Sakrament pojednania w życiu człowieka
dojrzałego i dojrzewającego

Na początek musimy uzmysłowić sobie, czym w ogóle jest sakrament. Sądzę, że znana nam jest katechizmowa definicja sakramentu. Na nasz użytek niech wystarczy stwierdzenie, że sakrament to uprzywilejowany sposób, uprzywilejowany kanał, poprzez który wychodzimy na spotkanie Pana. I tak w Sakramencie Chrztu zostajemy włączeni do wspólnoty Ludu Bożego. W Sakramencie Eucharystii spotykamy się z Jezusem Eucharystycznym. W sakramencie Małżeństwa dwoje ludzi zaprasza Boga, Chrystusa na odtąd wspólną już drogę ich życia. W Sakramencie Chorych Chrystus pochyla się nad cierpiącym człowiekiem i swoim cierpieniem nadaje sens temuż cierpieniu.

O jakie spotkanie, o spotkanie z jakim Bogiem chodzi w wypadku Sakramentu Pojednania? Spotykamy się w tym sakramencie przede wszystkim z Bogiem Stwórcą, z Bogiem stwarzającym. Dlaczego? Po prostu dlatego, że Bóg nie tylko kiedyś był Stwórcą wszechświata, Bóg nie tylko jest Stwórcą w wymiarze tego, co fizyczne, świata fizycznego. Bóg jest Stwórcą także w wymiarze życia duchowego. Poprzez Sakrament Pojednania człowiek może zaistnieć jako nowy człowiek, nowe storzenie. Poprzez konkret tego sakramentu Bóg stwarza po prostu nowego człowieka. Jest to ciąg dalszy dzieła stworzenia. 

Z Bogiem o jakim jeszcze obliczu spotykamy się podczas Sakramentu Pojednania? Spotykamy się także z Bogiem, który jest miłosierny. Mówiliśmy już sobie o tym, że Bóg kocha człowieka i dlatego powołuje go do życia. Powołanie do życia jest skutkiem miłości Boga do człowieka. Mówiliśmy już sobie o tym, że Bóg kocha człowieka i ukonkretniając tę miłość, daje człowiekowi swoje prawo jako ekspresję, emanację swojej miłości do człowieka, po to, żeby obronić to, co człowiecze w człowieku, by obronić wolność człowieka przed różnymi formami zniewolenia. Ale wobec człowieka, który jednak to Boże prawo naruszył Bóg nie jest bezsilny, nie przestaje działać, nie przestaje mu wychodzić na przeciw. I w takim wypadku, gdy człowiek naruszył Boże prawo, Boże miłosierdzie jest kolejną ekspresją Bożej Miłości. Boże miłosierdzie, Boże przebaczanie to kolejne wyrazy, przejawy miłości Boga. 

Istnienie tego sakramentu ujawnia ogromne pragnienie Boga. Bóg kocha człowieka i pragnie ukonkretniać tę miłość także poprzez swoje miłosierdzie. Bóg pragnie być Bogiem stwarzającym ciągle nowego człowieka. To jest ogromne pragnienie Boga... Ale musimy też wiedzieć, że Sakrament Pojednania, jego istnienie, jest także ogromną potrzebą człowieka. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię nie po to, żeby nakładać dodatkowy ciężar na człowieka. On przyszedł jako Ten, który wyzwala, który pragnie uczynić człowieka bardziej wolnym. I w sumie to jedno z najbardziej istotnych wyzwoleń, które w życiu człowieka może się dokonać, to jest wyzwolenie od ciężaru własnych grzechów, własnych win, zwłaszcza, że człowiek tak chętnie, przynajmniej czasami od tego ucieka. Sakrament pojednania wplata się więc, nie jako coś, co jest dodawaniem nowych ciężarów na człowieka, ale wplata się w proces wyzwolenia. Powiedziałem wam, że Sakrament Pojednania wpisany jest także w świat wielkich potrzeb człowieka jako takiego. Podam kilka prostych przykładów.

- Prawdopodobie jest bardzo wiele prawdy, w stwierdzeniu, że morderca, zabójca wraca na miejsce popełnionej zbrodni. Zwłaszcza specjaliści od psychologii kryminalnej potwierdzają, że rzeczywiście ma to miejsce. Jeżeli nie jest możliwy powrót fizyczny na miejsce popełnionej zbrodni, dokonuje się w jakiś sposób duchowy powrót na to miejsce zbrodni. Dlaczego? Poprzez ten powrót na to miejsce popełnionej zbrodni dany człowiek chce definitywnie zamknąć w tym samym miejscu, ten czarny rozdział swojego życia, który w tym miejscu się rozpoczął. Potrzebuje jakiegoś zewnętrznego, fizycznego aktu, gestu, czynu, żeby zrzucić z siebie ciężar winy. Nie wystarczy, jakieś zwykłe powiedzenie sobie, no cóż, stało się, itd... potrzebuje czegoś więcej. 

- Inny przykład: Są kraje, które określają się mianem krajów post-chrześcijańskich, tzn. takie, w których mówi się: no cóź, u nas chrześcijaństwo już się przeżyło; to, co miało do dania człowiekowi, cywilizacji, kulturze, to już dało. My z tego chrześcijaństwa wybieramy teraz to, co jest nam wygodne, potrzebne, pewne normy, które uważamy za normy uniwersalne, resztę można pozostawić, porzucić. Oczywiście, jest to przyjmowanie pewnych norm z chrześcijaństwa bez Boga, dlatego, że Bóg jest zbyt trudny do przyjęcia. Bóg jest Kimś, kto nie pozwala czynić z siebie jakiegoś parobka, czy też nie pozwala, by fałszowano Jego inegralną prawdę, którą przekazuje. Stąd tego Boga odsuwa się na plan dalszy. W tych właśnie krajach, cywilizacjach bardzo często też dokonuje się zanik życia Kościoła, zanik życia sakramentalnego. Jednym z pierwszych sakramentów, który zanika jest właśnie Sakrament Pojednania. Dlaczego? Bo to jest sakrament tak trudny, bo to jest przecież nieludzkie mówić o swoich słabościach, grzechach, bo to pomniejsza człowieka, itd... I co paradoksalnego obserwujemy właśnie w tych krajach? Właśnie w tych krajach obserwujemy, że w środkach społecznego przekazu: w prasie, w radio, w telewizji jest cały szereg audycji, artykułów, programów nawiązujących jakoś do pewnych wymiarów Sakramentu Pojednania. A więc w niektórych czasopismach, czy nawet w codziennych gazetach, są specjalne rubryki na listy pełne zwierzeń, także zwierzeń, które są jakoś wyrzucaniem z siebie tego zła, które w człowieku jest. We włoskiej telewizji do niedawna był taki program, być może jest do dnia dzisiejszego, zatytuowany: "Io confesso". Ten tytuł "io confesso", można przetłumaczyć jako "ja wyznaję", ale włoskie wytrażenie "io mi confesso" oznacza: ja spowiadam się. Na czym polegaL ten program emitowany przez telewizję włoską? Polegał na tym, że konkretna osoba siadała przed kamerami telewizyjnymi i zaczynała opowiadać o sobie, wyrzucając z siebie także to zło, które w nej się nagromadziło. Tak bardzo człowiek potrzebuje, aby ktoś drugi był świadkiem tego wyrzucania z siebie określonego zła. Tak bardzo potrzebuje, żeby ktoś był świadkiem tego procesu.

- To jest także jedna z przyczyn, dlaczego w tych krajach post-chrześcijanskich tak wielką popularnością cieszą się przychodnie czy kliniki psychiatrów czy psychologów. Człowiek nosi w sobie tyle spraw, które można by było rozwiązać bez udawania się do psychologa, np. w Sakramencie Pojednania; skoro ten sakrament nie istnieje, poszukuje się jakiejś innej płaszczyzny, aby to z siebie wyprowadzić, wyrzucić. 

Jest to jakaś głęboka potrzeba, wpisana w egzystencję człowieka, nawet jeżeli czasami człowiek troszeczkę przeraża się tym, że musi coś wyznać przed konkretnym człowiekiem, że musi coś wyznać nie przed tym człowiekiem, przed którym chciałby coś wyznać itd... Niemniej pomimo tych różnych ograniczeń, istnieje w człowieku jakaś dogłębna potrzeba wyrzucania z siebie, wypowiadania tego zła, które w nim jest, które on popełnił. To tyle, tytułem wprowadzenia w tematykę sakramentu pojednania. 

Rodzi się pytanie, jak przeżywać sakrament pojednania, żeby nie było to doświadczenie nużące, żeby nie było to doświadczenie ciągle takie samo, żeby nie chodziło tylko ciągle o powtarzanie tych samych błędów? W próbie odpowiedzi na to pytanie, pójdę za refleksjami Księdza Kardynała Carlo Maria Martinego, który jest biskupem jednej z największych liczbowo diecezji Europy, Diecezji Mediolanu i który był przewodniczącym Komisji Konferencji Episkopatów Europy. Kardynał Martini przemawiając wielokrotnie na temat Sakramentu Pojednania wychodził od prostego stwierdzenia: Sakrament Pojednania to inaczej spowiedź. Słówko spowiedź jest tłumaczeniem łacińskiego słowa "confessio". Z tym, że to łacińskie słowo, ten łaciński termin "confessio", nie oznacza w pierwszym rzędzie spowiedzi. Confessio, jest to po prostu wyznanie. I może to być wyznanie różnego typu. Może to być wyznanie prawdy, może to być wyznanie wiary, może to być wyznanie uwielbienia, może to być wyznanie winy itd... Różne formy wyznań kryją się w tym słowie "confessio". Stąd konfesjonał to miejsce, gdzie dokonuje się confessio, miejsce, gdzie dokonuje się spowiedź. Sakrament Pojednania może więc być, powinien być jakimś wyznaniem. Jakim wyznaniem może być sakrament pojednania? Może to być niejako potrójne, następujące po sobie wyznanie. 

By poszerzyć spojrzenie na sakrament pojednania, odwołajmy się do przypowieści, która pojawia się w 15 rozdziale Ewangelii Św. Łukasza, przypowieści, którą najczęściej określa się mianem przypowieści o synu marnotrawnym. Oczywiście, jest to przypowieść o bardzo bogatej treści i trudno jest nadać jeden tytuł tej przypowieści, tytuł, który byłby najbardziej trafny. Powiedziałem, że najczęściej używa się tytułu: przypowieść o synu marnotrawnym. Tak, ale, przecież tam było dwu synów. I który z nich okazał się bardziej marnotrawnym? Czy ten młodszy, który w pewnym momencie, z rodzinnego domu odszedł, przetrwonił wszystko, co miał, i potem jako nędzarz do rodzinnego domu wrócił. Ten człowiek przetrwonił bardzo wiele, stoczył się na dno, w ostatnim czasie swej poniewierki wypasał świnie. Dla Hebrajczyka wypasanie świń oznaczało zanegowanie własnej tożsamości narodowej. Wypasać świnie mogli jedynie cudzoziemcy i niewolnicy. Nie było to, zajęcie godne Hebrajczyka. A więc, ten człowiek stoczył się na dno i jako nędzarz do domu wraca. 

Ale właśnie, czy to on jest synem marnotrawnym, czy może jednak, bardziej marnotrawnym jest ten drugi syn, ten, który z rodzinnego domu nigdy nie odszedł? Ten, który swojemu ojcu pozostał niby wierny we wszystkim, ale, w momencie, w którym jego rodzony brat powraca, właśnie wtedy on pokazuje, jak jego własna hierarchia wartości jest daleka od tej hierarchii wartości, którą reprezentuje jego ojciec. Ojciec go zaprasza na ucztę, zaprasza do domu, ale w sumie nie wiadomo, czy to on zaproszenie zaakceptował, przyjął. Być może dzień, który stał się dniem powrotu do rodzinnego domu tego pierwszego syna, stał się dniem, w którym ten drugi syn z tego domu odszedł. W tym wypadku, ta przypowieść jest przypowieścią otwartą, przypowieścią bez zakończenia. A więc, było dwóch synów, jeden i drugi zmarnotrawił wiele. W sumie nie jest tak trudno zmarnotrawić, ale potem odbudować dobra materialne. O wiele trudniej jest odbudować jakieś dobra duchowe. 

Gdy się jednak wczytujemy w tę przpowieść, ostatecznie widać, że na pierwszym miejscu stoi jednak postać miłosiernego ojca. On jest tą osobą numer 1 od początku do końca tej przypowieści. Postać, za którą kryje się miłosierne oblicze Boga Ojca. Jest to więc bardziej przypowieść o miłosierdziu Boga. Ta bardzo bogata w treść przypowieść niech nam posłuży jako takie biblijne tło do naszych refleksji na temat sakramentu pojednania. 

Powiedziałem, że Sakrament Pojednania, spowiedź może być szczególnym wyznaniem. I może to być potrójne wyznanie. Pierwszy etap w przeżywaniu sakramentu pojednania, można określić mianem: confessio laudis, czyli wyznanie uwielbienia, wyznanie wdzięczności, wyznanie dziękczynienia. O co tutaj chodzi? Odwołajmy się do naszego biblijnego tła, które nam towarzyszy. Popatrzy na tego syna, który rzeczywiście odszedł, bo jego historię dobrze znamy. Przetrwonił wiele... Zapytajmy: Dlaczego chce powrócić? Czy przede wszystkim dlatego, że ma pusty żołądek, że odczuwa głód, żę stoczył się na dno? Nie. On powraca na pierwszym miejscu dlatego, że wie, iż jest dom, który opuścił, jest dom, z którego odszedł i jest ciągle ten sam dom, który stoi przed nim otworem. Jest ojciec, od którego odszedł i który na niego ciągle czeka, do którego może powrócić. To jest ta prapewność tego człowieka, która stwarza u niego możliwość powrotu. Bo gdyby wiedział, że domu nie ma, nie mógły powrócić. 

Przenieśmy to na nasz grunt. Jeżeli, mówiąc umownie, przystępuję do kratek konfesjonału i chcę odbyć w sposób pełny spowiedź, ważne jest, abym nie zatrzymywał się w mojej refleksji tylko nad tym, co złe w moim życiu? Dlaczego? Bo nie będzie to nigdy spojrzenie pełne. Ma to być inegralne podsumowanie jakiegoś okresu mego życia. I ma to być przede wszystkim uświadomienie sobie, że grzesząc odszedłem z domu mojego Ojca, że istnieje ciągle ten dom, do którego mogę powrócić. Jest ciągle miłosierny Ojciec, który na mnie czeka. Co więcej. Pomimo ilości moich odejść, ilości moich zdrad, On mnie nie zdradził, On ciągle towarzyszy mi poprzez wielość swoich wielkich i małych darów. Ważne jest, żeby dostrzeć te dary, którymi obsypywał, obdarowywał mnie Pan, choćby od czasu ostatniej spowiedzi. To będzie próba odbudowywania tej zatraconej, zapoznanej wdzięczności, której człowiek tak łatwo się pozbywa, do której człowiek tak niechętnie powraca. Ojciec św. Jan Paweł II, podczas swojego cyklu katechez na temat sakramentów, mówiąc o Sakramencie Pojednania, też bardzo mocno wskazał na potrzebę modlitwy dziękczyniena, modlitwy uwielbienia, modlitwy wdzięczności za wielość otrzymanych darów. Dlatego, że jedynie na tym horyzoncie można pełniej dostrzec konkret i absurd własnych odejść od Boga. To jest ten etap pierwszy: umiejętność dostrzeżenia tych wielu spraw, za które jakoś winienem Bogu wdzięczność nawet, jeżeli czasami wymaga to pewnego wysiłku. 

Etap drugi w przeżywaniu Sakramentu Pojednania można określić mianem confessio vitae, czyli wyznanie życia, wyznanie tego, co zaistniało na jakieś przestrzeni, na jakimś etapie mojego życia, choćby od ostatniej spowiedzi. Znowu odwołajmy się do tego biblijnego tła, które nam towarzyszy. Popatrzmy na tego syna, który odszedł i powraca. Zauważmy, że ten człowiek nie chce niczego zataić, nie chce niczego ukryć. On pragnie stanąć w prawdzie przed sobą samym. Wracając do domu to wszystko pragnie wyznać. Pierwszym jednak zdaniem, które wypowiada jest zdanie: "Ojcze, zgrzeszyłem względem ciebie i względem Boga. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem" (Łk 15, 21). Ten człowiek dostrzega nie tylko konkret poszczególnych grzechów, idzie on do źródeł, do przyczyn tego wszystkiego. A jaka była przyczyna wszystkich tych jego win, grzechów, wszelkiego zła? Podstawowa przyczyna polegała na tym, że sprzeniewierzył się on prawu synostwa. W pewnym momencie powiedział poprzez swoje postępowanie: odtąd nie chcę być już twoim synem. To wszystko, co nastąpiło potem, było skutkiem tego. I gdy powraca do domu, wyznaje ten swój pra-grzech, będący źródłem wszystkich jego pozostałych grzechów: sprzeniewierzenie się prawu synostwa: "Ojcze zgrzeszyłem, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem".

Przenieśmy to do konkretu naszego życia. W Sakramencie Pojednania mamy wyznawać konkretne grzechy. Tak. I to jest rzeczą bardzo potrzebną, dlatego, że ten sakrament, jak i każdy inny musi bazować na prawdzie. Nie jest możliwe zaistnienie sakramentu, który bazuje na fałszu. A więc, postawa prawdy. Z tym, że nie możemy się zatrzymać na poziomie tylko wyznania konkretnych grzechów, które zaistniały. Zrobiłem to, czy tamto, pojawiły się takie czyny, myśli itd... Nie wystarczy pewna ocena, pewien osąd od strony moralnej tego, co zaistniało i wyznanie tego, co złe. Potrzba także, zadania sobie pytania: dobrze, jeżeli to zaistniało, to gdzie jest źródło tego, jakie motywy skłoniły mnie do tego czynu, gdzie jest jakieś podstawowe pęknięcie we mnie? A więc, pytanie o źródła, czy pra-źródła konkretnych moich grzechów. Stąd np. tak bardzo pytaliśmy się od początku tych rekolekcji o świat naszych relacji z Bogiem, z innymi ludźmi, o rozmiary pychy w naszym życiu. Dlatego, że to jest ten szerszy horyzont, na bazie którego, możemy pełniej ujrzeć konkret tego, co stanowi świat grzechów człowieka. Konkretne grzechy najczęściej są już skutkiem czegoś. Nie uzdrowi się w pełni sytuacji, jeżeli będzie starało się leczyć jedynie skutki. 

Może być to podobne - użyję tutaj bardzo prostego porównania - do człowieka, który nagle odczuwa, że chyba ma gorączkę. Mierzy sobie temperaturę, stwierdza, że tak, że ma gorączkę, no i żeby poziom temperatury ciała powrócił do normy, proste rozwiązanie, nalewa do wanny zimnej wody, wchodzi do tej wanny, temperatura ciała powinna się obniżyć. To jest to leczenie samych skutków. I takie leczenie samych skutków do niczego dobrego nie doprowadzi. Przy stanie chorobowym, trzeba najpierw rozeznać prawdziwe źródła tej choroby, trzeba starać się jakoś uleczyć te źródła, żeby uleczenie mogło nastąpić. Podobnie jest w sytuacji konkretnych grzchów. A więc, nie wystarczy, zatrzymanie się nad tym, jakie sprawy rzeczywiście zaistniały. Trzeba pójść w kierunku poszukiwania źródeł, praźródeł, motywacji itd... Może to być bardzo trudne; pewne sprawy mogą być skryte w podświadomości, mogą być gdzieś skryte w mojej przeszłości i one mogą rzutować na to, co dzieje się w moim życiu teraz. A więc, np. ktoś, kto w swoim życiu nie doświadczył nigdy miłości, będzie tej miłości poszukiwał, czasami w sposób bardzo, ale to bardzo ostry, za wszelką cenę i będzie niezmiernie ostro przeżywał każde niepowodzenie w procesie zaakceptowania siebie przez innych, będzie zdobywał się wówczas na reakcje zupełnie nieproporcjonalne do przesłanek, itd... To jest ten etap drugi, umiejętność rozeznania jakiegoś etapu mojego życia, umiejętność wyznania tego, co było złem, co tam złego zaistniało, umiejętność także sięgnięcia do źródeł czy praźródeł konkretnych myśli, stanów, uczuć, czynów, przeżyć. 

Etap trzeci w przeżywaniu Sakramentu Pojednania, można określić mianem: confessio fidei, czyli wyznanie wiary. O jakie wyznanie wiary będzie chodziło w konkrecie Sakramentu Pojednania? Znowu odwołajmy się do biblijnego tła, które nam towarzyszy. Popatrzmy, co tak naprawdę robi ten syn, który do rodzinnego domu, do domu swojego ojca powraca? Czym jest ten gest jego powrotu? Ten gest jest złożeniem siebie z powrotem w ręce swojego ojca. Ten człowiek wyznaje: tak, odszedłem, chciałem budować wolność po swojemu, myślałem, że zbuduję, coś, co będzie oparte o większą wolność i lepszą hierarchię wartości od tej, którą reprezentował dom rodzinny i mój włsany ojciec. Uświadomiłem jednak sobie, że było to błędne. Teraz, ten człowiek powraca i swoim powrotem mówi ojcu: moje życie znowu jest w twoich rękach. Możesz zrobić z nim, co chcesz. Możesz uczynić mnie zwykłym parobkiem, ale wiem, że to dla mnie będzie najlepsze. 

Przenieśmy to do rzeczywistości naszej. Sakrament Pojednania jest sakramentem naszej wiary. Nie może być tylko jakimś rozliczeniem z przeszłością, z jakimś etapem tej przeszłości. Sakrament Pojednania ma być także zawierzaniem naszego życia, takim jakim ono było, jest i będzie samemu Bogu. Człowiek świadomy swoich grzechÓw, jest w stanie pełniej poznać swoją słabość. Taki człowiek, może pełniej zrozumieć tę prawdę, iż sam z siebie niewiele może. Natomiast: "wszystko mogę, w tym, który mnie umacnia", w tym, który Jest moją Mocą, moją siłą. O taki proces zawierzenia chodzi w przeżywaniu Sakramentu Pojednania. Ciężar naszych win, naszych grzechów może nas przygniatać. To prawda, ale będzie przygniatał dopóty, dopóki będzie to tylko nasza ludzka rachuba. Co innego jest wówczas, gdy człowiek właśnie to, co jest w nim najsłabsze, zawierza Wszechmogącemu Bogu, Temu, który stanowi prawdziwą, największą Moc człowieka. 

Wydaje mi się, że tak przeżywany Sakrament Pojednania nie męczy, nie nuży, staje się za każdym razem doświadczeniem nieco innym, nieco nowym, dlatego, że dotyczy jakiegoś nowego etapu, jakiegoś innego etapu mojego życia. Oczywiście, na tego typu przeżywanie Sakramentu Pojednania potrzeba przeznaczyć troszeczkę więcej czasu. Ale cóż, może lepiej poświęcić trochę więcej czasu, by sprawić, żeby było to przeżycie bardziej dogłębne a nie banalne. Oczywiście, nie wszystko, co rozgrywa się w tych trzech etapach Sakramentu Pojednania musi rozgrywać się przed kratkami konfesjonału. Bo może być tak, że ja rozwijam jak mogę najlepiej, ten pierwszy etap, wyznanie uwielbienia, czci, i wtedy ksiądz mówi: no dobrze, kochaniutki, ale do konkretu. Niekoniecznie, musi się to rozgrywać przed kratkami konfesjonału. Ważne jest, żeby zaistniało w całości przeżywania tego sakramentu. Oczywiście, tego typu przeżywanie Sakramentu Pojednania zachęca do dojrzałości, do dojrzałego potraktowania problemu, nie zezwala na to, by ciągle powtarzać ten sam "wierszyk". Czasami ma się takie właśnie wrażenie, słuchając niektórych spowiedzi, że jest to stała, wyuczona na pamięć regułka, stały, wyuczony "wierszyk", który dany człowiek wypowiada z jakąś częstotliwością: dwa razy do roku, czy może częściej. Problem polega jedynie na tym, z jaką prędkością ten "wierszyk" się wypowiada. Żeby Sakrament Pojednania nie został sprowadzony do takiego wyuczonego na pamięć wierszyka ta propozycja, może troszeczkę wymagająca wysiłku ale będąca także uszanowaniem tego, czym jest ten sakrament. 

W Sakramencie Pojednania pojawia się także coś, co określa się mianem pokuty albo zadośćuczynienia za popełnione grzechy. Ważne jest, by zaistniał ten akt czy czas zadośćuczynienia. Szczególnie gdy uświadomimy sobie jak wiele dał mi Pan, jak wieloma darami mnie obsypał, jak bardzo na wielość Jego darów odpowiedziałem niewdzięcznością, czy złem, konkretnymi grzechami z mojej strony. Gdy sobie uświadamiam zachodzącą tutaj dysproporcję, pewne zadośćuczynienie, będzie nasuwało się jako coś zupełnie normalnego, coś, co jest potrzebne. Ważne jest też, żebyśmy nie poprzestali tu na jakimś minimalizmie. Dość często jest tak, że kapłan nie znając penitenta, starając się o to, żeby nie odstraszyć go od następnych spowiedzi mówi: no to, kochaniutki, za pokutę trzy "Zdrowaś Mario". Niekoniecznie trzeba poprzestawać na tym minimum, które zadaje kapłan. Tutaj można sobie spokojnie pójść w kierunku tego, co Ignacy określa w swojej zasadzie "magis"- więcej. 

W powiązaniu z tym tematem chciałbym jeszcze poruszyć kilka spraw, które właśnie z tym tematem jednoznacznie się wiążą. Otóż w analizie naszego sumienia, w którą się angażujemy w powiązaniu z Sakramentem Pojednania oraz w samym przeżywaniu zaistniałego w nas grzechu mogą zachodzić w nas różne procesy, możemy odczuwać różne stany; nie zawsze jesteśmy w stanie nazwać właściwym imieniem to, co przeżywamy. I dlatego możemy sobie zrobić takie proste rozróżnienie, oczywiście każdy schemat ma to do siebie, że coś upraszcza, ale upraszcza, przeakcentowuje po to, by bardziej te pewne sprawy dotarły do naszej świadomości. Możemy sobie zrobić prostą tabelkę i napisać:
z lewej strony: poczucie winy, pośrodku pionową kreskę. Będziemy starali się zobaczyć, czym charakteryzuje się poczucie winy i z drugiej strony możemy sobie wypisać, przeżywanie świadomości zaistniałego już grzechu jako chrześcijanin. A więc, zaistniał już jakiś grzech i jak przeżywam świadomość tego grzechu jako chrześcijanin? Czyli chześcijańskie przeżywanie poczucia zaistniałego grzechu, czy przeżywanie skutków, konsekwencji zaistniałego grzechu po chrześcijańsku. Albo inaczej tylko chrześcijańskie przeżywanie. W jednym i w drugim wypadku chodzi chodzi o tę samą sytuację. Grzech już zaistniał. Chodzi o to, co dzieje się po, jakie procesy zachodzą. Otóż, psychologiczne poczucie winy czy wogóle poczucie winy będzie charakteryzowało się tym, że jest proces na dół i do środka. A więc zaistniał jakiś grzech, zaistniało jakieś zło. I to zło spycha mnie w dół, wbija mnie w ziemię, wpycha mnie w pył tej ziemi. A więc spycha mnie w dół, czuję ciężar tego, i do środka tzn. każe mi zamknąć się z tym problemem we mnie samym. Nie ma sensu żadne otwarcie, bo to jest coś złego, nie ma sensu żadne otwarcie bo i tak tego, nikt ni zrozumie itd... A więc proces na dół i do środka. Natomiast w chrześcijańskim przeżywaniu, będzie proces odwrotny mówiąc umownie. Proces do góry i na zewnątrz. Do góry, umownie do tego, który jest w górze, który jest Bogiem. I na zewnątrz. Stało się coś złego i ja tego nie duszę w sobie ale wyprowadzam to z siebie, na zewnątrz, po to, żeby to zło we mnie nie kiełkowało, żeby to zło we mnie się nie rozprzestrzeniało, żeby to zło we mnie się nie powiększało, żeby to zło we mnie nie niszczyło mnie, nie niszczyło mojego wnętrza. Poczucie winy charakteryzuje się egocentryzmem. Oczywiście poszczególne wymiary będą na siebie zachodziły. Egocentryzm. Popełniłem coś złego, tak być może, ale to jest moja sprawa. Nikt nie ma prawa wchodzić w moje sprawy. To jest sprawa mojego ja, sprawa mojego wnętrza, nikt absolutnie nie może się w to wtrącać. Wczoraj mówiłem na wieczornej konferencji, jak ten egoizm czy egocentryzm, może się pojawić w przeżywaniu kryzysu.  Przeżywam jakiś kryzys, koniec to jest jedyna rzecz, która się liczy dla mnie w świecie, nic innego nie jest istotne na świecie. A więc egocentryzm. Zamykamy się w centrum mojego ego i nawet z tym co jest we mnie złe. Natomiast, jeżeli przeżywam po chrześcijańsku zaistniały grzech, będzie tem proces charakteryzował się teocentryzmem. Teocentryzm,od greckiego słówka- ceos tzn. Bóg. A więc, zaistniało coś złego, ja to odnoszę do Boga. I tutaj widzimy kolejny paradoks. A więc egocentryzm i teocentryzm. W poczuciu winy będzie mnie cechowała apatia. Świat mnie nie zrozumie, nikt mnie nie rozumie, nie ma seneu jakikolwiek wysiłek, bo i tak wszystko powróci do starej formy zła. Najlepiej jest po prostu trwać itd... Zdarzył się jakiś upadek, no cóż, trzeba w tym upadku teraz trwać, być może zaistnieją jakiś czynniki zewnętrzne, które mnie z tego zła wyprowadzą, wyciągną. Natomiast w chrześcijańskim przeżywaniu zaistniałego grzechu jest proces odwrotny, jest poczucie ferworu, witalności. Zaistniał jakiś upadek ale w tym upadku nie staram się trwać. Powstaję, podnoszę się, pokazuję, że żyję, że jest we mnie życie, witalność. Poczucie winy może charakteryzować się depresją. Te stany depresyjne mogą narastać wraz z kumulowaniem się różnych, jak gdyby pojedynczych spraw. Była jedna sprawa, która we mnie pozostawiła jakiś stan depresji, inna następna i to wszystko się kumuluje, kumuluje czasami, dorasta do jakiś form patologicznych. Jeżeli przeżywam po chrześcijańsku zastniały grzech, konsekwencje grzechu, ten proces będzie charakteryzował się zawierzeniem, ufnością. Potrafię Bogu zawierzyć, zaufać, także pośród mojego zła, także jako odpowiedź, moja odpowiedź Bogu na to zło, które we mnie zaistniało. Poczucie winy będzie się charakteryzawało niepokojem. Niepokój. Ten niepokój będzie się oczywiście potęgował, im większy będzie ciąg nierozwiązanych spraw, spraw trudnych do ustawienia, spraw, które chce się kurczowo trzymać w sobie, bo cóż, człowiek sam dla siebie staje się Bogiem, nawet pośród swojego zła. Natomiast, jeżeli jako chrześcijanin przeżywam zaistniały grzech, ten proces będzie charakteryzawał się poczuciem wyzwalania. Zaistniał jakiś stan zniewolenia, ale teraz staram się z tego wyzwolić. 

Oczywiście, najczęściej życie jest na tyle piękne i twórcze, że nie ma nigdy przeżywania tylko takiego albo tylko takiego. Najczęściej te dwa procesy są ze sobą wymieszane i ważne jest, żeby po prostu widzieć, jaki proces we mnie zachodzi. Ważne jest, żeby w tym, co charakteryzuje poczucie winy, nie widzieć czegoś co jest słuszne, dobre, co powinno we mnie być. Jeżeli przeżywam coś, co jest z tego zakresu, jest to dla mnie wskazówka, że mam się z tego wyzwalać aby przejść na ten zakres przeżywania. Dopiero wtedy będzie to przeżywanie autentycznie chrześcijańskie. Możemy od razu zobaczyć, jak bardzo dalekie jest chrześcijaństwo od cierpiętnictwa, od potępiania. Chrześcijaństwo jest także procesem wyzwolenia z tego, co złe. 

Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów na temat spowiedzi bardziej generalnej. Dlaczego? Otóż dlatego, że ten pierwszy etap Ćwiczeń, który przeżywamy, może mieć jako jedno ze swoich istotnych zakończeń, czy podsumowań takie sakramentalne podsumowanie w postaci Sakramentu Pojednania i to sakramentu nie od ostatniej tylko spowiedzi, ale obejmującego dłuższy przedział czasu. Jest to oczywiście tylko pewna propozycja, nie ma żadnego pod tym względem przymusu, ale Św. Ignacy wskazuje, iż może to być w wielu wypadkach bardzo potrzebne takie właśnie sakramentalne podsumowanie, sakramentalne zamknięcie dotychczasowego mojego życia, nad którym zatrzymywałem się w moich refleksjach, w ramach fundamentu i I tygodnia Ćwiczeń. W całych Ćwiczeniach Duchownych jest tylko jeden numer poświęcony spowiedzi (CD 44) i to spowiedzi generalnej. Ignacy proponuje tę spowiedź pośród kontekstu szerszego procesu, w który włączona jest dana osoba. Ta spowiedź nie jest czymś odizolowanym, ale jest kulminacją całego procesu I Tygodnia Ćwiczeń. Analizując dokładnie tekst Ćwiczeń widzi się jednoznacznie, że bardzo istotny w dynamice I Tygodnia jest proces nawrócenia, proces, który jednak swoje sakramentalne ukoronowanie znajduje w Sakramencie Pojednania. 

Jest to jakaś wielka mądrość, którą zawarł w książeczce ćwiczeń Św. Ignacy, mądrość, o której można się przekonać, zawsze, gdy się daje Ćwiczenia Duchowne. Otóż, nawet, jeżeli nikt na początku nie wie o możliwości takiego Sakramentu Pojednania, to w trakcie przeżywania fundamentu i I tygodnia dość często pojawia się pytanie: czy można by było przeżyć jakąś spowiedź bardziej generalną, żeby definitywnie pewien etap mojego życia jakoś podsumować, zamknąć. Czas na taką spowiedź szerszą będzie w dniu jutrzejszym i w związku z tym, kilka słów, o tego typu spowiedzi. O co, w tym wszystkim chodzi? Angażując się w przeżywanie Sakramentu Pojednania bardziej szerokiego, musimy wiedzieć:
- że spowiedź generalna nie jest czymś do zbawienia absolutnie niezbędnym, tzn. zbawią się - miejmy nadzieję - miliony, miliardy ludzi, którzy do spowiedzi generalnej nigdy w swm życiu nie przystąpili. To nie jest tak, że ona musi zaistnieć w moim życiu.
- Ta spowiedź generalna nie może polegać, na bardzo detalicznym wyliczeniu absolutnie wszystkich grzechów z mojego życia, bo to i tak nie jest możliwe. Człowiek jest istotą omylną, zapominającą.
- Nie robi się tej spowiedzi dlatego, że te normalne spowiedzi uważa się za spowiedzi mało ważne, czy mniej ważne. Mie chodzi o żadną dyskredytację tych normalnych spowiedzi.
- Ta spowiedź generalna, może zaistnieć właśnie jako swoiste podsumowanie całego mojego dotychczasowego życia, albo określonego etapu mojego życia. Zwłaszcza gdy to podsumowanie jest poprzedzone okresem spotęgowanej refleksji nad tym życiem czy nad etapem tego życia. A czasem takiej spotęgowanej refleksji może być właśnie przeżywanie Fundamentu czy I tygodnia Ignacjańskich Ćwiczeń.
- Niekoniecznie, gdybyście chcieli odbyć tę spowiedź, musi ona zaistnieć tu, w trakcie tych rekolekcji. Być może ktoś z was ma swojego stałego spowiednika i można ją odbyć także u swojego stałego spowiednika. Ważne jest tylko, żeby było to w dość krótkim sąsiedztwie z tym procesem Ćwiczeń, aby można było to potraktować jako inegralne dopełnienie tego czasu Ćwiczeń.
- Jeżeli ktoś z was już przystępował do spowiedzi generalnej, każda następna spowiedź generalna może być najwyżej od ostatniej spowiedzi generalnej, żeby nie było takiego permanentnego powracania, grzebania w przeszłości itd... Chyba, że się uważa, że ta poprzednia spowiedź generalna była czymś zupełnie banalnym, że tylko z nazwy była spowiedzią generalną, niczym innym się nie różniła od zwykłych spowiedzi. - Jeżeli komuś z was spowienik kiedykolwiek powiedział: do tej sprawy proszę już absolutnie nie wracać, to należy uszanować tę wolę spowiednika nawet przy spowiedzi generalnej. Chodzi tu przede wszystkim o osobowości bardziej podatne na skrupuły, którym permanentne powracanie do przeszłości, grzebanie w tej przeszłości niczego dobrego i tak nie przyniesie.

