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OCZYSZCZAJCY SD BO Y
EKUMENICZNA „BILINGWALIZACJA” NAUKI O PO MIERTNYM
OCZYSZCZENIU W WIETLE BADA BIOGRAFICZNYCH

PURIFYING JUDGMENT OF GOD:
ECUMENICAL “BILINGUALISATION” OF THE TEACHING ABOUT POST-MORTEM
PURIFICATION IN THE LIGHT OF BIOGRAPHICAL RESEARCH

A b s t r a c t. The purpose of the article is an attempt to indicate, based on the implications of the
in the social sciences developed biographical perspective, the convergence in the theological
description of the eschatological purification and judgment of God on the Catholic and Protestant
side. The abovementioned research perspective exposes, among others, durability of individual
biography, the importance of self-discovery and inalienable responsibility for maturation to fully
own identity. This type of categories have found reception, both in the Catholic and Protestant
theology, without having abandoned their doctrinal assumptions and being able to formulate
complementary and converging statements. The post-conciliar Catholic theology explains the
eschatological purification as a process of personal maturation for meeting with God, as well as
transforming man’s encounter with God as Judge. In the more recent Protestant theology one can
find such interpretations of God’s judgment, which demonstrate its processual character and
purifying sense in the perspective of individual life history.
Key words: eschatology; purgatory; God’s Judgment; Protestantism; biographical method.

Opisywanie eschatologicznej rzeczywistoci skazane jest na posugiwanie
si koordynatami ludzkiego dowiadczenia wydarzajcego si w czasie i przestrzeni. Ziemskie uwarunkowania ludzkiej egzystencji odciskaj si na naszej wiadomoci i istotnie wpywaj na sposoby ujmowania rzeczywistoci
eschatologicznej, cho jednoczenie cigle aktualna pozostaje potrzeba hermeneutyki wypowiedzi eschatologicznych, uwzgldniajcej czsto ich meta-
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foryczny charakter 1. Odnosi si to równie do wypowiedzi na temat czy ca,
który zawsze pozostawa charakterystyczn rzymskokatolick doktryn. Koció wschodni nigdy nie przyj w peni tej doktryny, gdy wydarzenie
zbawienia postrzeg jako boski proces wychowania, który rozpoczyna si
ju w yciu ziemskim. Poza tym na Wschodzie nie znano nauki o grzechu
pierworodnym, która stanowi istotne zao enie i tworzy teologiczne podo e
dla tej doktryny. Z kolei reformatorzy odrzucili nauk o czy cu nie tylko
z powodu nadu y w zwizku z odpustami, lecz dlatego, e nie odnajdywano
dla niej wystarczajcych podstaw biblijnych. Z perspektywy katolickiej istotne pozostaje zatem pytanie, czy problematyczna nauka o pomiertnym oczyszczeniu jest rzeczywicie centralnym elementem chrzecijaskiej soteriologii, czy te jedynie jakim przejciowym, historycznym elementem tradycji, który stawia przed teologami zadanie nieustannej jego „obrony”?2 Pytanie to nabiera szczególnego znaczenia w ekumenicznym kontekcie relacji
katolicko-protestanckich. Nauka o usprawiedliwieniu, która od kilkunastu lat
jest ju przedmiotem konsensusu midzy katolikami i luteranami3, ma implikacje zarówno teologiczne, jak i antropologiczne. Z jednej strony bowiem,
zwaszcza w swej kryteriologicznej funkcji, wymaga ona uwypuklenia w teologicznym nauczaniu nadrzdnej roli zbawczej aski i suwerennoci Bo ego
dziaania w dziedzinie zbawienia, z drugiej za stanowi wyzwanie dla teologicznej antropologii i stawia pytanie o rozumienie czowieka 4, o jego
mo liwoci w perspektywie zbawienia, cznie z ostatecznym, eschatologicznym wymiarem. Katolicka doktryna o czy cu stanowi w pewnym
sensie punkt, w którym uwypukla si hermeneutyczna ró nica w ujmowaniu
tych perspektyw. Rzecz nie polega jednak na tym, by ró ne teologiczne
i filozoficzne tradycje redukowa do wspólnych wypowiedzi, lecz poszukiwa mo liwoci ich komplementarnego rozumienia. Woski teolog Angelo
Maffeis zauwa a, e recepcja ekumenicznych uzgodnie nie mo e polega
na zerwaniu z wasn tradycj teologiczn, ale winna przybra ksztat procesu „bilingwalizacji” teologii, to znaczy umiejtnoci wyra enia treci
1

D. SATTLER, Gottes Gericht und die geläuterte Selbsterkenntnis des Menschen. Versuch einer
Verhältnisbestimmung in ökumenischer Perspektive, w: U. SWARAT, TH. SÖDING (red.), Gemeinsame Hoffnung – über den Tod hinaus. Eschatologie im ökumenischen Gespräch, Freiburg –
Basel – Wien: Herder 2013, s. 128 n.
2
Por. W. BEINERT, U. KÜHN, Ökumenische Dogmatik, Leipzig – Regensburg: Evangelischen
Verlagsanstalt – Verlag Friedrich Pustet 2013, s. 798.
3
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, w: K. KARSKI, S.C. NAPIÓRKOWSKI
(red.), Bliej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, Lublin: TN KUL 2003, s. 499-523.
4
W. THÖNISSEN, Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit. Das ökumenische Ringen um die Rechtfertigung, Paderborn – Leipzig: Evangelischen Verlagsanstalt 2016, s. 103 n.
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wiary w jzyku zrozumiaym na gruncie innych teologicznych i kocielnych
tradycji5. Zachodzenie takiego procesu mo na wanie obserwowa cho by
w wypowiedziach z zakresu eschatologii. Zachowujc tradycyjne punkty nauczania teologicznego w zakresie pomiertnego oczyszczenia i sdu Bo ego,
mo liwe jest odnalezienie ich treciowej zbie noci w jzyku zrozumiaym
dla obu tradycji konfesyjnych. Sprzymierzeca teologicznej „bilingwalizacji” mo na dostrzec w obszarze nauk spoecznych. Kluczem spinajcym
konfesyjne odmiennoci mo e okaza si zastosowanie efektów bada biograficznych do ponadkonfesyjnego opisu rzeczywistoci eschatologicznego
spenienia ludzkiego ycia. Elementy biograficznej narracji uwra liwiaj na
uchwycenie znaczenia indywidualnego wymiaru ludzkiego ycia tak e
w perspektywie eschatologicznej. Zanim zatem w niniejszym artykule nastpi
zarysowanie treciowych zbie noci w zakresie katolickiego i protestanckiego
nauczania odnonie do eschatologicznego sdu Bo ego i procesu pomiertnego oczyszczenia, w pierwszym punkcie dokona si opisu samych bada
biograficznych i tzw. metody biograficznej, w drugim za punkcie wska e si
na u yteczno metody biograficznej w teologii.

1. BADANIA BIOGRAFICZNE I METODA BIOGRAFICZNA

W naukach spoecznych ju od wielu lat docenia si badania biograficzne
prowadzone w oparciu o tzw. metod biograficzn6. Niektórzy mówi w tym
kontekcie o renesansie perspektywy biograficznej, i to nie tylko w badaniach socjologów czy pedagogów, którzy mog odwoa si do utrwalonej
ju w ich dyscyplinie tradycji badawczej, lecz tak e psychologów, historyków czy nawet artystów7.

5

Zob. A. MAFFEIS, Die aktuelle Situation des Dialogs. Ökumene des Konsenses und der Differenzen. Eine katholische Sichtweise, w: F. FERRARIO (red.), Umstrittene Ökumene. Katholizismus und Protestantismus 50 Jahre nach dem Vatikanum II, Tübingen: Mohr Siebeck 2013, s. 49.
6
Por. M. CZY EWSKI, Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji,
antyesencjalistyczne wtpliwoci oraz sprawa krytyki, „Przegld Socjologii Jakociowej” 9 (2013),
nr 4, s. 14.
7
K. KAMIERSKA, Badania biograficzne w naukach spoecznych, „Przegld Socjologii Jakociowej” 9 (2013) nr 3, s. 6.

40

KS. RAJMUND PORADA

Pocztki bada biograficznych datuje si na lata 20. XX wieku 8.
W pierwszej fazie ich zadanie definiowano jako opis wolnych, indywidualno-podmiotowych czynów czowieka. Celem tych bada miao by
zwrócenie uwagi na proces zmagania si z wyzwaniami ycia, który przybiera posta indywidualnego objaniania i interpretacji jego poszczególnych
zdarze. Badania biograficzne wyró niaj trzy cechy: caociowe spojrzenie
na ycie badanego podmiotu, uwzgldnienie subiektywnej perspektywy podmiotu zdarze oraz uwzgldnienie indywidualnych procesów i rozwoju. Ten
rodzaj bada sprzeciwia si zatem redukcjonistycznym, obiektywizujcym
i systematyzujcym nurtom bada w naukach humanistycznych i spoecznych, subiektywnym za opisom procesów, indywidualnym zamiarom i decyzjom oraz subiektywnym strukturom interpretacji przypisuje spoeczn
relewantno 9.
M. Czy ewski wskazuje, e metoda stosowana w badaniach biograficznych stanowi „instrumentarium badawcze, pozwalajce na subteln analiz
barier biograficznych w powizaniu z barierami strukturalnymi” 10. Instrumentarium to pozwala na uniknicie uogólniajcego, schematycznego wskazania rzekomych przyczyn zachowa autodestruktywnych lub spoecznie
destruktywnych poprzez odwoanie si do typowych okolicznoci spoecznych, takich jak np. bieda czy rozbita rodzina. Zamiast tego podejmuje si
prób – nieatw co prawda – rekonstrukcji „procesualnego przebiegu biografii i tym samym pokazania, «jak do tego mogo doj »” 11. Jak zauwa a
ten sam badacz, zgodnie z metod biograficzn egzystencjalnych dowiadcze nie powinno si analizowa wycznie „na poziomie zbiorowym, lecz
tak e indywidualnym, jak i z uwzgldnieniem zo onych relacji midzy tymi
poziomami” 12. Zasug metody biograficznej jest równie „jej wkad w analiz pamici zbiorowej i indywidualnej”, zwaszcza za zdolno do uchwycenia wszelkich luk i znieksztace pamici w odniesieniu do trudnych wydarze z przeszoci 13.

8

Zob. W. FUCHS, Biographische Forschung. Eine Einführung in Praxis und Methoden, Opladen: VS Verlag für Sozialwissenschaften 1984; W. VOGES (red.), Methoden der Biographie- und
Lebenslaufforschung, Opladen: VS Verlag für Sozialwissenschaften 1987; P. ALHEIT, E. HOERNING (red.), Biographisches Wissen. Beiträge zu einer Theorie lebensgeschichtlicher Erfahrung,
Frankfurt – New York: Campus Verlag 1989.
9
W. FUCHS, Biographische Forschung, s. 104.
10
M. CZY EWSKI, Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna, s. 22.
11
Tam e.
12
Tam e.
13
Tam e.
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Z perspektywy bada teologicznych interesujce implikacje mog wynika z terapeutycznego zastosowania metody biograficznej, co stosuje si
np. w ramach psychoterapii. Chodzi w tym przypadku o podnoszone terapeutyczne aspekty socjologicznych wywiadów biograficznych. Szczegóowy
opis zastosowania i efektów tej metody w tym kontekcie daj cho by
Agnieszka Golczyska-Grondas i Marek Grondas14. Charakteryzujc istotne
dla teologicznego „u ytku” aspekty, oprzemy si na ich opracowaniu.
Przyjmuje si, e wywiady biograficzne stanowi form interwencji
psychologicznej. Autobiograficzna narracja, w której narrator spotyka si ze
zrozumieniem innych, uruchamia i wzmacnia proces samorozumienia, stwarza mo liwoci zmiany obrazu siebie, reinterpretacji swojej biografii i zyskania poczucia pewnoci, bezpieczestwa i cigoci. Zauwa a si, e zyskanie mo liwoci opowiedzenia wasnej historii ycia mo e prowadzi do
osobistego wyzwolenia. Poprzez proces narracji wasnej biografii narrator
uzyskuje specyficzny wgld we wasne ycie, co mo e prowadzi do zmiany
lub modyfikacji obrazu wasnej biografii. Rozpoznanie biaych plam we
wasnej biografii mo e przyczyni si do zwikszenia wasnego potencjau
i redukcji problemów, a w konsekwencji poprawy jakoci ycia. Opowiedzenie wasnej historii ycia ma oczyszczajcy efekt i odgrywa wa n rol
w yciu jednostki15. Szczególne znaczenie tego wymiaru mo e ujawni si
zwaszcza w sytuacji przywoywania traumatycznych wydarze z przeszoci. Opowie o szczególnie bolesnych wydarzeniach z przeszoci w obecnoci yczliwego suchacza nierzadko przynosi rzeczywist ulg. Ponadto
poprzez wypracowanie poczucia cigoci i cznoci midzy przeszoci
i teraniejszoci ujawnia si tak e mo liwo zintegrowania tych bolesnych
elementów z caociowym spojrzeniem na wasn histori ycia16.
Wywiad biograficzny ma wpyw na rozwój samowiadomoci, poczucie
odpowiedzialnoci i zdolno do podejmowania skutecznych dziaa przez
jednostk. Oczywicie s to cele, które stawia sobie przede wszystkim
psychoterapia, ale jako „uboczne skutki” mog równie zosta osignite
w ramach wywiadu biograficznego. Niezale no i autonomia jednostki staje
si szczególnie wa na, gdy ma si na uwadze jeden z podstawowych warunków skutecznej terapii, czyli osignicie osobistego rozwoju, którym jest
14

A. GOLCZY SKA-GRONDAS, M. GRONDAS, Biographical Research and Treatment. Some
Remarks on Therapeutic Aspects of Sociological Biographical Interviews, „Przegld Socjologii
Jakociowej” 9 (2013), nr 4, s. 28–49.
15
Tam e, s. 38; zob. K. KAMIERSKA, Biography and Memory. The Generational Experience
of the Shoah Survivors, Boston: Academic Studies Press 2012.
16
A. GOLCZY SKA-GRONDAS, M. GRONDAS, Biographical Research and Treatment, s. 38.
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podjcie osobistej odpowiedzialnoci za wasne ycie czy wasn sytuacj
yciow. Dla osób, które nie akceptuj wasnej odpowiedzialnoci, lecz win
za swe niepowodzenia lub trudnoci obci aj inne osoby lub jakie obce siy,
nie istnieje adna skuteczna terapia. Kluczowe jest zatem przyjcie postawy
autora wasnego ycia. Podobnie rzecz ma si w przypadku wywiadu biograficznego. Kiedy narrator opowiada sw histori, jest konfrontowany z pytaniem o to, kto spowodowa to, co si zdarzyo. Jeli narrator uwiadomi
sobie, e on sam jest autorem swej biografii, wówczas speni si jeden z podstawowych warunków koniecznych do osignicia osobistego rozwoju17.

2. U YTECZNO  METODY BIOGRAFICZNEJ W TEOLOGII

Wydaje si, e perspektywa badawcza okrelana mianem metody biograficznej mo e by wykorzystana w interpretacji niektórych zagadnie z zakresu teologii. Jak bowiem zauwa a M. Czy ewski, „[d]uch naszych czasów
promuje formy mieszane i hybrydowe w ró nych obszarach ycia spoecznego, traktujc je – niejako z definicji – jako kolejne wiadectwa jednostkowej i zbiorowej twórczoci”18. Nie powinny zatem zaskakiwa nowe
konstelacje teoretyczno-metodologiczne, które sw u yteczno mogyby
znale tak e w teologii. Tym bardziej, e analizujc histori tego typu
bada, socjologowie wskazuj, i ich korzenie znajduj si w bogatej chrzecijaskiej tradycji biograficznych i autobiograficznych opowieci. Wystarczy tylko wskaza na znaczenie w religijnym kontekcie takich gatunków
literackich, jak wyznania i hagiografie. Nie mniej istotne jest te to, e wiara
judeochrzecijaska wspiera przekonanie o wyjtkowym charakterze ka dej
ludzkiej osoby i jej niezbywalnej godnoci19. Konsekwencje tej wiary winny
znale odzwierciedlenie tak e w ró nych dziedzinach teologii.
Prób zastosowania osigni bada biograficznych na gruncie teologii
podja ju D. Sattler 20. Dogmatyczka z Monastyru wskazaa na cztery gówne zalety metody biograficznej, uzasadniajc jej u yteczno w badaniach
z zakresu eschatologii. Po pierwsze, elementy biograficznych relacji s
obecne w codziennej komunikacji. Peni one funkcje apologetyczne (usprawiedliwienie dla okrelonych dziaa), anamnetyczne (dla ugruntowania
17

Tam e, s. 47.
M. CZY EWSKI, Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna, s. 14
19
D. SATTLER, Selbstthematisierung im Selbstgericht. Zur Rezeption der Biographieforschung in der Eschatologie, „Theologie der Gegenwart” 42 (1999), s. 93.
20
Tam e, s. 92-105.
18
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wasnych przekona) i prognostyczne (dla wyznaczenia kierunku dalszych
dziaa). Odpowiadaj one czasowej strukturze odnoszenia si do rzeczywistoci przez ludzi. Ka dy bowiem mniej lub bardziej wiadomie wspomina, realizuje i planuje swoje ycie. Po drugie, liczenie si z wasn przemijalnoci rzutuje na ksztatowanie ycia. wiadomo , e ycie si kiedy
skoczy, a jednoczenie wyczuwanie szczególnego charakteru okrelonych
chwil stanowi wa ny motyw dla gotowoci opowiadania o swoim yciu.
Zwaszcza momenty kryzysu, ale tak e perspektywa koniecznoci podjcia
jakich kluczowych decyzji czy zbli ajce si po egnanie, sprzyjaj dokonywaniu biograficznej narracji, obejmujcej nieraz dugie okresy ycia21. Po
trzecie, biograficzna narracja przyczynia si do tworzenia przez jednostki
okrelonego projektu ycia. Podstaw staje si tu materia dostarczony przez
pami , która rekonstruuje ró ne wydarzenia ycia. Rekonstrukcja ta nie jest
jednak zwykym zestawieniem i uszeregowaniem wydarze, lecz procesem
ich doboru, wyakcentowania, dowartociowania, czyli wynikiem dokonanej
interpretacji i perspektywicznego uporzdkowania. Po czwarte, biograficzna
narracja z jednej strony ujawnia niepowtarzalno i wyjtkowo ka dego
ludzkiego ycia, z drugiej za jego wspólnotowy charakter urzeczywistniajcy si w wielorakich midzyosobowych wiziach. Opis wasnego ycia nie
mo e dokona si z pominiciem opisu ycia innych osób. Wspólne dowiadczenia tworz niepowtarzaln histori ycia uksztatowan z innymi
i poprzez innych. W ten sposób w strukturze narracji biograficznej ujawniaj
si jednoczenie temporalno , subiektywno i spoeczne uwarunkowanie
percepcji ycia. Gotowo do owej narracji jest znakiem ludzkiego d enia
do zrozumienia ycia i przyswajania sposobów dziaania na przyszo 22.
U yteczno metody biograficznej ujawnia si zwaszcza w tym, co dotyczy pamici o swoim yciu, a tak e procesu samopoznania czy odkrywania
swej to samoci. Proces ten nie jest jakim wyizolowanym, wycznie osobistym aktem, lecz zo onym procesem interakcji z innymi osobami, w tym
równie – z perspektywy teologii chrzecijaskiej – z Osob Boga. Warto
zauwa y , e recepcja kategorii pojciowych zwizanych z indywidualn
autopercepcj jest obecna we wspóczesnej katolickiej eschatologii przy
opisie sdu Bo ego, a tak e procesu eschatologicznego oczyszczenia. Wydaje si, e do powszechne jest wród wierzcych przekonanie, i grzesznik
nie mo e oczekiwa ze strony Boga jakiej „amnestii”, która nie miaaby

21

Zob. M. SCHNEIDER, Krisis. Zur theologischen Bedeutung von Glaubens und Lebenskrisen,
ebook, Frankfurt 19952; cyt. za: D. SATTLER, Selbstthematisierung im Selbstgericht, s. 4.
22
D. SATTLER, Selbstthematisierung im Selbstgericht, s. 3 n.
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adnego odniesienia do jego osobistej historii ycia i okrelonego stopnia
odpowiedzialnoci za ni. W obliczu wielkich tragedii XX wieku i rozwoju
„przemysu mierci” wszystkie teologie konfesyjne uwra liwiy si na konieczno rozró nienia midzy sprawcami i ofiarami23. Dla wielu kategoria
bezwarunkowego usprawiedliwienia zdaje si podwa a sens ewangelicznego
wezwana do nawrócenia i niewystarczajco eksponowa dialogiczny charakter
wydarzenia zbawienia24. Problem ten znajduje swój wyraz tak e w nowszych
publikacjach z zakresu eschatologii autorstwa teologów ewangelickich.

3. OCZYSZCZAJCY SD BO Y
JAKO WALORYZACJA JEDNOSTKOWEJ HISTORII YCIA

Ze strony ewangelickiej na szczególn uwag zasuguje wotum Unii Kocioów Ewangelickich w EKD, zatytuowane Nasza nadzieja na ycie
wieczne 25. Punktem wyjcia do sformuowania tego dokumentu bya krytyczna konstatacja deficytów protestanckiego nauczania na temat eschatologicznej nadziei. Teologia ewangelicka pomijaa, a nawet uznawaa za teologicznie problematyczne pytanie o jednostkowe losy i relacje z innymi
ludmi, zwaszcza z najbli szymi, w tamtej rzeczywistoci. Podstawowe
znaczenie zyskaa hipoteza cakowitej mierci czowieka, w której jasno
wielkanocnego wiata zmartwychwstaego Chrystusa zupenie przesonia
znaczenie jednostkowej yciowej biografii. To spowodowao, e teologia
ewangelicka z rezerw odnosia si do indywidualnej eschatologii i eschatologicznej nadziei jednostki. Autorzy wotum stwierdzaj, e z obawy o to, e
opisy eschatologicznej przyszoci wykraczajcej poza horyzont ziemskiego
ycia mog zosta zrozumiane dosownie i prowadzi do nieporozumie, tak
w kazaniach, jak i wypowiedziach teologów zrezygnowano z opisów ycia
po mierci. Tak e podrczniki do katechezy milczay wobec pytania, co
czeka czowieka po mierci. Wobec elementarnych religijnych pyta kocielne nauczanie nie dawao adnej odpowiedzi. Teologicznie istniaa w tym
zakresie swoistego rodzaju pró nia26, któr wotum miao przezwyci y .
23

U. LINK-WIECZOREK, Vom Werden des Heils. Eine Replik auf Jürgen Werbick, w: Gemeinsame Hoffnung – über den Tod hinaus, s. 225
24
Por. W. THÖNISSEN, Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit, s. 202 n.
25
UNION EVANGELISCHER KIRCHEN (red.), Unsere Hoffnung auf das ewige Leben. Ein Votum
der Union Evangelischer Kirchen in der EKD, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagsgesellschaft 20082.
26
Tam e, s. 24 n.
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Wotum podkrela, e wskrzeszenia czowieka do ycia wiecznego nie
nale y rozumie w sensie cakowicie nowego stworzenia, lecz e Bóg zachowuje cigo midzy tym, czym bylimy, a tym, czym bdziemy w wiecznoci. Jego sd ujawni w caej prawdzie, kim rzeczywicie bylimy27. Autorzy
wotum, formuujc przesanie eschatologicznej nadziei w perspektywie Bo ego sdu, odnosz si jednak krytycznie do katolickiej nauki o czy cu, która –
ich zdaniem – zakada mo liwo „poprawy” naszego stanu i w ten sposób
osabia wymow cakowitego wydania si przez czowieka osdowi Jezusa
Chrystusa. W dokumencie czytamy: „Bezzasadne jest przekonanie, e w obliczu caego dokonanego ycia ludzie mog unikn spotkania z askawym Sdzi Jezusem Chrystusem i poniekd pozbawi Go mo liwoci dziaania”28.
Jednoczenie dostrzega si w tym miejscu moment konwergencji midzy
wasnym stanowiskiem a stanowiskiem wspóczesnej teologii katolickiej, która – jak susznie zauwa aj autorzy wotum – interpretuje sd Jezusa Chrystusa
jako „czyciec”. Ewangeliccy autorzy powouj si tu na wypowied katolickiego teologa F.-J. Nocke, który w wydarzeniu Bo ego sdu dostrzega realizacj rzeczywistoci opisywanej w tradycyjnej katolickiej teologii mianem
„czy ca”. Jak wyjania F.-J. Nocke, w spotkaniu z kochajcym ChrystusemSdzi topnieje narose zo, rozwizuj si wzy egoizmu. Oczyszczenie przybiera form dopeniajcego cierpienia: w takim samym stopniu uszczliwiajcego, gdy nioscego uwolnienie od uwika w zo, jak i bolesnego, gdy
uwalniajcego od warstw grzechu, które stay si czci wasnej to samoci29.
Autorzy wotum przyznaj, e takie ujcie jest zbie ne z rozumieniem sdu Jezusa Chrystusa w teologii ewangelickiej, gdzie na bazie dowiadczenia usprawiedliwiajcej aski Chrystusa ów sd jest przedmiotem nadziei w odniesieniu do
wszystkich ludzi, których historia ycia podlega bdzie Bo emu osdowi
i utrwalone zostanie ostatecznie to, co czyni ludzi stworzeniami umiowanymi
przez Boga30. Warto w tym miejscu zauwa y , e oczyszczajcy wymiar Bo ego sdu podkrela równie Evangelischer Erwachsenenkatechismus („Ewangelicki Katechizm Dorosych”). Autorzy katechizmu pisz, e sd Bo y przyniesie
czowiekowi bolesne poznanie jego yciowych motywów i celów31.
27

Tam e, s. 88.
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Dokonujca si we wspóczesnej katolickiej eschatologii integracja idei pomiertnego oczyszczenia z caociowo ujmowanymi wydarzeniami mierci i sdu Bo ego nie jest czym zupenie nowym, gdy – jak trafnie zauwa a W. Hryniewicz – zwizek midzy oczyszczeniem a tzw. sdem szczegóowym w katolickiej teologii zawsze by do oczywisty32. To powizanie uatwia spojrzenie
na indywidualn odpowiedzialno ka dego grzesznika przed Bogiem. Jednoczenie otwiera ono drog do gbszego rozumienia procesu oczyszczenia, które
dokonuje si w spotkaniu z Bogiem i przyjciu Jego mioci. Jeli wspomniany
zwizek doznaje dodatkowej waloryzacji w kontekcie ekumenicznym, to pozwala ywi on nadziej na przezwyci enie dawnych aporii dotyczcych zwaszcza pomiertnej naprawy i oczyszczenia. Ten kierunek mylenia wyranie
sygnalizuje tak e dokument dialogu katolicko-luteraskiego w USA The Hope
of Eternal Life, który w wotum Unii Kocioów Ewangelickich w EKD dostrzega najwiksz otwarto po stronie ewangelickiej na wspóczesne ujcie
w katolickiej eschatologii kwestii pomiertnego oczyszczenia i Bo ego sdu33.
Z tego, co powiedziano wy ej, mo na by wnioskowa , e w przypadku „uto samienia” wydarzenia czy ca z sdem Bo ym stanowiska obu konfesji nie
wydaj si by a tak odlege od siebie. Zbie no ta ujawnia si tym silniej,
gdy w opisie pomiertnego oczyszczenia i eschatologicznego sdu uwzgldni
si implikacje pynce z przyjcia perspektywy biograficznej.

4. OCZYSZCZAJCY SD BO Y
JAKO PROCES OSOBOWEGO DOJRZEWANIA

Jak wiadomo, wyobra enie o czasowo ograniczonym eschatologicznym
oczyszczeniu wynikao z zamysu „zagwarantowania” osobom, które w obliczu
wasnych grzechów nie zdoay zakoczy nao onej przez Koció pokuty,
mo liwoci kontynuacji jej realizacji poza granic mierci oraz wsparcia ze
strony ziemskiej wspólnoty wiernych w formie modlitewnego wstawiennictwa.
Udzia Kocioa w losie zmarych, którzy nie pojednali si w ziemskiej egzystencji cakowicie z wasnym yciem, mo na rozumie jako wiadectwo Bo ego
miosierdzia wobec grzeszników, przekraczajce granic mierci. W badaniach
teologiczno-historycznych nie ulega wtpliwoci, e uksztatowanie si tego
32
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„miejsca” w rodzaj przera ajcego wydarzenia, które mogo zosta zagodzone
jedynie poprzez polecane przez Koció praktyki pobo nociowe, byo wynikiem wielu czynników i rozmaitych ideowych wpywów. Pierwotny zamys by
jednak inny. Wiza si on z przekonaniem, e nikt nie mo e by pozbawiony
bolesnych egzystencjalnych skutków wasnego dziaania, w przeciwnym bowiem razie zamyka si drog do samopoznania i przejcia procesu dojrzewania
i osignicia peni czowieczestwa34. Wspóczesna teologia katolicka ujmuje
proces oczyszczenia wanie w perspektywie wewntrznego dojrzewania35.
W tym kontekcie abstrahuje si od kategorii czasu, uwypuklajc znaczenie
intensywnoci prze ycia osobistego spotkania z Bogiem.
W encyklice Spe salvi Benedykt XVI w kontekcie wypowiedzi o pomiertnym oczyszczeniu na sdzie Bo ym wskazuje, e w wydarzeniu tym
urzeczywistnia si zarówno sprawiedliwo , jak i aska: „Gdyby by [Sd
Bo y] tylko ask, tak e wszystko, co ziemskie, byoby bez znaczenia, Bóg
byby nam winien odpowied na pytanie o sprawiedliwo – decydujce dla
nas pytanie wobec historii i samego Boga. Gdyby by tylko sprawiedliwoci, byby ostatecznie dla nas wszystkich jedynie przyczyn lku” (nr 47).
W ujciu papie a sprawiedliwo sdu Bo ego jest tym czynnikiem, który
waloryzuje osobist histori ycia ka dego podmiotu w perspektywie jego
eschatologicznego spenienia. Historia ta jest „materi” sdu. Nie mo na
zatem jej ignorowa , wypiera ze wiadomoci albo te liczy na zneutralizowanie w oceanie Bo ej askawoci, skoro stanowi ona o to samoci
jednostki. Nie oznacza to przeciwstawiania historii asce w taki sposób, e
czowiek mógby si zbawi przez wasn nieskaziteln histori. Sytuacja
ma si zupenie odwrotnie – ka da ludzka historia wymaga przemiany
i uzdrowienia. H.U. von Balthasar pisze, e naiwnoci byoby mniemanie,
e grzeszny czowiek „dojrza do wejcia do wiecznoci przez samo zastpcze cierpienie Chrystusa”36. Dojrzewanie do gotowoci wejcia w doskona
wspólnot z Bogiem nie jest aktem momentalnym, lecz procesem. Ten trudny proces wymaga zaistnienia sytuacji terapeutycznej, w której mo liwe bdzie otwarte skonfrontowanie si z wasn biografi i tym wszystkim, co na
ni si zo yo. Konfrontacja ta nie mo e polega jedynie na uwiadomieniu
sobie bilansu ycia. Taki bilans w niejednym przypadku mógby si okaza
trudny do przyjcia i udwignicia. Wspomniana sytuacja terapeutyczna,
34
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w której nastpuje spotkanie grzesznego czowieka z Bogiem miosiernym
Sdzi, stwarza waciwe warunki dla przezwyci enia tego, co grzeszne
w czowieku, i osignicia dojrzaoci, czyli peni ycia.
Stan czy ca, w którym znajduje si czowiek, nale y wic rozumie jako
brak dojrzaoci do peni spotkania z Bogiem ze wzgldu na brak prawdziwej mioci tak do Niego, jak i do ludzi. Ów brak uwarunkowany jest nieumiejtnoci przebaczenia i przyjmowania przebaczenia ze strony innych,
zranieniami spowodowanymi bolesnymi dowiadczeniami w relacjach z ludmi, ale tak e osobistym samolubstwem, egoizmem, pych, kamstwem, niechci czy nawet wrogoci. Wszystko to jest oznak ludzkiej niedojrzaoci
i ró nego typu wewntrznych sprzecznoci, które wymagaj uzdrowienia
i terapii. Wejcie w Bo y wiat, który jest wiatem wiata i przejrzystoci,
wymaga tego samego ze strony czowieka 37. Tymczasem wikszo ludzi nie
odchodzi ze wiata jako wici, ale peni cieni i pómroków, niepogodzeni
do koca ze swym trudnym losem, brakiem wymarzonych talentów czy
zdolnoci, niespenieni w d eniu do szczcia. W obliczu wiecznoci to
wszystko wymaga waciwego osdu ycia, zmiany, naprawy, tak by uwolni si od oskar e i pretensji oraz odzyska yczliwo i mio do Boga
oraz ludzi. Mo na wic zao y – jak sugeruje W. Hryniewicz – e „w spotkaniu z Bogiem bdziemy w kocu zdolni do powiedzenia Mu wprost tego,
co stale nosilimy w gbi swego serca. Powiemy Mu o swoich sporach z Nim
i niewypowiedzianych skargach. […] Przyjdzie moment wyznania swojej
pomyki, swoich win i zaniedba”38. W. Hryniewicz zakada, e tak mogoby
„wyglda dowiadczenie uwewntrznienia «mki czy cowej»” 39, co sprzyjaoby porzuceniu dawnych wyobra e o czy cu jako miejscu wypenionego ogniem, w którym zanurzone dusze oczekuj ratunku ze strony yjcych. Tego typu wyobra enia znieksztacaj prawd o czy cu, który nale y
widzie jako znak „dobroczynnej i yczliwej cierpliwoci Boga, który daje
grzesznemu czowiekowi mo liwo pomiertnego oczyszczenia”40.
Równie G. Greshake przedstawia czyciec w perspektywie waloryzacji
ludzkiej biografii i na niej zogniskowanej narracji. Pisze on, i „czyciec
daje nadziej, e tam gdzie ycie byo takie poowiczne, takie niedoskonae,
mo e nawet nieudane i chybione, Bóg mimo tego podejmie ów – mo e cakiem niepokany – plon naszej ziemskiej egzystencji, aby przerobi nas na
37
Por. B. SESBOÜÉ, Zmartwychwstanie i ycie. Krótki traktat o rzeczach ostatecznych, tum.
M. eraska, Pozna: Wydawnictwo „W drodze” 2002, s. 119.
38
W. HRYNIEWICZ, Oczekuj ycia w przyszym wiecie, s. 186.
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naczynie, które bdzie móg napeni swym yciem” 41. G. Greshake daje do
zrozumienia, e czyciec nie jest rodzajem samooczyszczenia, do którego
czowiek byby zdolny sam z siebie, wycznie wasnym wysikiem. Istot
tego oczyszczenia jest spotkanie z Bogiem i uwiadomienie sobie przez
grzesznika prawdziwego oblicza wasnej egzystencji. wiadomo ta dochodzi do gosu w obliczu yczliwego „Suchacza”, którym jest sam Bóg. Wobec zamknitej ju w mierci historii ycia uwolnienie od ci aru bdów
i pora ek oraz uwikania w grzech mo liwe jest dziki Bo emu przebaczeniu. Czowiek obdarzony przebaczeniem zdolny jest do integracji tych
negatywnych elementów swej biografii z caociow perspektyw swej yciowej historii i przemiany otwierajcej go na Boga i innych ludzi.
O ile w ujciu katolickim opis eschatologicznego oczyszczenia doczeka
si zmiany jzyka, który nie tylko bardziej odpowiada wspóczesnej wra liwoci, ale przede wszystkim skupia si na cile teologicznym wymiarze tej
rzeczywistoci, o tyle w nowszych publikacjach w obrbie teologii protestanckiej mo na dostrzec pewne zmiany dotychczasowego paradygmatu
w odnoszeniu si do mo liwoci pomiertnego oczyszczenia. Zmiany te koresponduj w du ej mierze z tym, co jawi si istotne w perspektywie biograficznej, dowartociowujc aspekt osobowej to samoci ka dej jednostki
oraz rozwijajc koncepcj cigoci i to samoci ziemskiego ycia z yciem
w wiecznoci. Ewangelicki teolog R. Jenson przyznaje, e w nowszej teologii ewangelickiej mo na zauwa y tendencj polegajc na przyjciu, e
eschatologiczny sd nie stanowi momentu rozstrzygajcego o yciu wiecznym, lecz winien by rozumiany jako „proces”, a nawet wicej: jako trwanie
czy te sposób trwania samego Królestwa Bo ego 42. Ch. Gestrich proponuje
w tym celu na nowo odkry pojcie duszy. Dusza stanowi w czowieku orodek integrujcy osob ludzk i podstaw to samoci czowieka. To samo
ta wymaga nieustannego odkrywania i urzeczywistniania, a proces ten wykracza poza granic mierci. Zdaniem Gestricha Bóg twórczo wspiera ten
proces, dziaajc aktywnie w dziele dopenienia procesu osobowej identyfikacji jednostki tak e w odniesieniu do zmarych 43.
41
G. GRESHAKE, ycie silniejsze ni mier . O nadziei chrzecija skiej, tum. J. Kubaszczyk,
Pozna: Wydawnictwo „W drodze” 2010, s. 128.
42
Por. R. JENSON, The Great Transformation, w: C.E. BRAATEN, R. JENSON (red.), The Last
Things. Biblical and Theological Perspectives on Eschatology, Grand Rapids, MI – Cambridge,
U.K.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 2002, s. 39; G. THOMAS, Neue Schöpfung. Systematischtheologische Untersuchungen zur Hoffnung auf das „Leben in der zukünftigen Welt“, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagsgesellschaft 2009, s. 472.
43
Ch. GESTRICH, Die Seele des Menschen und die Hoffnung der Christen. Evangelische
Eschatologie vor der Erneuerung, Frankfurt am Main: Edition Chrismon 2009, s. 184.
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Inny ewangelicki teolog, G. Thomas, rozwija koncepcj eschatologii procesualnej, której elementem jest idea czasowej wiecznoci, w której mo liwe
staje si zintegrowanie trwaych yciowych wizi midzyludzkich z niesion
przez mier przemian pojmowan w kategoriach nowego stworzenia.
Z koncepcj t wi e si te okrelone rozumienie usprawiedliwienia, które
dystansuje si od ujmowania go jako punktowego wydarzenia. Thomas opowiada si za rozró nieniem midzy wiecznoci Boga a wiecznoci odkupionych. Dlatego proponuje „ulokowa ” w nieczasowej wiecznoci Boga
„procesualn” przestrze yciow dla zbawionych, w której zostan otarte
wszelkie zy, a sprawcy i ofiary bd trwali razem, pojednani ze sob
i z innymi 44.
Reformowany teolog U. Körtner w kontekcie podobnych zao e, zwizanych z kwesti tzw. procesualnoci, próbuje dostrzec w wyobra eniu eschatologicznego sdu wyraz ludzkiego pragnienia sprawiedliwoci. Pragnienie to
rodzi si z dowiadczenia, e w ziemskim wymiarze sprawiedliwo mo na
urzeczywistni tylko w wskim zakresie, a czasami staje si wrcz nieosigalna. Komentujc w tym kontekcie kwesti zale noci midzy
indywidualnymi czynami a ich skutkami w wiecznoci, U. Körtner opowiada
si za nadziej na urzeczywistnienie wyrównujcej sprawiedliwoci, której
nie nale y traktowa jedynie jako lekkomylnej iluzji. Si napdow tej
nadziei jest wiara, e zaanga owanie na rzecz ziemskiej sprawiedliwoci,
nawet jeli jest ono okupione jakimi osobistymi stratami, nie jest bezsensowne. Idea sdu jawi si w tej perspektywie jako sprzeciw wobec nihilizmu, który nie dostrzega adnego sensu w zaanga owaniu na rzecz dobra
i sprawiedliwoci 45. Poza tym nadzieja na Bo y sd na kocu czasów wyra a
tak e trudne nieraz do zniesienia napicie midzy wyznawan wiar a sprzeciwiajcym si jej dowiadczeniem wiata, cho by w formie niesprawiedliwoci, cierpienia czy za, któremu Bóg rzekomo nie przeciwdziaa. Kwestia
sdu Bo ego pojawia si wic w cznoci z kwesti teodycei. Jednak e –
jego zdaniem – ta druga kwestia zyskuje na ostroci, jeli nie rozpatruje si
jej z pozycji widza lub rzekomo obiektywnego obserwatora, lecz z perspektywy tego, kto sam w jakim stopniu wplta si w zo i jego struktury. Nie
tylko czowiek bowiem oskar a Boga, ale w ogóle egzystencja grzesznego i
44
G. THOMAS, Gottes schöpferische Gerechtigkeit, w: R. HEß, M. LEINER (red.), Alles in allem. Eschatologische Anstöße, Neukirchen: Neukirchener Theologie 2005, s. 109-132; TEN E,
Neue Schöpfung, passim.
45
U.H.J. KÖRTNER, Die letzten Dinge, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagsgesellschaft
2014, s. 206.
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zdolnego do za czowieka rodzi pytania o Bo  sprawiedliwo . I nie chodzi
tu o innych ludzi, ale o mnie samego. To konkretnie moja egzystencja i moje
dziaanie mogo by powodem do powtpiewania przez innych o Bo ej
sprawiedliwoci, a nawet o istnieniu Boga. Greckie wezwanie: „poznaj
samego siebie” w chrzecijastwie zostao przeformuowane na wezwanie do
poznania samego siebie przed Bogiem. Ma si tu na uwadze nie jakie abstrakcyjne, lecz konkretne, egzystencjalne samopoznanie i zarazem poznanie
Boga46.
Pozytywny, w pewnym sensie terapeutyczny, kojcy, wymiar Bo ego sdu ujawnia si w szczególny sposób w zderzeniu ze wspóczesn kultur
tzw. medialnej prawdy i racji. Zwaszcza media, ale tak e opinia publiczna
stanowi dzi dla wielu najwy szy sd (trybuna), w którym na pró no szuka wyrozumiaoci i aski. Rol surowego sdziego odgrywaj tu najczciej nie tylko dziennikarze czy jurorzy, ale tak e anonimowa publiczno .
Wobec powszechnej „trybunalizacji” ycia i wspóczesnej kultury Körtner
postrzega sd ostateczny jako symbol tak potrzebnej wiatu i midzyludzkim
relacjom kultury miosierdzia i przebaczenia. Jak stwierdza wspomniany
autor, by osdzonym przez Chrystusa oznacza by przez niego odnowionym (zurechtgebracht)47. Sd Chrystusa ma tak e wymiar etyczny. amie on
logik ofiary pokutnej i mechanizmu koza ofiarnego, stajc si w ten sposób
ródem nadziei nie tylko dla ofiar, ale tak e dla sprawców. Jak zapewnia
Körtner, nie chodzi przy tym jednak o stosowanie jakiej retoryki pojednania, która miaby przesoni nieodpokutowan win i sprawców uto sami
z ofiarami. Podejmujc ten wtek, porednio nawizuje on do katolickiej
koncepcji oczyszczenia. Wyra a bowiem przekonanie, e w procesie rozprawiania si z ludzk win konieczne jest jej nazwanie i przepracowanie.
Z nadziej oczekiwane eschatologiczne pojednanie nie mo e odby si na
koszt ofiar48. W ujciu Körtnera mo na dostrzec wic zao enia perspektywy
biograficznej. Odgrywaj one istotn rol w interpretacji eschatologicznego
sdu jako wydarzenia odnowienia wiata nie tylko w perspektywie kosmicznej, ale tak e egzystencjalnej w odniesieniu do ka dego indywidulanego
istnienia.
*
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W obliczu wielkich katastrof XX wieku nowsza teologia staa si wra liwa na konieczno rozró nienia sprawców i ofiar, które tradycyjna eschatologiczna koncepcja nowego stworzenia nie bya w stanie uwzgldni w zadawalajcy, nieabstrakcyjny sposób, czyli w taki, który nie pomija indywidulanej odpowiedzialnoci ka dej jednostki za swoj yciow histori i pozwala si jej skonfrontowa z wasn przeszoci. Mo e wanie dlatego tak
znaczca, a nawet niezbdna staa si dynamika klasycznego obrazu oczyszczenia. Idzie to w parze z obserwowanym w cytowanych wy ej wypowiedziach odkryciem, e Bóg nie reprezentuje logiki odpaty, lecz budujcej
sprawiedliwoci, która otwiera na wspóln przyszo . Ten obraz Boga pozwala zachowa ow dynamik, która z kolei pomaga przedstawi zbawionych wanie jako zbawionych, mimo ich ró nych yciowych historii, w tym
np. zupenie przeciwstawnych historii sprawcy i ofiary. Historie te stay si
jednak trwaym, integralnym elementem to samoci osoby w caym swym
realizmie, który tak e w wiecznoci zachowuje sw aktualno , ale nie jako
przeklestwo, lecz „miejsce” zbawczego dowiadczenia Bo ej sprawiedliwoci. W tej perspektywie eschatologia staje si wypowiedzi o zbawczym
dziaaniu Boga rozumianym jako oczyszczajcy proces, który dla odkupionych stworze realizuje si tak e w wiecznoci. Wydaje si, e takie rozumienie eschatologicznego oczyszczenia ma charakter ekumeniczny i jest
przykadem mo liwej „bilingwalizacji” jzyka teologii.
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OCZYSZCZAJCY SD BO Y
EKUMENICZNA „BILINGWALIZACJA” NAUKI O PO MIERTNYM OCZYSZCZENIU
W WIETLE BADA BIOGRAFICZNYCH

Streszczenie
Celem artykuu jest próba wskazania, na podstawie implikacji pyncych z rozwijanej
w naukach spoecznych badawczej perspektywy biograficznej, zbie noci w teologicznym opisie
eschatologicznej rzeczywistoci pomiertnego oczyszczenia i sdu Bo ego po stronie katolickiej
i protestanckiej. Wspomniana perspektywa badawcza eksponuje m.in. trwao ka dej indywidualnej biografii, znaczenie samopoznania i niezbywaln odpowiedzialno za dojrzewanie do
peni wasnej to samoci. Tego typu kategorie znajduj recepcj zarówno w teologii katolickiej,
jak i protestanckiej, które nie rezygnujc ze swych doktrynalnych zao e, zdolne s do sformuowania komplementarnych i zbie nych treciowo wypowiedzi. Posoborowa teologii katolicka
interpretuje pomiertne oczyszczenie jako proces osobowego dojrzewania do spotkania z Bogiem, a tak e jako przemieniajce czowieka spotkanie z Bogiem jako Sdzi. Z kolei w nowszych ujciach teologii protestanckiej mo na znale takie interpretacje sdu Bo ego, które wskazuj na jego procesualno i dopeniajco-oczyszczajcy sens w perspektywie indywidualnej
historii ycia.
Sowa kluczowe: eschatologia; czyciec; sd Bo y; protestantyzm; metoda biograficzna.

