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Medytacja na temat czasu 

 

Czas pusty i czas znaczący 

 

To jedno jest pewne
1
: Sensu naszego życia nie mierzy się liczbą przeżytych lat. 

Owszem, wypadałoby, żeby człowiek, w miarę przybywania lat, stawał się coraz lepszy i 

mądrzejszy. Trafnie to ujął błazen, kiedy zarzucił staremu królowi Learowi, że się 

przedwcześnie zestarzał: „Kazałbym cię obić za to, żeś się przed czasem zestarzał. Nie 

wypada się zestarzeć, zanim się zmądrzeje”.  

Niestety, zdarza się niekiedy, że na starość ujawnia się w człowieku głupota jego 

całego życia. Również w Piśmie Świętym czytamy o takich nieszczęsnych starcach, którzy 

zmarnowali swoje długie życie i zamiast budować mądrością, porażają swoją przewrotnością. 

Autor Księgi Syracha nie ma wątpliwości, skąd się bierze „starzec cudzołożny pozbawiony 

rozumu: Jeśli w młodości nie nazbierałeś, jakim sposobem znajdziesz na starość?” (Syr 

25,2n). Takimi byli dwaj niegodziwi starcy, którzy zastawili sidła na niewinną Zuzannę. 

„Zestarzałeś się w przewrotności – mówi do pierwszego z nich młody Daniel – a teraz 

wychodzą na jaw twe grzechy, jakie popełniałeś” (Dn 13,52). 

Na szczęście, dany nam czas możemy również niejako skondensować – i już człowiek 

młody może dojść do mądrości osiąganej przez starców. Tobie „dał Bóg przywilej 

starszeństwa” – powiedziano wspomnianemu przed chwilą Danielowi (Dn 13,50). Zaś w 

Księdze Mądrości sformułowano tezę ogólną na ten temat: „Starość jest czcigodna nie przez 

długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą 

starości – życie nieskalane (Mdr 4,8n). 

Dla porządku zauważmy, że mądrość młodzieńca nie zawsze jest autentyczna. W 

środowiskach zakonnych od wieków powtarzane jest spostrzeżenie, ze młody zakonnik nieraz 

wygląda na świętego, ale takim nie jest, podczas gdy stary zakonnik, choć takim się nie 

wydaje, często naprawdę jest święty. 

Analogiczne spostrzeżenie zapisane jest w Traktacie o sufizmie: „Pewna niewiasta już 

podeszła w latach powiedziała: W młodości doświadczałam w mojej duszy wielkiej 

gorliwości i stanów wzniosłych, które uważałam za siłę stanu duchowego. A kiedy 

postarzałam się, ustały one u mnie i poznałam, iż była to siła młodości i że złudnie sobie 

wyobrażałam, iż są to stany gorliwości”. 

Na czym to polega, że u jednego czas jest pusty, a u drugiego – dobrze wypełniony? 

że jedni dany im do dyspozycji czas marnują, a drudzy starają się go pozytywnie 

wykorzystać? Na pewno to nie jest tak, że pusto spędzają swój czas ludzie, którzy nic dobrego 

w życiu nie robią. Na tym Bożym świecie jest w ogóle niemożliwe tak żyć, żeby nie zrobić 

nic dobrego. Nawet starcy, którzy zasadzili się na niewinną Zuzannę, a nawet Hitler czy 

Stalin, z pewnością jakieś dobro w życiu czynili. Czas pusty jest to czas zamknięty na 

wieczność. 

Człowiek przeżywa wówczas swój czas jako strumień chwil. Wszystko, cokolwiek się 

w nim dzieje i cokolwiek w nim czynimy – choćby to było jakieś dobro – nie posiada 

doniosłości, kiedyś zniknie i nie będzie miało żadnego znaczenia. Wszystko, czym jesteśmy i 

co czynimy, całe zamknięte jest w czasie i podlega koniecznemu dla czasowego istnienia 

przemijaniu. „Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy” (1 Kor 15,32) – opisuje tę postawę Biblia. 

                                                 
1
 Tekst opublikowany po raz pierwszy w: Pastores 2007 nr 36 (3) s.16-24. 
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Konsumizm – bardziej lub mniej świadome nastawienie na takie posiadanie i używanie, jakby 

to były wartości najwyższe – opiera się na założeniu, jakoby nasze życie w ogóle nie miało 

celu wychodzącego ponad czas.  

Jeden tylko Bóg zna wartość mojego czasu 

 

My, grzeszni, już od czasów praojca Adama umieliśmy zamykać nasz czas na 

wieczność, czynić go obiektywnie pustym, przeżywać go tak, jakby naprawdę był on tylko 

strumieniem chwil. W czasach nowożytnych postawa ta otrzymała teoretyczną podbudowę w 

postaci otwartego zwątpienia w samo nawet istnienie duchowego pierwiastka w człowieku. 

Dusza to tylko strumień świadomości, twierdził Hume. Człowiek to tylko zwierzę, 

tym tylko różniące się od innych zwierząt, że zdolne do tworzenia kultury – mówili różni 

scjentyści. Rozwijano również intuicje Hume’a w kierunku twierdzenia, że dusza to nic 

innego, jak „tylko zespół wrażeń i przeżyć”, „to tylko szereg przedsięwzięć tworzących 

ludzkie <ja>”, że „jaźń to tylko wiele ról, jakie pełnimy w relacjach z innymi”.  

Niestety, zwątpienie w pierwiastek duchowy w człowieku przekłada się na nasze 

postępowanie. Fakt autentyczny: Żona porzucana przez męża próbuje się odwołać do tego, że 

przecież przysięgał jej wierność aż do śmierci, przysięgał przed ołtarzem. „Kobieto! Nie bądź 

śmieszna – odpowiada niewierny mąż – przecież to było całe cztery lata temu! Ty brałaś ślub 

z zupełnie innym człowiekiem!”  

Wydaje się, że dla tego człowieka czas to naprawdę tylko strumień chwil, a on sam to 

tylko kolejne role podejmowane przez niego w życiu. My naprawdę potrafimy degradować 

nasz czas do strumienia chwil. W języku potocznym nazywa się to marnowaniem swojego 

życia. Termin „marnowanie czasu”, i jeszcze mocniejszy termin: „zabijanie czasu” 

rezerwujemy zazwyczaj do sytuacji, kiedy również psychicznie tak to odczuwamy.  

Bo warto zauważyć, że obiektywny sens lub bezsens naszego czasu niekoniecznie 

pokrywa się z naszym odczuwaniem. Budowniczowie wieży Babel z pewnością mieli 

poczucie, że uczestniczą w ogromnie sensownym projekcie. A przecież obiektywnie 

dokonywali wielkiej destrukcji, ich „budowanie” było przeciwieństwem budowania, „sens” 

ich pracy polegał na zwiększaniu bezsensu. Zarazem trudno wątpić, że to swoje destruktywne 

zaangażowanie odczuwali jako wielce pozytywne. 

Człowiek może być aż tak przewrotny, że czynienie nawet wielkiego i oczywistego zła 

może poczytywać sobie za zasługę przed Bogiem: „Nadchodzi godzina, w której każdy, kto 

was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu” (J 16,2). Naszą obiektywnie bezsensowną 

drogę przez życie potrafimy również ukrywać za pomocą wzniosłych deklaracji albo 

zdawkowych aktów życzliwości wobec innych. Ktoś ukradnie jabłko, podzieli się ogryzkiem i 

ma poczucie, że kieruje się w swoim życiu zasadami miłości bliźniego.  

Można ostateczną pustkę swojego życia ukrywać pod płaszczykiem nawet pobożności. 

„Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, 

którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni” – upominał apostoł Paweł (Rz 2,13). 

„Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych 

siebie” – wtórował mu apostoł Jakub (Jk 1,22). „Kto mówi: <Znam Go>, a nie zachowuje 

Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy”  – mówił w tym samym duchu 

apostoł Jan (1 J 2,4).  

Wszystkie te wypowiedzi apostolskie można traktować jako komentarz do znanych 

słów Pana Jezusa: „Nie każdy, który Mi mówi: <Panie, Panie!>, wejdzie do królestwa 

niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21). Nawet 

prorokowanie ani wyrzucanie złych duchów mocą Jego imienia, nawet czynienie cudów Jego 

mocą nie pomoże tym, którzy dopuszczają się nieprawości.  
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Dwóch niezmiernie istotnych dopowiedzeń domaga się powyższy wywód. Po 

pierwsze: Nawet wtedy, kiedy staramy się żyć mądrze i po Bożemu – tzn. kiedy robimy 

wszystko, co do nas należy, i wydaje nam się, ze mamy prawo powiedzieć: „Słudzy 

nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17,10) – choć wolno 

nam ufać, że nie marnujemy danego nam czasu, to jednak musimy liczyć się z tym, że nasze 

„Panie, Panie!” jest gołosłowne i wstrętne Bogu. Słowem, Bogu należy się od nas nie tylko 

miłość i całoosobowe zawierzenie, ale również nieustanna skrucha – również z powodu tych 

grzechów, których w sobie nie umiemy rozpoznać – oraz gotowość nawracania się. 

I dopowiedzenie drugie: Dopiero śmierć utrwala duchową sytuację człowieka. 

Zarówno przypowieść o wezwanych do pracy w winnicy robotnikach, jak dzieje łotra 

powieszonego po prawicy Chrystusa Pana, pobudzają nas do nadziei, że dopóki trwa czas 

naszego pielgrzymowania, w każdej chwili można porzucić czas pusty i wejść w czas 

znaczący na życie wieczne. Łotr nawrócił się dopiero w dniu swojej śmierci, ale nawet 

wyobrazić sobie niepodobna, jakiego skondensowania duchowego nabrały ostatnie godziny 

jego życia.  

Czas tylko pozornie sensowny i czas tylko pozornie  pusty 

 

Jeśli do kogoś nawracającego się, tak jak dobry łotr, tuż przed śmiercią, zastosować 

miarę z przypowieści o pracy w winnicy  –  można powiedzieć, że on zaczął pracować nawet 

nie o godzinie jedenastej, ale za pięć dwunasta. To doprawdy niezwykłe, że ktoś może całe 

życie spędzić na próżnowaniu, a jednak w końcu ocali swoją duszę. Trudno o bardziej 

wyrazisty przekaz, że Bogu tylko dlatego zależy na naszych dobrych czynach, bo zależy Mu 

na nas samych.  

Ten sam przekaz zawarty jest w ostrzeżeniu, że nie pomogą nam całe naręcza dobrych 

czynów, jeśli śmierć zastanie nas w grzechu: „Gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej 

sprawiedliwości i popełniał zło, umrze z powodu nieprawości, której się dopuścił” (Ez 18,24). 

Święty Grzegorz z Nazjanzu wyraził to ostrzeżenie w przejmującej metaforze okrętu, który 

całą drogę przepłynął szczęśliwie i zatonął przy samym wejściu do portu. Pan Jezus nieraz 

powtarzał, że „kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22; 24,13). 

Zatrzymajmy się chwilę na ewangelicznej idei próżnowania. Próżnującymi, w świetle 

wspomnianej przypowieści, są ci, którzy – choćby byli nie wiem jak zajęci – nie podejmują 

pracy w winnicy, tzn. ci, których życie nie jest ostatecznie skierowane ku Bogu i ku życiu 

wiecznemu. 

Owszem, próżnowanie próżnowaniu nierówne. Jeden w trakcie swojego 

prowadzącego do nikąd życia czyni wiele zła, inny jest zajęty raczej pozytywnie i wydaje się 

przeciwieństwem próżniaka, tyle tylko, że to, co robi, w żaden sposób nie otwiera go ponad 

doczesność. Ani jeden ani drugi nie czuje się próżniakiem, jednak życie ich obu jest 

obiektywnie puste, choć u jednego inaczej niż u drugiego. Duchowe próżnowanie, jak nam 

podpowiada przypowieść o zaproszonych do pracy w winnicy, to nie tylko lenistwo i 

nieróbstwo, ale każdy sposób życia, który nie przybliża nas do Boga. 

Na szczęście, bywa również odwrotnie. Ktoś ma poczucie, że niczego sensownego w 

życiu nie realizuje, że tryby jego czasu kręcą się jałowo, obiektywnie zaś życie jego ma – a na 

pewno może mieć – sens szczególnie wielki. Jest to przypadek tych ludzi – i tych okresów w 

życiu być może każdego z nas – kiedy okazji do czynienia dobra mamy niewiele, 

podstawowym zaś zadaniem jest ocalić siebie i trwać przy Bogu, mimo zła, jakie trzeba 

znosić, a którego nie da się od siebie odsunąć. Przypomnijmy, jak wysoko ceniona jest w 

Piśmie Świętym wytrwałość w prześladowaniach (Mt 5,11n; 1 Kor 4,12; 2 Tm 3,11n; Hbr 

3,12-14), stawianie czoła niepowodzeniom (Ez 2,5-7; Dz 17,32n), cierpliwe znoszenie siebie 

nawzajem (Ga 6,2; Ef 4,2). Sprawiedliwy Hiob pozostanie do końca świata wzorem 
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całkowitego zawierzenia Bogu w obliczu utraty niemal wszystkiego, co w naszym życiu było 

ważne. 

Uprzywilejowany sens takiego czasu tylko pozornie pustego, kiedy główną (a w 

subiektywnym poczuciu, może nawet jedyną) rzeczą, jaką człowiek ma do zrobienia, jest 

cierpliwie i po Bożemu znosić jakieś mocniejsze od nas zło, zazwyczaj próbuję wyjaśnić 

poprzez odniesienie do przybitych rąk Chrystusa Pana. Człowiekowi przygniecionemu przez 

ciężką chorobę, niedołęstwo, jakąś wielką krzywdę, itp. – i odczuwającemu z tego powodu 

brak sensu w swoim życiu – staram się mówić mniej więcej tak: 

„Popatrz na Jego przybite do krzyża ręce. Pan Jezus tymi rękoma uczynił bardzo wiele 

dobra: otwierał nimi oczy niewidomych i uszy głuchych, dotykał trędowatych i ci doznawali 

oczyszczenia, tymi rękoma rozdawał tysiącom ludzi chleb i błogosławił dzieci. Przybito Mu 

te ręce, ażeby już nic dobrego nie mógł nimi uczynić. Tymczasem On – tymi swoimi 

przygwożdżonymi do krzyża rękoma – wykonał wtedy największe dobro, jakie w ogóle 

kiedykolwiek zostało spełnione. On tymi swoimi rękoma objął wtedy nas wszystkich, ludzi 

wszystkich krajów i pokoleń, i dokonał naszego odkupienia”.  

Podobnie bywa w naszym życiu. Jeżeli możemy czynić dobro, dziękujmy za to Bogu, 

który nas do tego uzdalnia i wzywa. Jednak są w naszym życiu rzeczy ważniejsze jeszcze niż 

czynienie dobra. Tym czymś ważniejszym jest mądrze i cierpliwie znosić zło, kiedy musimy 

je znosić. Z czynieniem dobra i mądrym znoszeniem nie dającego się uniknąć zła jest jakoś 

tak: Kiedy czynimy dobro, to można powiedzieć, że dobre (ufajmy, że dobre) drzewo 

przynosi dobre owoce. Kiedy natomiast staram się mądrze ustawić wobec zła, od którego nie 

da się uciec (mądrze, tzn. w taki sposób, żeby wyjść z tego doświadczenia raczej 

mocniejszym niż połamanym i rozgoryczonym), wykonuję wówczas ważną pracę nad samym 

sobą, a mówiąc innym językiem – siebie samego staram się przemienić w ofiarę miłą Bogu. 

Wezwania na daną chwilę 

 

Wezwania do cierpliwego znoszenia zła przychodzą do nas w ślad za nim, kiedy nie 

da się go uniknąć. Jednak całe nasze życie jest wypełnione wezwaniami, które, jeżeli ich nie 

podejmiemy we właściwym czasie, ulegną przeterminowaniu. Timeo Christum praetereuntem 

et numquam revertentem – miał kiedyś powiedzieć św. Augustyn. W wolnym przekładzie 

zdanie to można oddać następująco: „Lękam się Chrystusa, który przechodzi obok mnie ze 

swoim wezwaniem, bo jeżeli Go nie usłyszę, On z tym wezwaniem już do mnie nie wróci”. 

Powyższa uwaga dotyczy tysiąca różnych sytuacji. Gdyby Samarytanin postanowił 

najpierw załatwić swój interes i dopiero potem wrócić, żeby udzielić pomocy rannemu, nie 

miałby już komu tej pomocy udzielać. Podobnie jeżeli ja zaniedbam dzisiaj odwiedzenia 

mojej starej ciotki, po jej śmierci będę mógł przychodzić co najwyżej na jej grób. Jeżeli w 

czasie, kiedy moje dziecko ma trzy lata, ja całą energię ładuję w dobre ustawienie się 

zawodowe albo wyjechałem do Irlandii za chlebem, powinienem uświadomić sobie, że moje 

dziecko tylko w tym roku ma trzy lata i że jako trzylatek pozbawione jest ono obecności ojca. 

Jeden tylko Bóg wie, jak wielu ludzi wyrzuca sobie poniewczasie zaniedbania, które 

doprowadziły do przedwczesnej śmierci kogoś bliskiego, albo do rozpadu małżeństwa, albo 

do zejścia rodzonego dziecka na manowce narkomanii czy innego wykolejenia, albo nawet do 

samobójstwa kogoś z najbliższych. 

W Piśmie Świętym znaleźć można co najmniej dwa wątki, które dotyczą tej 

przemijalności wezwań do dobrego. Nie powinniśmy – poucza słowo Boże – zwlekać z 

oddaniem zapłaty pracownikowi, ani z zapłaceniem długu, ani ze wsparciem nędzarza. 

„Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka” – 

nakazuje zwięźle najstarsze prawo Izraela (Kpł 19,13).  
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Przejmująco brzmi objaśnienie tego nakazu, jakie podano w późniejszej kodyfikacji 

prawa Mojżeszowego: „Tegoż dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść nad nią słońcu, 

gdyż jest on biedny i całym sercem jej pragnie; by nie wzywał Pana przeciw tobie, a to by cię 

obciążyło grzechem” (Pwt 24,15; por. Wj 22,25n; Jk 5,4).  

"Dwa razy daje, kto szybko daje" – to poniekąd komentarz polskiego przysłowia do 

tych zaleceń. Odnoszą się one do wielu innych sytuacji, kiedy staje przed nami wezwanie 

czynienia jakiegoś dobra, które powinno być spełnione raczej dziś niż jutro. „Nie mów 

bliźniemu: <Idź sobie, przyjdź później, dam jutro>, gdy możesz dać zaraz” (Prz 3,28; por. Syr 

4,3). 

Już tylko dla porządku dodajmy, że temu, kto stara się nie zwlekać z czynieniem 

dobra, jakie powinien czynić, łatwiej czynić je z radością. "Radosnego zaś dawcę miłuje Bóg" 

– zapewnia Apostoł Paweł (2 Kor 9,7; por. Pwt 5,10).  

Przejdźmy do drugiego wątku. Otóż warto zauważyć, jak często w Piśmie Świętym 

podkreśla się, że ludzie Boży śpieszą się z czynieniem dobra, jakie powinni czynić. Abraham 

i Sara z pośpiechem przygotowują gościnę trzem Bożym wysłańcom do Sodomy (Rdz 18,6). 

Również z pośpiechem Rebeka stara się obsłużyć nieznanego sobie niewolnika Eliezera, nie 

spodziewając się tego, że właśnie dlatego zostanie wybrana na żonę dla Izaaka (Rdz 

24,18.48). Przede wszystkim jednak w noc wyjścia z niewoli lud Boży miał  spożywać paschę 

pośpiesznie, aby w każdej chwili móc ruszyć w drogę (Wj 12,11).  

Odnotujmy jeszcze, że słówko "z pośpiechem" pojawia się również w historii skazania 

na śmierć niewinnej Zuzanny. Mianowicie kiedy Zuzannę prowadzono już na wykonanie 

wyroku, a młody Daniel głośno zakwestionował sprawiedliwość tego wyroku, wówczas cały 

lud pośpiesznie wrócił na salę sądową (Dn 13,50).  

Sama Matka Najświętsza poszła z pośpiechem obsługiwać czekającą na rozwiązanie 

Elżbietę (Łk 1,39). Podobnie pasterze betlejemscy, skoro tylko dowiedzieli się o narodzinach 

Mesjasza, z pośpiechem udali się do stajni, ażeby oddać hołd Dzieciątku (Łk 2,16). Z 

pośpiechem zeskoczył Zacheusz z dzikiej figi, kiedy usłyszał, że Jezus chce przyjść do niego 

w gościnę (Łk 19,6). 

Niestety, nieraz śpieszno nam do czynienia zła, jakiego przecież powinniśmy się 

wystrzegać. W ten sposób córka Herodiady z pośpiechem wybiegła od matki, żeby poprosić o 

głowę Jana Chrzciciela. W Księdze Przysłów (7,22) znajduje się opis cudzołożnika, który "z 

pośpiechem idzie za swoją kusicielką, jak wół, co biegnie na rzeź". Mimo woli przypominają 

się słowa z Księgi Mądrości: "Nie śpieszcie się do śmierci przez swe błędne życie" (1,12). 

Aż przykro to sobie pomyśleć: Nieraz z taką ochotą jesteśmy posłuszni pokusom do 

złego, jakby to były wezwania do czynienia dobra! 

Pan przyjdzie jak złodziej  

 

Z powyższego ponad wszelką wątpliwość wynika, że nie ma dnia, w którym Pan by 

nie przychodził do każdego z nas ze swoimi wezwaniami i oczekiwaniami. „A zwłaszcza 

rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem 

zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się 

dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!” (Rz 13,11n; 

por. 1 Kor 7,29-31; Ga 6,8-10; Hbr 3,7-9). 

Chrystus Pan zapłakał kiedyś nad Jerozolimą, że nie rozpoznała czasu swojego 

nawiedzenia (por. Łk 19,42-44). Zatem wezwania Boże przychodzą również do całych 

społeczności – do rodzin oraz do innych wspólnot, do miast i narodów. 

Jednak dwa przyjścia Pana są najszczególniejsze. Dla każdego z nas będzie to dzień 

zakończenia życiowej pielgrzymki, dla ludzkości zaś, a zarazem dla całego stworzenia będzie 



 9 

to dzień Jego chwalebnego przyjścia, kiedy cala historia wpłynie ostatecznie do oceanu 

wieczności.  

To o tym dniu – jednym i drugim – mówił Zbawiciel, że przyjdzie jak złodziej: 

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby 

gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie 

pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się 

nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 24,42-44; por. 1 Tes 5,2; 2 P 3,9n; Ap 3,3; 

16,15). 

Tym się będzie różniło to Jego przyjście ostatnie od Jego wezwań obecnych, że z 

chwilą zamknięcia obecnego czasu przyjaciele Boży będą ostatecznie utrwaleni w Bożej 

miłości, grzesznicy zaś nie będą już mieli możliwości nawrócenia. „<W czym was znajdę – 

powołuje się Klemens z Aleksandrii na przekazywane tradycją ustną słowo Pana Jezusa – w 

tym was sądzić będę>. Gdyby ktoś nawet bardzo wiele dobrego uczynił w życiu, a pod koniec 

zabłądził w grzechy, niepamięć skryje wszystkie jego poprzednie trudy, skoro zawiódł w 

chwili rozstrzygającej” (Który bogaty będzie zbawiony, 40). 

Toteż Ojcowie Kościoła nieraz koniec naszego ziemskiego czasu porównywali do 

włożenia gliny w piec garncarski. „Póki żyjemy na ziemi, niech się zmieni nasze 

usposobienie. Bo jesteśmy jak glina w ręku mistrza. Otóż tak samo jak garncarz gdy lepi 

naczynie, a ono mu w ręku się skręci lub skruszy, tworzy je na nowo. Gdy jednak włoży je do 

pieca, już go więcej poprawić nie może. Tak samo i my: Póki żyjemy na tym świecie okryci 

ciałem, możemy żałować z całego serca za wszystko zło, któreśmy popełnili, by od Pana 

dostąpić zbawienia, póki czas do poprawy. Albowiem skoro opuścimy świat, tam już więcej 

ani wyznawać ani się poprawiać nie będziemy mogli” (Tzw. Drugi List Klemensa Rzymskiego 

do Koryntian, 8). 

 

 

 


