
Zejście do piekieł 

Drodzy Bracia! 

Dziś, jak zwykle po przebudzeniu, poświęciłem czas Bogu. Później moje myśli, jak to często 

mają w zwyczaju, pobiegły do was. Myślę o was i jestem zadowolony. Posiadacie niewiele z 

bogactw tego świata. Społeczne wsparcie dla was i waszej religii spada. Jednakże każdego dnia, 

podobnie jak ja, podnosicie się i kolejny raz decydujecie się służyć Bogu oraz ludziom. Mimo 

wszystkich przeciwności poziom odczuwanego przez was szczęścia i satysfakcji jest wysoki. Co 

więcej, statystyki wskazują, że wskaźnik ten rośnie. Czy ludzie potrzebują innego znaku, by wierzyć 

w Boga? Wasza radość jest najlepszym znakiem. 

Wasza radość przyciąga ludzi do wiary i powołania kapłańskiego. Pamiętam swój pobyt w 

Tajwanie w czasie służby wojskowej. Poznałem wtedy dobrze siostry zakonne i braci z Maryknoll3. 

Wiele z nich pracowało jako misjonarze na tej niewielkiej wyspie przez całe swoje życie. Uderzały 

mnie ich zadowolenie i entuzjazm. Posiadali niewiele w sensie materialnym. Pamiętam, że niemal 

rozpłynęli się z zachwytu, gdy kupiłem im mały motorower. Zadziwiało mnie jednak, że w każdych 

okolicznościach zachowywali pogodę ducha. Krótko po spotkaniu z nimi zacząłem rozważać 

wstąpienie do stanu kapłańskiego. 

Na przeciwnym biegunie sytuuje się doświadczenie „zstąpienia do piekieł”, które przeżyłem kilka 

lat temu. 

Byłem na wyjeździe w Londynie i akurat miałem wolny wieczór. Zawsze lubiłem chodzić na West 

End, z nadzieją, że obejrzę tam jakieś fantastyczne brytyjskie przedstawienie teatralne, z jakich 

słynie ta dzielnica. Zjawiłem się na miejscu nieco wcześniej i zauważyłem, że przed jednym z 

teatrów formuje się kolejka. Podszedłem do pewnego młodego człowieka i zapytałem, dlaczego 

wszyscy tu stoją. Odpowiedział z uśmiechem i typową brytyjską prędkością: „Jesteśmy 

Brytyjczykami, zawsze stoimy w kolejkach”. Zdecydowałem, że w takim razie i ja dołączę do 

„ogonka”, i zająłem miejsce za młodzieńcem, nadal nie mając pojęcia, co się wydarzy. W pewnym 

momencie jakiś mężczyzna uniósł bilet nad głowę i oświadczył: „Mam dodatkowy bilet, oddam go 

za pięć funtów”. „Wezmę go” – wykrzyknąłem prędko. Pomyślałem, że cokolwiek szykowało się 

tego wieczora, musi to być niezwykłe, gdyż bilety były wyprzedane, a ludzie cisnęli się, by wejść 

do teatru. Kupiłem wejściówkę, chociaż nadal nie miałem pojęcia na jakie wydarzenie. Nie 

informowały o tym również plakaty na zewnątrz teatru. Wszedłem do środka i usiadłem na pełnej 

widowni. Po krótkiej chwili na scenę wyszedł mężczyzna, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. 

Nazywał się Christopher Hitchens i promował swoją nową książkę zatytułowaną Bóg nie jest wielki. 

Jak religia wszystko zatruwa. Okazało się, że to znany ateista. 

Przez ponad godzinę Hitchens głosił swoją doktrynę, a tłum zagrzewał go okrzykami. Wyraźnie 

odrzucał Boga, wszelkie religie i przyszłe życie. W pewnej chwili wrzasnął: „Chrześcijaństwo to 

szatańskie bzdury!”. Wszyscy wybuchli śmiechem. Pomyślałem, że mężczyzna wygląda strasznie. 

Miał bladą cerę, na twarzy wystąpiły mu czerwone plamy. Przez cały wieczór wściekle wykrzykiwał 

swoją nienawiść do całego Bożego stworzenia. Podekscytowany tłum szalał. Jakiś czas później u 

Christophera Hitchensa zdiagnozowano raka przełyku. W okresie choroby pozostał 
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zaangażowanym ateistą, wrogim religii. W jednym z wywiadów powiedział, że „przysługą” byłoby 

odwiedzenie umierającego katolika i powiedzenie mu: „Przepraszam, ponoć deklarujesz, że jesteś 

katolikiem? Zostały ci jedynie trzy tygodnie życia? Cóż, słuchaj, nie musisz przeżyć tego czasu 

jako mentalny niewolnik. Wiesz możesz przeżyć trzy tygodnie bez strachu przed księdzem. Nie 

bądź frajerem przez całe życie"4. 

Niestety, kilka miesięcy później zmarł. Modliłem się za niego. Być może między innymi po to 

Duch Święty zaprowadził mnie tamtego wieczoru do teatru. Wierzę, że znalazłem się tam w jakimś 

celu. To, że miałem okazję usłyszeć, co myślą dziś ludzie pokroju Hitchensa, było dla mnie ważne. 

To, co działo się w teatrze, było czystym szaleństwem, a oni go nie dostrzegali. Pomieszczenie 

wypełniało coś w rodzaju szatańskiej furii. Mogę to opisać jako przedsmak piekła. 

Bóg jeden wie, że zarówno wy, jak i ja prawdopodobnie sami odstraszyliśmy od religii kilka osób. 

To smutne, ale niektórzy cierpią na szczególny „lęk przed księżmi”. Nie zawsze zachowywaliśmy 

się jak mili, kochający pasterze, jakimi powinniśmy być. Osobiście mam wrażenie, że z wiekiem 

staję się coraz bardziej szorstki. Chyba zaczynam przypominać stereotypowego starszego, trochę 

gburowatego (lecz mam nadzieję, że mimo to uroczego) pana.  

Tak. Wspólnie ponosimy część winy za tych, którzy odchodzą od Kościoła. Gdyby był on bardziej 

kochający, otwarty, współczujący i radosny, z pewnością mielibyśmy więcej parafian. Z kilku ust 

słyszałem, że Kościół ma opinię sztywnego, autorytatywnego i ponurego, homilie na średnim 

poziomie, a msze drętwe. Zapewne ocena ta jest nieco przesadzona, ale kryje ziarenko prawdy. 

Chociaż próbujemy i powinniśmy dążyć do poprawy, osobiście uważam, że współczesne 

odchodzenie od Kościoła nie wynika głównie z jego słabości i upadków, mimo iż wielu tak sądzi. 

Tak naprawdę Kościół nigdy nie był idealny, a niekiedy jego postępowanie było wręcz 

skandaliczne. Gruntownie zapoznałem się z historycznym wykazem „złych papieży”. To chyba 

dobra lektura na dzisiejsze czasy. Przypomina nam, jak niedobre rzeczy działy się na szczytach 

władzy naszego Kościoła kilkaset lat temu. Pozwala docenić świętość współczesnych następców 

św. Piotra i uświadamia, jakie mamy szczęście, że współcześni księżą i biskupi są tacy, a nie inni. 

Jesteśmy farciarzami. 

Sądzę, że dzisiejszy odwrót od religii ma więcej wspólnego z przemianami zachodzącymi we 

współczesnym społeczeństwie i postępującym procesem utraty wiary niż z ograniczeniami 

naszego Kościoła i jego przedstawicieli. Kościół zawsze był zarządzany i reprezentowany przez 

niedoskonałych ludzi. Obecnie stoimy w obliczu czegoś nowego. W klimacie pojawiło się jakieś 

nowe zjawisko, które osłabia ludzką wiarę. Myślę, że wy także je wyczuwacie. 

Powiały nowe wiatry i napełniły człowieka poczuciem, że jest samowystarczalny. Nadszedł nowy 

wiek „umysłu” i ludzi wprawia w zachwyt własna zdolność do eksperymentowania, wymyślania, 

karmienia się i leczenia. Chwalą się niesamowitym postępem w dziedzinie nauki i technologii, który 

wykorzystują do poprawienia warunków życia swojego gatunku. Niestety jednak w tym wszystkim 

z ich świadomości coraz bardziej znika Boski horyzont. Pewnego dnia odkryją swoje ograniczenia 

i ponownie zapytają, czy istnieje nieograniczony Bóg. Ale w tej chwili są zachłyśnięci swoją 

samowystarczalnością. 

Kiedyś miałem okazję uczestniczyć w kolacji, którą pewien mój bogaty znajomy wydał na pięknej 

wyspie. Był praktykującym katolikiem i porządnym człowiekiem. W pewnym momencie jego dobrze 

ubrani i kulturalni goście zapytali o moje kapłaństwo i katolicyzm. Nie przepuściłem okazji i 

wygłosiłem krótką mowę na temat nauki Kościoła oraz przekazałem im Dobrą Nowinę. Słuchacze 
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ledwie zareagowali; miałem wrażenie, jakbym opowiadał o zupełnie obcym im świecie. Po przyjęciu 

gospodarz zwrócił się do mnie: „Proszę księdza, to nie są źli ludzie, ale nigdy wcześniej o tym nie 

słyszeli”.  

O ile Hitchens reprezentował niewielką grupę otwarcie wojujących ateistów, obok nas jest o 

wiele liczniejsze grono osób, które są po prostu czynnymi ateistami. Nie są wyraźnie wrodzy idei 

Boga i religii, Bóg i religia zwyczajnie nie mają w ich życiu żadnego znaczenia ani związku. 

Czynni ateiści nie kultywują wiary, gdyż nie postrzegają jej jako koniecznej. Mają do swojej 

dyspozycji wszystko, czego potrzebują, albo tak myślą. Są jednak momenty, gdy bańki 

samowystarczalności pryskają, przynajmniej na jakiś czas. Należą do nich przykładowo: 

zdiagnozowanie poważnej choroby, śmierć ukochanej osoby, rozpad rodziny, akty terroru, wojna i 

przemoc… Podobne wydarzenia często, chociaż na chwilę, niszczą iluzję ludzkiej 

samowystarczalności. W takich momentach ludzie mogą szukać u nas, księży, odpowiedzi. Mogą 

także zadawać nam pytania, których nigdy wcześniej nie stawiali. 

Na końcu zwykle pojawia się pytanie o wiarę. Wiara jest doniosłym i realnym życiowym 

wyborem. Czy ci ludzie zaczną wierzyć w Boga, który stworzył ich z miłości i dla każdego z nas ma 

plan? Czy zaakceptują dar przebaczenia w Jezusie? Czy pozwolą Bogu się kochać?To od nich 

zależy, czy w końcu zdecydują się uczestniczyć w dziękczynieniu lub odmówią pochylenia głowy. 

Na tym polega odwieczny ludzki wybór i odwieczne wyzwanie wiary. Mimo naszej rozwiniętej 

technologii i postępu naukowego podstawowe wyzwanie pozostaje z gruntu takie samo. 

Człowiecza dusza ma wrodzone pragnienie prawdy. Chce wierzyć – po to została stworzona. 

Wojujący ateista torturuje swój umysł i duszę. Miałem okazję ujrzeć tę mękę oraz jej olbrzymią 

cenę tego wieczoru spędzonego w teatrze z Christopherem Hitchensem i wojującymi ateistami. 

Większa od nich grupa współczesnych, czynnych ateistów przestrzeń przeznaczoną w sercu na 

Boga pozostawia pustą. Czy reszta organizmu może bez Niego naprawdę normalnie 

funkcjonować? Zastanawiam się, czy ostateczny wynik dla obu tych grupek nie jest taki sam – 

śmierć wszystkiego co prawdziwie człowiecze. Nasze serca i dusze zostały stworzone dla Boga. 

Podskórnie jesteśmy w stanie wyczuć Jego obecność. Ateizm jest zupełnie niezrozumiały i czyni 

wielkie spustoszenie w ludzkim umyśle. Współczesna arogancja spod znaku „szkiełka i oka” grozi 

nam przyćmieniem naszego wewnętrznego poczucia Boga. Nasz popsuty umysł oślepia nasze 

serca.  

Drodzy bracia, zacznijmy ten dzień na nowo od podziękowania Panu. Dostrzegamy na świecie 

tylu dobrych ludzi, którzy jednakże nie odkryli swojej wiary. Tak wyraźnie widać, że nasza wiara w 

Boga jest darem, który przyjmujemy z wdzięcznością. W czasach Jezusa niewielu dostąpiło łaski, 

by opuścić swoje domy i podążyć za Nim. Dziś należymy do tych, których wybrał. 

 

 

 

Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, że zaprosiłeś nas do tego, byśmy za Tobą podążali. Dzięki Ci za dar 

wiary. Oczy wiary, która jest Twoim darem dla nas, pozwalają nam Cię widzieć, poznawać i kochać. 

Pozwól nam być Twoim narzędziem, aby inni mogli Cię poznać i pokochać. Abyśmy zjednoczeni 

mogli swoim życiem śpiewać hymn wdzięczności i wiecznej miłości. 

 


