎdy
70
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73
74
75

Sermo 75,4-5.
Por. Orationes 40,36.
Por. De principiis 3,5,7; 3,6,6; 1,6,4; 1,6,2.
Por. Cat. 26; 35, a takzÇe: De hominis opificio 17.
Por. Regulae brevius tractatae 267.
Por. Exp. Evangelii secundum Lucas; Ex-p. In ps. CXVIII XX.
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dotyczaÎce istoty szczeÎsÂcia zbawionych w niebie. Jest niaÎ ¹widzenie Bogaº, nazwane poÂzÂniej visio beatifica. Ireneusz stwierdza kroÂtko: ¹ubique Deus videbiturº76. Ojcowie KosÂcioøa, mimo zÇe przyjmujaÎ etap przygotowawczy oglaÎdania
Boga i wiaÎzÇaÎ z nim stopniowy wzrost czøowieka, wyrazÇajaÎcy sieÎ w coraz wieÎkszym upodobnieniu do Chrystusa, to jednak z ostrozÇnosÂciaÎ wyrazÇajaÎ sieÎ o zdolnosÂci oglaÎdania Boga przez czøowieka, czyli poznania jego istoty. Nawet po
zmartwychwstaniu ciaø czøowiek, chocÂ przeboÂstwiony, pozostanie na poziomie
stworzenia. Dlatego niezbeÎdne jest dla niego specjalne, dodatkowe wyposazÇenie, ktoÂre uzdolni go do widzenia Boga. We wspoÂøczesnej eschatologii moÂwi sieÎ
w tym wypadku o lumen gloriae. WykøadnieÎ koncepcji patrystycznej na ten
temat mozÇemy znalesÂcÂ u Cyryla Aleksandryjskiego. Wychodzi on z przekonania, zÇe chociazÇ po paruzji przeboÂstwienie czøowieka osiaÎgnie swoÂj szczyt, to
jednak pozostaje on stworzeniem i nie jest w stanie pojaÎcÂ istoty Boga. Dlatego
jego rozum (nous) zostanie napeøniony Boskim, niewypowiedzianym sÂwiatøem,
a czeÎsÂciowe poznanie, jakim cieszyø sieÎ dotaÎd, ustaÎpi miejsca ¹osÂlepiajaÎcej wiedzyº77. Uwolnieni od wszelkich kajdan, ¹nie potrzebujaÎc zÇadnej figury, zagadki
czy przypowiesÂci beÎdziemy kontemplowacÂ jak gdyby z odkrytaÎ twarzaÎ i nieskreÎpowanym umysøem pieÎkno Boskiej natury naszego Boga i Ojcaº78. BeÎdzie to ±
wedøug Cyryla ± ¹doskonaøa wiedza o Boguº, wieÎcej: ¹rodzaj Boskiej wiedzyº79. Wiedza ta napeøni czøowieka szczeÎsÂciem bezgranicznym80. PoglaÎd, zÇe
oglaÎdanie Boga beÎdzie zøaÎczone z peønym Jego poznaniem, podzielali takzÇe
Orygenes i Ojcowie Kapadoccy.
WiecznosÂcÂ nieba, a tym samym niezniszczalnosÂcÂ szczeÎsÂcia zbawionych,
Ojcowie wyrazÇajaÎ okresÂleniem ¹dzienÂ oÂsmyº. Stosownie do tego Grzegorz
z Nazjanzu naucza, zÇe niebo beÎdzie wielkim sÂwieÎtem, osÂwietlonym jasnosÂciaÎ
BoÂstwa81. AmbrozÇy nazwie ten stan miejscem odpoczynku, wiecznego sÂwiatøa
i niezniszczalnej chwaøy82 (co znajduje swoje odzwierciedlenie we wspoÂøczesnej modlitwie za zmarøych: ¹wieczny odpoczynek a sÂwiatøosÂcÂ wiekuistaº).
Bazyli natomiast nie waha sieÎ stwierdzicÂ, zÇe po zmartwychwstaniu zbawieni
zostanaÎ uznani za godnych oglaÎdania Boga twarzaÎ w twarz83. Wtedy rozkwitnaÎ jak kwiaty i w krainie sÂwiatøaÎ beÎdaÎ cieszycÂ sieÎ przyjazÂniaÎ wzajemnaÎ i przyjazÂniaÎ z Bogiem84.
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35,13.
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Adv. haer. V, 36,1.
Por. In Johannem 16,25.
TamzÇe.
TamzÇe.
Por. tamzÇe.
Por. Orationes 24,19; 43,82.
Por. De obitu Theodosii 30; 32; a takzÇe: De bono mortis 47.
Por. Homiliae In Psalmom 33,11. Podobnie wyrazÇa sieÎ AmbrozÇy: ¹facie ad faciemº ± Ep.
Por. tamzÇe 28,3; a takzÇe Homiliae In Psalmom 14,1.
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***

Przedstawiony powyzÇej materiaø, chocÂ trudno go uwazÇacÂ za kompletny,
daje podstaweÎ do wniosku, zÇe zasadnicze kierunki eschatologii patrystycznej
znajdujaÎ nie tylko odzwierciedlenie w eschatologii wspoÂøczesnej, ale takzÇe swoje rozwinieÎcie i rozjasÂnienie. Nie ma rozbiezÇnosÂci mieÎdzy poglaÎdami dzisiejszych teologoÂw a poglaÎdami OjcoÂw KosÂcioøa. SÂwiadczy to o ciaÎgøej aktualnosÂci
patrystycznego nauczania, ktoÂre cechuje wnikliwosÂcÂ i intuicja. Warto sieÎgacÂ do
niego czeÎsÂciej.

Summary
Author of the article makes an effort to prove, that the main questions and
problems, that emerge in the contemporary eschatology and at the same time considered as the new one, were formulated a way earlier, in the teaching of the Fathers of
the Church. Unfortunately, the patristic eschatology shall be still counted among the
number of less researched branches of theological knowledge. However, in the
patristic sources we can find theses, including original and innovative standpoints
of the Fathers in the eschatologically fundamental questions. They concern: 1) the
interpretation of the human souls fate directly after death and the issue of judgement
(the convergent statement is, that the soul itself recognizes and estimates the state of
its likeness to Christ); 2) the interpretation of happiness of the delivered until time of
the resurrection of the bodies (the essence of the happiness is sojourning with
Christ); 3) the interpretation of the purgatory (purification, which is, maturation
in love); 4) the interpretation of a possibility of permanent souls separation from
God (a question of eternity of the infernal punishment, leading to the theory of
apokatasthasis); 5) the interpretation of visio beatifica (contemplation and perception of the nature of God). The conclusion is, that in the trends of contemporary
eschatology the reflection as well as development of Fathers of the Church teaching
on ¹the last thingsº is significantly represented.

