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KOCHANI CZCICIELE
MATKI BOŻEJ PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI,
W 2012 r., w ramach przygotowań do centralnych obchodów Jubileuszu 25 rocznicy zatwierdzenia w Polsce Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, ukazał się pierwszy zeszyt Materiałów formacyjnych pod redakcją ks. A. Żebrowskiego MSF i ks. R. Siatki MSF. Wychodząc naprzeciw prośbom
wielu zelatorów i duszpasterzy pragniemy kontynuować to dzieło
zainicjowane przez naszych Współbraci. Z tego powodu wydajemy kolejny zeszyt z 12 konspektami, aby służył jako pomoc
nie tylko w przygotowaniu parafialnych i regionalnych spotkań
formacyjnych grup ADS, ale także w osobistym pogłębianiu
wiedzy o wieczności.
Tematy spotkań związane są z rzeczami ostatecznymi człowieka. Każdy z konspektów podzielony został na 4 części: 1. Pytania do refleksji, 2. Nauczanie Pisma Świętego, 3. Nauczanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, 4. Do przemyślenia… – czyli
teksy ilustrujące poruszane zagadnienia.
Ze względu na ograniczone rozmiary niniejszego zeszytu podane zostały tylko najważniejsze cytaty biblijne i artykuły Katechizmu. Aby dogłębniej przygotować poszczególne zagadnienia warto sięgnąć bezpośrednio do Katechizmu i Pisma Świętego,
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a także do zamieszczonej Bibliograf ii, czyli spisu użytecznych
lektur dotyczących śmierci i życia wiecznego.
Bibliografia została podzielona na dwie części: 1. Opracowania naukowe – zawiera podręczniki do eschatologii, czyli systematyczny wykład teologii rzeczy ostatecznych, a także teksty
omawiające w sposób naukowy wybrane zagadnienia z zakresu
eschatologii; 2. Teksty „dla każdego” – to spis książek i artykułów na tematy związane ze śmiercią i wiecznością napisanych
przystępnym językiem, zrozumiałych także dla tych, którzy
teologii nigdy nie studiowali.
Mamy nadzieję, że zeszyt, który oddajemy w Wasze ręce,
pomoże nam wszystkim w coraz pełniejszej realizacji słów Pana
Jezusa, który zawracając się do Ojca powiedział: „A to jest życie
wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz
Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3).

Duszpasterze Apostolstwa
Górka Klasztorna
Materiały formacyjne można zamówić
w Biurze ADS w Górce Klasztornej

4

Temat 1

Śmierć chrześcijańska

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Z czym kojarzy mi się śmierć? Opisz.
2. Czy doświadczyłem niebezpieczeństwa śmierci, zagrożenia
własnego życia?
3. Czy doświadczyłem „z bliska” śmierci innych ludzi?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano
za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają
w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni,
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. (Mdr 3,1-4)
Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych,
którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy
nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł
i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg
wyprowadzi wraz z Nim. (1Tes 4,13-14)

5

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
KKK 1007: Śmierć jest kresem życia ziemskiego. Czas jest miarą
naszego życia; w jego biegu zmieniamy się i starzejemy. Jak
w przypadku wszystkich istot żyjących na ziemi, śmierć jawi się
jako normalny koniec życia. Ten aspekt śmierci jest pewnym
przynagleniem dla naszego życia; pamięć o naszej śmiertelności
służy także jako przypomnienie, że mamy tylko ograniczony czas,
by zrealizować nasze życie: „Pomnij... na Stwórcę swego w dniach
swej młodości... zanim wróci się proch do ziemi, tak jak nią był,
a duch powróci do Boga, który go dał (Koh 12,1.7)”.
KKK 1010: Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska ma sens
pozytywny. „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć –
to zysk” (Flp 1,21). „Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy
bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy”
(2Tm 2,11). Istotna nowość śmierci chrześcijańskiej polega na
tym, że przez chrzest chrześcijanin już w sposób sakramentalny
„umarł z Chrystusem”, by żyć nowym życiem. Jeżeli umieramy
w łasce Chrystusa, przez śmierć fizyczną wypełnia się to „umieranie z Chrystusem” i dopełnia w ten sposób nasze wszczepienie w Niego w Jego akcie odkupieńczym: „Wolę umrzeć w (eis)
Chrystusie Jezusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam Tego,
który za nas umarł; pragnę Tego, który dla nas zmartwychwstał.
I oto bliskie jest moje narodzenie... Pozwólcie chłonąć światło
nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem. (św. Ignacy
Antiocheński, Epistula ad Romanos, 6,1-2)”.
(także: KKK 1006. 1008-1019)
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DO PRZEMYŚLENIA…
Śmierć człowieka można krótko opisać przy pomocy czterech
słów: koniec, granica, cel, początek. Śmierć jest końcem życia
człowieka na ziemi, tzn. że kończy się tylko pierwszy etap życia,
ten ziemski, a nie życie w ogóle. Nie. Życie jedynie się zmienia,
jak modlimy się podczas Mszy św. pogrzebowej – „Albowiem
życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy”
(I prefacja o zmarłych). Zmienia się, ponieważ śmierć jest jednocześnie granicą, tzn. rozdziela i jednocześnie łączy – podobnie jak granice miedzy państwami – dwa etapy tego samego życia.
Życie ziemskie poprzez śmierć graniczy bowiem z życiem wiecznym. Z tego powodu śmierć może być oczekiwana jako cel, czyli
spełnienie i owoc naszej ziemskiej pielgrzymki. Śmierć jest dla
wierzących w Chrystusa początkiem „wiecznej emerytury”, na
którą oczekuje się z nadzieją, aby cieszyć się owocami swojego
życia, wypełnionego uczciwa pracą.
***
Nasza śmierć staje się więc chwilą powrotu. Ale nasza śmierć
może być powrotem tylko wtedy, jeśli całe nasze życie jest drogą
powrotną do Tego, od którego przychodzimy i który nazywa
nas Umiłowanymi. Jest tyle zamieszania wokół pojęcia życia
„przyszłego” albo „życia wiecznego”. Ja osobiście wierzę głęboko
w życie wieczne, ale nie jako po prostu życie po naszej fizycznej
śmierci. Tylko wtedy, jeżeli zabiegaliśmy dla siebie o życie Ducha
Bożego podczas wielu chwil naszej „chronologii”, możemy oczekiwać, że śmierć będzie bramą do pełni życia. Życie wieczne nie
jest jakąś wielką niespodzianką, która przychodzi bez zapowiedzi na końcu naszego istnienia w czasie, jest ono raczej pełnym
ujawnieniem tego, czym jesteśmy i czym żyjemy. Ewangelista
Jan wyraża to zwięźle, mówiąc: „Umiłowani… jeszcze się nie
ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy
do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1J 3,2).
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Przy takiej wizji śmierć nie jest już ostateczną klęską. Przeciwnie, staje się ona ostatecznym „tak” i wielkim powrotem tam,
gdzie możemy najpełniej stać się dziećmi Boga. Nie sądzę, żeby
wielu ludzi patrzyło na śmierć w ten sposób. Zamiast widzieć ja
jako moment spełnienia, boją się jej jako wielkiej przegranej, którą
należy od siebie jak najdłużej odsuwać. Wszystko, co nasze społeczeństwo ma do powiedzenia, sugeruje, że śmierć jest wielkim wrogiem, który w końcu nas pokona, wbrew naszej woli
i życzeniu. Ale gdy tak się ją postrzega, życie nie jest niczym
więcej, jak przegraną bitwą, beznadziejnym zmaganiem, wędrówką rozpaczy.
Moje spojrzenie – i mam nadzieję, że także Twoje, jest radykalnie inne. Chociaż często poddaję się różnym lekom i ostrzeżeniom świata, to jednak głęboko wierzę, że tych niewiele lat,
które spędzamy na ziemi, jest częścią znacznie większego wydarzenia, które rozciąga się daleko poza granicami naszych urodzin i śmierci. Myślę o tym jako o misji w czasie, misji, która jest
bardzo radosna, a nawet pasjonująca, głównie dlatego, że Ten,
który posłał mnie na te misje, czeka, żebym wrócił do domu
i opowiedział o tym, czego się nauczyłem.
Czy boję się umrzeć? Boję się zawsze wtedy, gdy pozwalam
się uwieść hałaśliwym głosom świata, które mi mówią, że moje
„życie” jest wszystkim, co posiadam, i doradzają, bym przywarł
do niego z całej mocy. Ale gdy pozwalam tym głosom odsunąć
się na dalekie tło mojego życia, a słucham cichego, łagodnego
głosu, który nazywa mnie Umiłowanym, wiem, że nie mam się
czego bać i że umieranie jest najwspanialszym aktem miłości,
aktem prowadzącym mnie w wieczne objęcia Boga, którego
miłość trwa na wieki.
(Henri J. M. Nouwen, Życie umiłowanego. Jak żyć duchowo
w świeckim świecie?, s. 113-115).
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Temat 2

Dobra śmierć

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Dlaczego wstąpiłem/wstąpiłam do ADS?
2. Na czym polega wg mnie dobra śmierć?
3. Jak przygotowuje siebie i innych aby nasza śmierć była dobra?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do
godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach
wyzionął ducha. (Łk 23,44-46)
A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został
uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten,
kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na
tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi
służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój
sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”. (J 12,23-26)
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
KKK 1014: Kościół zachęca nas do przygotowania się na
godzinę naszej śmierci („Od nagłej i niespodziewanej śmierci
wybaw nas, Panie” – starożytna Litania do Wszystkich Świętych),
do proszenia Matki Bożej, by wstawiała się za nami „w godzinę
śmierci naszej (modlitwa „Zdrowaś Maryjo”), oraz do powierzenia się świętemu Józefowi, patronowi dobrej śmierci: „Tak
powinieneś zachować się w każdym czynie i w każdej myśli, jak
gdybyś dziś miał umrzeć. Jeśli miałbyś czyste sumienie, nie bałbyś się bardzo śmierci. Lepiej jest unikać grzechu, niż uciekać
przed śmiercią. Jeśli dziś nie jesteś gotowy, czy będziesz gotowy
jutro?” (O naśladowaniu Chrystusa, I,23,1); „Pochwalony bądź,
Panie mój, przez siostrę naszą, śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych! Błogosławieni ci, których śmierć zastanie
w Twej najświętszej woli, ponieważ śmierć druga nie uczyni im
zła” (św. Franciszek z Asyżu, Cantico delle creature).
KKK 1020: Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przyjście do Niego i jako wejście do
życia wiecznego. Gdy Kościół po raz ostatni wypowiedział nad
umierającym chrześcijaninem słowa przebaczenia i rozgrzeszenia Chrystusa, gdy naznaczył go po raz ostatni umacniającym
namaszczeniem i w Wiatyku dał mu Chrystusa jako pokarm na
drogę, mówi do niego ze spokojną pewnością: Duszo chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga Ojca wszechmogącego,
który cię stworzył; w imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego,
który za ciebie cierpiał; w imię Ducha Świętego, który na ciebie
zstąpił. Obyś dzisiaj spoczęła w pokoju i zamieszkała na świętym Syjonie z Najświętszą Boga Rodzicielką, Maryją Dziewicą,
ze świętym Józefem i wszystkimi Aniołami i Świętymi Bożymi...
Polecam Cię wszechmogącemu Bogu i oddaję twojemu Stwórcy,
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abyś powrócił do Tego, który Cię ukształtował z mułu ziemi.
Gdy opuścisz to życie, niech na twoje spotkanie wyjdzie Najświętsza Maryja Panna, Aniołowie i wszyscy Święci... Obyś
widział twarzą w twarz swojego Odkupiciela.

DO PRZEMYŚLENIA…
Jest rzeczą dobrą i wskazaną modlić się o śmierć łagodną,
bez bólu i w godnych warunkach. Jednak o prawdziwie dobrej
śmierci można mówić wtedy gdy:
1) umieramy wierząc w Boga, który jest Miłością i wskrzesił
z martwych swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby dać nam
dowód że: po śmierci jest dalsze życie; że i my zmartwychwstaniemy; że On czeka na nas w niebie;
2) umieramy w łasce uświęcającej, czyli pogodzeni z Bogiem,
tzn. po: spowiedzi św., przyjęciu Komunii św., sakramentu
namaszczenia chorych, a jeśli z jakiegoś powodu byłoby
to niemożliwe (np. brak kapłana) po wzbudzeniu żalu doskonałego. Żal taki polega na żałowaniu z miłości do Boga za
grzechy i na pragnieniu odbycia spowiedzi sakramentalnej
jeśli będzie to jeszcze możliwe (por. KKK 1452);
3) umieramy pogodzeni z ludźmi. Oznacza to przebaczenie
winowajcom i prośbę o przebaczenie skierowaną do tych,
których skrzywdziliśmy. Dzięki takiej postawie bliscy po naszej śmierci nie będą musieli przeżywać rozterek i zastanawiać się, czy trafiliśmy do nieba. Nie będą także cierpieć
z powodu braku naszego przebaczenia.
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***
Owszem, jest coś takiego jak dobra śmierć. Sami jesteśmy
odpowiedzialni za to, jak umieramy. Musimy wybrać między
takim kurczowym przywarciem do życia, że śmierć staje się tylko
przegraną, a opuszczeniem życia w wolności, tak, żebyśmy mogli
zostać dani innym jako źródło nadziei. Jest to rozstrzygający
wybór i musimy nad nim „pracować” w każdym dniu naszego
życia. Śmierć nie musi być naszą ostateczną przegraną, naszą
ostateczną klęską w walce życia, nasza nieuniknioną zgubą.
Jeżeli naszym ludzkim pragnieniem jest rzeczywiście dawanie
siebie innym, to możemy z naszej śmierci uczynić ostateczny
dar. Wspaniale jest widzieć, jak owocna jest śmierć, kiedy jest
dobrowolnym darem.
Dla Murraya, który zmarł nagle na serce, ostatnie pięć lat życia
było przygotowaniem do śmierci. Coraz bardziej odsłaniał się
przed żoną Peggy, dziewięciorgiem dzieci i ich rodzinami oraz
przed wszystkimi, których kochał. Znalazł też w sobie dość odwagi, by pojednać się z tymi, z którymi walczył. Był wobec mnie
bardzo otwarty, szczerze interesował się moim życiem z umysłowo upośledzonymi ludźmi i hojnie wspierał moja prace pisarską. Wytworzyło to między nami więź serdecznej przyjaźni.
Ciężko mi myśleć o tym, że już go tutaj dla mnie nie ma. Jednakże
jego śmierć, chociaż była wstrząsem, stała się celebracja miłości.
Kiedy cała rodzina spotkała się ponownie w rok po jego śmierci,
każdy miał do opowiedzenia jakąś piękną historie o tym, jak
Murray dał nowe życie i nową nadzieję wszystkim opłakującym
jego odejście (…)
Śmierć Umiłowanego przynosi owoc w życiu wielu ludzi. Ty
i ja musimy zaufać, że nasze krótkie, małe życie może przynieść
owoc wykraczający daleko poza granice naszej chronologii.
Musimy to jednak wybrać i głęboko uwierzyć, że mamy do wysłania ducha, który przyniesie radość, pokój i życie tym, którzy
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będą o nas pamiętać. Franciszek z Asyżu umarł w 1226 roku, ale
jest ciągle bardzo żyw! Jego śmierć była prawdziwym darem,
a dziś, po upływie prawie ośmiu wieków, Franciszek nadal napełnia swoich braci i siostry, zarówno we wspólnocie franciszkańskiej jak i poza nią, wielką energią i życiem. Umarł, ale nigdy
nie umarł. Jego życie wydaje nadal owoce na całym świecie. Jego
duch ciągle na nas zstępuje. Jestem bardziej niż kiedykolwiek
dotąd przekonany, że śmierć rzeczywiście może być wybrana
jako nasz ostateczny dar z życia.
Tobie i mnie pozostał do przeżycia tylko krótki czas. Te dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści czy pięćdziesiąt lat, które mamy
przed sobą, przeminą bardzo szybko. Możemy zachowywać się
tak, jakbyśmy mieli żyć zawsze i byli zaskoczeni, kiedy okaże się,
że tak nie jest. Możemy jednak także żyć z radosnym przewidywaniem tego, że nasze największe pragnienie, aby przeżyć życie
dla innych, może się spełnić w sposobie, w jaki postanowimy
umrzeć. Jeżeli jest to śmierć, w której oddajemy życie w wolności, my – i wszyscy, których kochamy – przekonamy się, jak wiele
mamy dodania (…)
Wierzę jednak i mam nadzieję, że Ty też w to uwierzysz,
że nasza krótka, łatwo zapomniana wędrówka po tym świecie
będzie nadal obdarzać życiem ludzi we wszystkich miejscach
i czasach. Duch miłości, uwolniony z naszych śmiertelnych ciał,
będzie wiał tam, gdzie chce, nawet jeśli niewielu poczuje jego
przyjście i odejście.
(Henri J. M. Nouwen, Życie umiłowanego. Jak żyć duchowo
w świeckim świecie?, s. 98-100.102)
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Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę. (Rdz 1,27)
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Temat 3

Stworzeni
do życia wiecznego

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. W jakim celu Bóg stworzył człowieka?
2. Czy Bóg stworzył śmierć?
3. Czym jest wg mnie życie wieczne?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go
obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat
przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.
(Mdr 2,23-24).
Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci – wyrocznia Pana
Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie. (Ez 18,32)
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
KKK 375: Kościół, interpretując w autentyczny sposób symbolizm języka biblijnego w świetle Nowego Testamentu i Tradycji,
naucza, że nasi pierwsi rodzice Adam i Ewa zostali ukonstytuowani w stanie „świętości i sprawiedliwości pierwotnej”. Tą łaską
świętości pierwotnej było „uczestnictwo w życiu Bożym”.
KKK 376: Promieniowanie tej łaski umacniało wszystkie wymiary życia człowieka. Dopóki człowiek pozostawał w zażyłości z Bogiem, nie miał ani umierać , ani cierpieć. Wewnętrzna
harmonia osoby ludzkiej, harmonia między mężczyzną i kobietą,
a wreszcie harmonia między pierwszą parą i całym stworzeniem
konstytuowała stan nazywany „pierwotną sprawiedliwością”.
KKK1008: Śmierć jest konsekwencją grzechu. Urząd Nauczycielski Kościoła, który autentycznie interpretuje wypowiedzi
Pisma świętego i Tradycji, naucza, że śmierć weszła na świat
z powodu grzechu człowieka . Chociaż człowiek posiadał śmiertelną naturę, z woli Bożej miał nie umierać. Śmierć była więc
przeciwna zamysłom Boga Stwórcy, a weszła na świat jako konsekwencja grzechu. „Śmierć cielesna, od której człowiek byłby
wolny, gdyby nie był zgrzeszył” , jest „ostatnim wrogiem” człowieka, który musi zostać zwyciężony.
(także: KKK 355-384).

DO PRZEMYŚLENIA…
Ponieważ człowiek nie istnieje od zawsze, jak Bóg, ale został
przez Boga stworzony, zatem jak każde stworzenie jest śmiertelny. Jednak Bóg z miłości zapragnął, aby człowiek nie umierał.
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Dlatego obdarzył Adama i Ewę szczególną łaską nieśmiertelności, którą mieli dziedziczyć wszyscy ich potomkowie.
Niestety ten wspaniały dar został przez pierwszych rodziców
utracony w chwili gdy popełnili grzech pierworodny. Od tego
momentu oni i wszystkie ich dzieci (wszyscy ludzi) muszą umierać. Jednak Bóg, który nigdy nie przestał kochać człowieka,
nawet po jego grzechu, sprawił, że ta śmierć nie jest wieczna dla
tych, którzy Mu zaufają i przylgną do Niego z miłością.
W Jezusie Chrystusie Bóg stał się człowiekiem i dobrowolnie
umarł, a następnie zmartwychwstał, żeby przypomnieć nam,
iż naszym pierwotnym powołaniem jest życie wieczne. Śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa przemieniły śmierć człowieka
z beznadziejnego końca w bramę do życia wiecznego.
***
Ale śmierć człowieka młodego, a zwłaszcza śmierć dziecka?!
– Przeraża, budzi w nas uczucie zgrozy. Widzimy w niej wielkie
nieszczęście.
Dziecko, młody człowiek nie ma życia „za”, lecz „przed” sobą.
Czyż nie jest to śmierć niewinności, w której jednocześnie mieści się najbardziej kryształowo czysty obraz życia? Czyż nie jest
to śmierć… u źródeł życia? Jak mamy pogodzić tę śmierć z Bogiem, który jest miłością?
Śmierć dziecka, podobnie jak śmierć młodego człowieka, są
tylko pozornie sprzeczne z miłością Boga. Może być tak, że dopiero przez śmierć dziecka potrafimy lepiej „wymierzyć”, czym
tak naprawdę jest śmierć… Bóg zesłał nam śmierć dziecka po
to, byśmy lepiej zrozumieli, czym ona jest. Zyskujemy pełną
świadomość tego, czego Bóg nie chciał dla nas: nie chciał śmierci! W obliczu śmierci istoty, która miała przed sobą całe życie,
śmierci niezasłużonej – jak skłonni jesteśmy mówić – czuje się
niezwykle wyraźnie, że człowiek jest stworzony do życia, a nie
do śmierci. Kiedy jesteśmy świadkami zanikania, odchodzenia
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młodej istoty, czujemy jakby naturze był zadawany gwałt, jak
gdyby naturą człowieka było nie umierać. To, że umiera młody
człowiek w pełni życia, który nie miał życia „za” sobą, lecz „przed”
sobą, jeszcze jaskrawiej podkreśla tę prawdę. Wtargnięcie śmierci
w niemowlęctwo, dzieciństwo, młodość najbardziej przekonuje,
że człowiek i śmierć nie są dla siebie wzajemnie stworzeni.
Bóg ma odrazę do śmierci – to myśmy ją wybrali i przełożyli
ponad Boga! Ale On poddając się cierpieniu jak człowiek, wnikając w jego nieszczęście, wchodząc w ohydę śmierci poprzez
śmierć Chrystusa – przez śmierć tej niewinnej istoty jakby
stwarza ją na nowo. I choć śmierć pozostaje, to jednak ma ona
doprowadzić ją do spotkania z Bogiem twarzą w twarz. Zmartwychwstały Jezus wstąpił do nieba ze swymi ranami. „Rana
w Jego boku jest raną, którą zadano Bogu. Jest ona nie zagojona.
I właśnie przez to cierpienie zadane Bogu wszystko nabiera
sensu. Włącznie ze śmiercią dziecka, ze śmiercią niewinnego”
(P. Chaunu).
(ks. Z. Grzegorski, ks. A. Kalbarczyk [red.], Życie oddane Bogu,
s. 32-34)

***
[Śmierć] wyglądałaby (…) zupełnie inaczej, gdyby człowiek
nie zgrzeszył. Nie byłaby zresztą nazwana śmiercią. Byłaby podobna do śmierci Maryi, którą w Kościele prawosławnym nazywa się dormitio – zaśnięcie. Śmierć byłaby radosnym, pełnym
pokoju przejściem do życia wiecznego.
Śmierć taka, jaką zaplanował Bóg, dawałaby natychmiast
dostęp do życia wiecznego. Akcent nie spoczywałby na tym, że
życie ziemskie dobiegło końca, lecz śmierć byłaby bramą do życia
niebieskiego.
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Od momentu, w którym człowiek zgrzeszył i przez grzech
odrzucił życie wieczne, śmierć zmieniła swój charakter. Teraz
doświadczamy jej jako końca życia (…) W takim sensie grzech
sprawia, że śmierć jest czymś okropnym, jest karą.
Jednak przychodzi Jezus i przywraca pierwotny porządek, a nawet czyni go jeszcze cudowniejszym. Teraz bowiem w śmierci
zyskujemy wspólnotę z Jego śmiercią, umieramy jak On, śmiercią
będącą najwyższym aktem miłości i pełnym oddaniem się Ojcu.
(W. Stinissen, Ja nie umieram – wstępuję w życie. Rozważania
o śmierci i wieczności, s. 12)
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A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Wykonało się!”
I skłoniwszy głowę oddał ducha. (J 19,30)
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Temat 4

Sąd

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Jak wyobrażasz sobie sąd po śmierci?
2. Kto będzie Twoim sędzią?
3. Jakie uczucia towarzyszą Ci, gdy myślisz o tym, że po śmierci
staniesz przed sądem?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. (Hbr 9,27)
Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów,
na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są
zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich. (Hbr
12,22-23)
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia,
a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie
się Jego. (2Tm 4,7-9)
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
KKK 1022: Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym,
który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba , albo stanowi bezpośrednio potępienie
na wieki.
KKK 1039: W obliczu Chrystusa, który jest prawdą, zostanie
ostatecznie ujawniona prawda o relacji każdego człowieka
z Bogiem. Sąd Ostateczny ujawni to, co każdy uczynił dobrego,
i to, czego zaniechał w czasie swego ziemskiego życia, łącznie
z wszystkimi tego konsekwencjami (…)
KKK 1040: Sąd Ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu. Tylko On
decyduje o jego nadejściu. Przez swego Syna Jezusa Chrystusa
wypowie On wówczas swoje ostateczne słowo o całej historii.
Poznamy ostateczne znaczenie dzieła stworzenia i ekonomii
zbawienia oraz zrozumiemy przedziwne drogi, którymi Jego
Opatrzność prowadziła wszystko do ostatecznego celu. Sąd
Ostateczny objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez stworzenia
i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci.

DO PRZEMYŚLENIA…
Rozróżnienie pomiędzy tymi sądami [szczegółowym i ostatecznym] ma znaczenie tak naprawdę dlatego, że jest związane
z rozróżnieniem czasowym pomiędzy pierwszym a drugim.
Jeżeli umieramy, to jest moment, w którym możemy podsumo-

22

wać tylko i wyłącznie nasze życie. Nie wiemy jeszcze, jakie konsekwencje będą miały nasze czyny dla następnego pokolenia,
dla praprawnuków naszych wnuków (…)
Czyli różnica jest taka, że w momencie sądu szczegółowego,
jeśli na przykład kupowałem narkotyki z drugiego końca świata,
dowiaduję się, że zrobiłem sobie tymi narkotykami krzywdę, mam
złe relację, zniszczyłem życie wielu ludziom i tak dalej. W momencie, w którym staję na Sądzie Ostatecznym, dowiaduję się, że
zniszczyłem życie ludziom, którzy je hodowali, którzy poszli za
to do więzienia, którzy mogli zająć się uczciwym zajęciem, a sprzedawali śmierć, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko dociera do
mnie, widzę wszystkich, widzę, że to system naczyń połączonych.
Pół biedy, że się tego dowiaduję. Ja staję wobec tych ludzi
i muszę przyjąć ich przebaczenie… (…) Stan, który osiągamy
w momencie sądu szczegółowego, jest stanem nieodwracalnym
(…) Tam się dokonuje rozstrzygająca decyzja. I teraz to, co jest
na Sądzie Powszechnym czy też Ogólnym, czy Ostatecznym,
jest tylko dopełnieniem konsekwencji tej decyzji. To dopełnienie następuje z opóźnieniem ze względu na to, że nadal toczą
się losy reszty – pomiędzy czyjąś śmiercią a Sądem Ostatecznym. Natomiast pod względem relacji do Boga czy otwarcia na
bliźnich to się dokonało na sądzie szczegółowym. Jeżeli tam jest
jeszcze czyściec po drodze, to to się już oczyściło.
(Ks. G. Strzelczyk w rozmowie z Sz. Hołownią, Niebo dla średnio
zaawansowanych, s. 23.31.33)

***
A jednak Sąd Boży budzi lęk. Sam Pan Jezus ostrzegał nas, że
na tym sądzie niektórzy zostaną odrzuceni i usłyszą: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was” (Mt 25,12) (…) Ponadto,
niepokoją nas jeszcze inne pytania: Owszem, liczymy na Boże
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miłosierdzie, ale czy Bóg odpuści nam również te grzechy, których sobie nie uświadamialiśmy? A jeśli nawet w sakramencie
pokuty Pan Jezus przebaczył mi moje grzechy, to czy na tym
sądzie nie będę jeszcze raz zdawał z nich rachunku, zwłaszcza
jeżeli ich konsekwencją były nie dające się naprawić krzywdy?
I jeszcze jedno pytanie: Czy zbawieni mogą się spodziewać,
że grzechy, które im Bóg przebaczył, będą zapomniane i nikt
nie będzie o nich wiedział?
Zacznijmy od ostatniego pytania. Niektórzy święci, zanim
stali się prawdziwymi przyjaciółmi Boga, dopuścili się wielkich
grzechów, a nawet zbrodni. Dawidowi mało było tego, że uwiódł
cudzą żonę, to jeszcze zabił podstępnie jej męża. Piotr zaparł się
swojego Mistrza, zaś Maria Magdalena prowadziła życie tak
bardzo grzeszne, że Ewangelista nie próbował tego nawet opisywać, użył tylko mocnego sformułowania, że dzięki Panu Jezusowi „opuściło ją siedem złych duchów” (Łk 8,2). Wszyscy troje
zostali wielkimi świętymi, a w niebie niewątpliwie cieszą się
z tego, że rok rocznie z tysięcy ambon opowiada się o ich grzechach, bo przecież opowiada się zarazem o ich nawróceniu
i doznanym przez nich Bożym miłosierdziu.
Otóż zbawienie polega na tym, że będę bez reszty przeniknięty miłością Bożą: sam będę cały i bez reszty wart miłości
i będę kochał wszystkich i wszystko, co jest warte miłości. Znikną
więc powody, dla których cenimy sobie wysoko możność zachowania w ukryciu różnych prywatnych naszych spraw. Nawet zła,
którego dawniej się dopuściłem, nie będę się wówczas wstydził,
bo przecież zostało ono przezwyciężone. Zło odpokutowane,
wybaczone i zastąpione jeszcze większym dobrem, nie jest już
przedmiotem wstydu, bo pamięć o nim cała jest przepojona
radością i wysławianiem miłosierdzia Boga, który nie dopuścił
do mojej zguby (…)
Zatem wszystkie trudne wypowiedzi Pana Jezusa, mogące
budzić lęk, a nawet przerażenie, rozumiemy autentycznie do-
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piero wówczas, kiedy rozpoznamy w nich słowo miłości. Kiedy
mówił On o tym, że na Sądzie Bożym mogę zostać potępiony –
to w tym celu, żeby mnie to absolutnie nie spotkało, żeby mnie
przed tą straszną ewentualnością uchronić.
Kiedyś wielkie wrażenie wywarło na mnie kazanie na temat
Sądu Bożego, jakie wygłosił starszy mój współbrat, o. Rajmund
Koperski. Na swoim sądzie – mówił – Bóg zada każdemu z nas
jedno jedyne pytanie: Czy ty mnie kochasz? Kłamstwo i udawanie będą na tym sądzie niemożliwe, tam człowiek będzie mówił
czystą prawdę. Ci, którzy na pytanie: Czy ty mnie kochasz?
odpowiedzą: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham (J 21,16) – od
razu znajdą się wśród zbawionych. Pozostałych Bóg zapyta:
Czy przynajmniej pozwolisz Mi, abym Ja ciebie kochał? Ci,
którzy na to pytanie odpowiedzą: tak – pójdą do czyśćca,
gdzie miłość Boża będzie ich ogarniała coraz więcej, aż cali i bez
reszty rozkochają się w swoim Bogu i Zbawicielu, i staną się
zdolni do przebywania przed Bożym obliczem twarzą w twarz.
Strach pomyśleć, że ktoś nawet na to pytanie mógłby odpowiedzieć aroganckim nie!
Wydaje mi się, że ujęcie to wręcz świetnie streszcza biblijną
naukę o Sądzie Bożym.
(Jacek Salij OP, Horyzonty ostateczne, s. 73-74)
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Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce,
błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi
i został uniesiony do nieba. (Łk 24,50-51)
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Temat 5

Niebo

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czym jest dla mnie niebo, jak je sobie wyobrażam?
2. Co jest istotą, najważniejszą cechą nieba?
3. Czy wg mnie niebo i raj to to samo czy nie?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. (Mt 5,12)
Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy
wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci
nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała,
tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. (Flp 3,20-21)
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom
nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. (2 Kor 5,1)
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Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie
wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak
nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować
wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie
Ja jestem. (J 14,1-3)

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
KKK 1023: Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem
oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są
na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go „takim, jakim
jest” (1J 3,2), twarzą w twarz (…)
KKK 1024: To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia
i miłości z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazywane „niebem”. Niebo jest celem ostatecznym
i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego
i ostatecznego szczęścia.
KKK 1025: Żyć w niebie oznacza „być z Chrystusem” . Wybrani
żyją „w Nim”, ale zachowują i – co więcej – odnajdują tam swoją
prawdziwą tożsamość, swoje własne imię.
KKK 1026: Jezus „otworzył” nam niebo przez swoją Śmierć
i swoje Zmartwychwstanie. Życie błogosławionych polega na
posiadaniu w pełni owoców odkupienia dokonanego przez Chrystusa, który włącza do swej niebieskiej chwały tych, którzy uwierzyli w Niego i pozostali wierni Jego woli. Niebo jest szczęśliwą
wspólnotą tych wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni
z Chrystusem.
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KKK 1027: Tajemnica szczęśliwej komunii z Bogiem i tymi
wszystkimi, którzy są w Chrystusie, przekracza wszelkie możliwości naszego zrozumienia i wyobrażenia. Pismo święte mówi
o niej w obrazach: życie, światło, pokój, uczta weselna, wino królestwa, dom Ojca, niebieskie Jeruzalem, raj: „To, czego ani oko
nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie
zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy
Go miłują” (1Kor 2,9).
KKK 1028: Z powodu swej transcendencji Bóg nie może być
widziany takim, jaki jest, dopóki On sam nie ukaże swojej
tajemnicy dla bezpośredniej kontemplacji ze strony człowieka
i nie uzdolni go do niej. Kontemplacja Boga w chwale niebieskiej jest nazywana przez Kościół „wizją uszczęśliwiającą” (…)

DO PRZEMYŚLENIA…
To, co czeka na umierających dobrą śmiercią jest tym „czego
ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka
nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym,
którzy Go miłują” (1Kor 2,9). Po prostu brakuje słów! Z tego
powodu w Tradycji chrześcijańskiej oprócz słowa niebo używa
się jeszcze trzech innych określeń: raj, wizja uszczęśliwiająca,
życie wieczne. Wszystkie terminy mówią o tym samym stanie
człowieka, jednak każdy z nich uwypukla inną jego cechę i posiada odrębną historię.
Słowo niebo, które odnajdujemy we wszystkich chyba językach świata, od zarania dziejów posiada podwójne znaczenie.
Po pierwsze określa rzeczywistość materialną, którą widzimy ponad naszymi głowami kiedy podniesiemy oczy. Po drugie, niebo
rozumiane w sposób bardziej poetycki, idealistyczny i duchowy
oznacza kres wszystkiego, sklepienie świata. W różnych kultu-
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rach starożytnych było uznawane za siedzibę bóstw. W Biblii
niebo jest stworzone przez Boga i w nim On mieszka, z niego
rządzi całym światem i z niego przemawia do ludzi. Dlatego
Jezus po swoim zmartwychwstaniu wstępuję do nieba, bo tam
czeka na Niego Ojciec. Ale także i my jesteśmy zaproszeni, aby
tam dotrzeć, „nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” (Flp 3,20).
Termin raj pochodzi z języka staroirańskiego i jest używany
w j. hebrajskim, j. greckim i j. łacińskim a także w językach nowożytnych. Pierwotnie oznaczał w użyciu świeckim ogród otoczony murem, pełen najwspanialszych i najpiękniejszych roślin.
Autorzy Biblii przejęli słowo raj, ponieważ doskonale nadawało
się do przedstawienia miejsca, w którym Bóg spotyka się z człowiekiem. Najpierw rajem określano miejsce na ziemi, w którym
zostali stworzeni przez Boga Adam i Ewa. Ale z czasem w Kościele rajem zaczęto nazywać stan ludzi żyjących z Bogiem po
śmierci, stan, który nie należy już do życia na ziemi ale do wieczności. Aby „oba raje” się nie myliły zdecydowano, że pierwszy
będzie nazywany „rajem ziemskim”, a drugi po prostu „rajem”.
Wizja uszczęśliwiająca (łac. visio beatifica). Grecy byli zdania, iż człowiek wchodzi w kontakt z otaczającym je światem
w sposób szczególny poprzez zmysł wzroku. Kto bowiem z uwagą
ogląda to, co istnieje, ten poznaje świat. Widzieć zatem oznacza
poznawać. Wizja uszczęśliwiająca, czyli widzenie Boga twarzą
w twarz po śmierci, to stan intymnego, bliskiego, pełnego miłości
przebywania z Bogiem, które pozwala Go poznać w sposób, który
nie jest możliwy w życiu ziemskim i dlatego staje się powodem
pełni naszego szczęścia.
Życie wieczne lub w skrócie wieczność. Przez niektórych
teologów uznawane jest za uprzywilejowane określenie nieba.
Dlaczego? Ponieważ odwołuje się do istotnej cechy Boga, a mianowicie do Jego umiłowania życia. Już w Starym Testamencie,
jak przypomina sam Pan Jezus, Jahwe jest ukazany jako Bóg życia.
„Nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: Ja jestem
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Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest [Bogiem]
umarłych, lecz żywych” (Mt 22, 31-32; por. Wj 3,6). O sobie
samym Jezus mówi natomiast wprost, że jest „życiem” (J 14,6)
a celem Jego przyjścia do ludzi jest to, aby mieli życie i mieli je
w obfitości (por. J 10,10).
(zob. B. Kulik, Do raju czy do nieba?, s. 8-9; B. Kulik, Chcę widzieć
Boga i żyć z Nim wiecznie!, s. 6-9).

***
Dlaczego nie tęsknimy już za niebem? Dlaczego jest ono tak
odległe, tak nierzeczywiste? Czy nie powinno być stale obecnym,
jasnym horyzontem, który rozsiewa radość wokół naszego życia
i ułatwia je, ponieważ wiemy, że jesteśmy w drodze ku czemuś
niewypowiedzianie pięknemu i wspaniałemu? W dawnych czasach ludzie o wiele bardziej interesowali się sprawamy ostatecznymi. Odnajdowano siłę w nauce o tym, że nasze bytowanie na
ziemi jest krótkie, jak „jedna noc do spędzenia w niewygodnej
gospodzie” jak mawiała św. Teresa z Avili. Wiedziano o tym, że
w sali weselnej wszystko jest gotowe i w każdej chwili można
usłyszeć wołanie: „Przyjdźcie na ucztę!” (Mt 22,4), i być wprowadzonym do uczestnictwa w tym wielkim święcie.
Dlaczego już tak nie jest? Widzę dwie przyczyny. Po pierwsze bardziej niż nasi przodkowie jesteśmy przywiązani do życia
tutaj na ziemi. Dzięki nowym osiągnięciom techniki życie nie
jest tak mozolne jak w zamierzchłych czasach. W naszych tak
zwanych cywilizowanych krajach materialnie dość dobrze nam
się powodzi. Oczywiście mamy inne i może głębsze problemy,
bytowe i duchowe, nie tak łatwo jednak kieruje to nasz wzrok
ku niebu, a raczej skłania do przyjmowania sceptycznych postaw: „Cóż my wiemy o życiu po śmierci? Nikt jeszcze stamtąd
nie wrócił...”
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Druga przyczyna leży w dawnym, niedorzecznym obrazie
nieba, który wielu ludzi jeszcze nosi w sobie. Dante nakreślił niebo
jako przeogromną arenę, na której każdy ma swoje dokładnie
zarezerwowane miejsce i wpatruje się w boską esencję. Można
też pomyśleć o gigantycznej katedrze, w której wszyscy trwają
na adoracji przed ogromną monstrancją. Spędzenie godziny na
adoracji przed wystawionym Najświętszym Sakramentem może
być wspaniałe, ale robić to przez całą wieczność – nie sposób
wyobrazić sobie czegoś nudniejszego!
Średniowieczna filozofia i teologia (…) [nie dostrzegała]
żadnego związku między roślinnością a zwierzętami i ludźmi.
Dlatego w scholastycznym [tzn. średniowiecznym] raju nie było
miejsca na trawę i drzewa, na ptaki czy psy. Nie odkryto, że człowiek w sensie biologicznym pozostaje w głębokiej relacji z królestwem roślin i zwierząt. Oprócz tego (…) dlaczego mielibyśmy być w ruchu, jeśli mamy to, czego nam potrzeba? (…)
Wszystko było doskonale statyczne. Nic nie mogło się wydarzyć, ponieważ wszystko już się zdarzyło.
Nauka zupełnie odrzuciła antyczną wizję statycznego świata
(…) Statyczne niebo nie jest dla nas już żadnym niebem, czymś,
za czym byśmy tęsknili. Jest tylko nudne. Jeżeli „wieczny odpoczynek” oznacza wieczny bezruch, to jest to ostatnia rzecz,
jakiej byśmy sobie życzyli. W rzeczywistości określnie „wieczny
odpoczynek” znaczy coś zupełnie innego: nie sen czy bezruch,
ale koniec wszystkich trosk, kłopotów, wszelkiego cierpienia.
Odpoczynek w niebie jest synonimem pokoju (…)
Czyż życie nie byłoby jaśniejsze i śmierć lżejsza, gdybyśmy
trochę bardziej szukali tego, co jest w górze, gdzie zasiada Chrystus po prawicy Boga (Kol 3,2)?
(W. Stinissen, Ja nie umieram – wstępuję w życie. Rozważania
o śmierci i wieczności, s. 133-135.144)
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Temat 6

Czyściec

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Jak wyobrażam sobie czyściec?
2. Dla kogo jest czyściec?
3. Czy dusze w czyśćcu potrzebują naszej pomocy i jak możemy im jej udzielić?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Gdyby bowiem [Juda Machabeusz] nie był przekonany, że ci
zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś
zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy
pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda
– była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że
złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni
od grzechu. (2 Mach 12,38-45)
Tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański];
okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten,
którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma

33

zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam
wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. (1 Kor 3,13-15)
Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu
różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże
się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa
Chrystusa. (1P 1,5-7)

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
KKK 1030: Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem,
ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni
swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba.
KKK 1031: To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest
czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa
czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół
przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach
Pisma świętego (np. 1Kor 3,15; 1P 1,7), mówi o ogniu oczyszczającym: „Co do pewnych win lekkich trzeba wierzyć, że jeszcze
przed sądem istnieje ogień oczyszczający, według słów Tego,
który jest prawdą. Powiedział On, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu, ani w przyszłym (Mt 12,32). Można
z tego wnioskować, że niektóre winy mogą być odpuszczone
w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym” (św. Grzegorz
Wielki, Dialogi, 4,39).
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KKK 1032: Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, której mówi już Pismo Święte: „Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną
za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu” (2Mch 12,45).
Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną , by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół
zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych:
„Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba
zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy
wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy” (św. Jan Chryzostom, Homiliae
in primam ad Corinthios, 41,5: PG 61,594-595. Por. Hi 1,5).

DO PRZEMYŚLENIA…
Jak myślałem kiedyś o czyśćcu, to ukułem sobie takie porównanie, że to jest tak, jakbyś czekał na lotnisku na kogoś, kogo kochasz, i wiedział, że strasznie dałeś ciała. Że potwornie nabałaganiłeś i wiesz, że ten ktoś przyleci i pewnie ci przebaczy. Ale to,
co przeżywasz, stojąc i czekając, to jest czyściec. To jest konfrontacja miłości gotowej do przebaczenia ze świadomością, jak
bardzo dałeś ciała.
Wiesz co, jeden element bym zmienił w tym obrazie, a mianowicie, ta osoba już wysłała SMS-a z przebaczeniem. Ty już
wiesz, że przebaczyła, już nie ma niepewności, czy to zrobi. Tylko,
że wobec tej świadomości to jeszcze bardziej urosło. Bo wiesz,
że ci przebaczyła nie dlatego, że coś zrobiłeś, nie dlatego, że przepraszałeś. Przebaczyła z wielkoduszności.
(Ks. G. Strzelczyk w rozmowie z Sz. Hołownią, Niebo dla średnio
zaawansowanych, s. 51.)
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***
Jeżeli niebo wyobrazimy sobie jako ogromną katedrę, to czyściec możemy postrzegać jako swego rodzaju kruchtę w pierwotnym tego słowa znaczeniu (w j. szwedzkim – języku autora –
kruchta to vapenhus, co dosłownie można tłumaczyć jako miejsce przechowywania broni). Czyściec jest przedsionkiem nieba,
w którym składamy naszą broń: wszystko, czym w ciągu życia
na ziemi broniliśmy się przed miłością Bożą. Jest nie do pomyślenia, aby wejść do nieba niosąc swoją broń. Jakiż niepokój
i zamieszanie wzbudzilibyśmy wśród tych pełnych pokoju istot,
które śpiewają razem z Jezusem – głosem przewodnim: „Tak
Ojcze, amen, amen, wszystko jest dobre, niech się stanie według
Twojej woli!”. Huk broni nie pasuje do tej oazy pokoju! Na szczęście jest miejsce, gdzie możemy złożyć swoją broń, gdzie możemy dać się rozbroić (…)
Jeżeli w ciągu naszego ziemskiego życia niezupełnie dopuszczaliśmy do siebie Boga, ale czyniliśmy to z pewną rezerwą, to
spotkanie z Nim po śmierci może dla nas nie być samą tylko
radością. Pośród tego szczęścia, że możemy stanąć przed Jego
obliczem i być oglądani przez nieskończoną miłość, bolesne musi
być zobaczenie w tym pełnym Boskiej miłości blasku własnej
oziębłości, opieszałości, obojętności, niewdzięczności, braku
miłości. Nie jest tak, że Bóg niemiłosiernie skierowuje na nas
reflektor, byśmy się zawstydzili. Nie możemy jednak stać w świetle, nie widząc ciemności, które sprzeciwiają się światłu. Złożenie broni, którą posługiwaliśmy się, walcząc przeciwko Bogu,
tarczy, która przeszkadzała Bogu napełnić nas Sobą – to musi
boleć.
Słowo czyściec może nam przywodzić na myśl morze ognia,
w którym znajdują się „biedne dusze”, by pokutować za swoje
grzechy. Myślimy wówczas o karze. Słowo czyściec budzi niesmak i niechęć. Jednakże to słowo może mieć też pozytywne
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znaczenie. Ten ogień, w którym „oczyszczają” się dusze, to ogień
miłości Bożej. Ogień czyśćcowy to sam Bóg, który ogarnia człowieka i przełamuje wszelki opór. To, czego Bogu nie udało się do
końca dokonać w czasie, kiedy człowiek był jeszcze na ziemi,
dokonuje po jego śmierci, teraz bowiem nie napotyka z jego
strony na opór. Zapewne istnieje jeszcze opór zakorzeniony
w człowieku ze względu na jego wcześniejszą walkę z Bogiem,
ale teraz jest on bierny, całkowicie wystawiony na moc oczyszczającej i przemieniającej miłości Boga, i jej powierzony. Dusze
w czyśćcu nie tylko są „biedne”, ale i bogate, ponieważ żyją pośrodku samego żaru miłości.
Jakie to szczęście, że istnieje czyściec! Co byśmy bez niego
uczynili? Stalibyśmy pod bramą nieba przez wieki wieków?
Czyściec jest niepojętą łaską dla tych, którzy nie są zupełnie
gotowi do tego, by oglądać Boga, kiedy umrą; jest łaską dla tych
wszystkich, którzy po śmierci noszą w sobie resztki egoizmu
i sprzeciwu. Tutaj wpadamy prosto w ogień Bożej miłości. Jest
to bolesne, dopóki nie jesteśmy jeszcze w pełni „na Bożych
falach”, ale jest też słodkie, ponieważ doświadczamy, jak wszystko, co było zamknięte, powoli się otwiera, a co było oziębłe,
zaczyna płonąć.
(W. Stinissen, Ja nie umieram – wstępuję w życie. Rozważania
o śmierci i wieczności, s. 115.118-119)
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I nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć
ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,
ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł
i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię; został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie. (Ap 12,7-9)
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Temat 7

Piekło

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Jak wyobrażam sobie piekło?
2. Dla kogo jest piekło?
3. Co robić, aby nie trafić do piekła?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją;
lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż
z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli
twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej
jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami
być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do
królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. (Mk 9,43-48)
Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich,
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którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga,
która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!
(Mt 7,13-14)

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
KKK 1033: Nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeśli nie
wybieramy w sposób dobrowolny Jego miłości. Nie możemy jednak kochać Boga, jeśli grzeszymy ciężko przeciw Niemu, przeciw naszemu bliźniemu lub przeciw nam samym: „Kto... nie
miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest
zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego” (1J 3, 14 c-15). Nasz Pan ostrzega nas, że zostaniemy
od Niego oddzieleni, jeśli nie wyjdziemy naprzeciw ważnym
potrzebom ubogich i maluczkich, którzy są Jego braćmi. Umrzeć
w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując
miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru
na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem
„piekło”.
KKK 1034: Jezus często mówi o „gehennie ognia nieugaszonego”, przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego życia odrzucają wiarę i nawrócenie; mogą oni zatracić w niej zarazem
ciało i duszę (…)
KKK 1035: Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego
wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią
męki, „ogień wieczny”. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek może mieć
życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie.
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KKK 1036: Stwierdzenia Pisma świętego i nauczanie Kościoła
na temat piekła są wezwaniem do odpowiedzialności, z jaką człowiek powinien wykorzystywać swoją wolność ze względu na
swoje wieczne przeznaczenie. Stanowią one równocześnie naglące wezwanie do nawrócenia: „Wchodźcie przez ciasną bramę!
Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do
zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna
jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest
takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7,13-14): Ponieważ nie znamy
dnia ani godziny, musimy w myśl upomnienia Pańskiego czuwać ustawicznie, abyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg naszego ziemskiego żywota, zasłużyli wejść razem z Panem na gody
weselne i być zaliczeni do błogosławionych i aby nie kazano nam,
jak sługom złym i leniwym, pójść w ogień wieczny, w ciemności
zewnętrzne, gdzie „będzie płacz i zgrzytanie zębów”.
KKK1037: Bóg nie przeznacza nikogo do piekła; dokonuje się
to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga (grzech śmiertelny)
i trwanie w nim aż do końca życia. W liturgii eucharystycznej
i w codziennych modlitwach swoich wiernych Kościół błaga
o miłosierdzie Boga, który nie chce „niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia” (2P 3,9): Boże, przyjmij
łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich, i całego ludu Twego.
Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych.

DO PRZEMYŚLENIA…
Nieprzyjemnie jest mówić o piekle. Piekło jest czymś trak
strasznym, że spontanicznie reagujemy: „To nie może być prawdą!” A jednak nie możemy bez końca pomijać wszystkich tych
tekstów, w których Jezus mówi o wiecznym ogniu. Nieuczciwym
byłoby czytać Biblię, zachowując tylko te teksty, które nam się
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podobają i są dla nas korzystne. Musimy wszystkie brać pod
uwagę. (...)
„Panie, czy wszyscy będą zbawieni?” Jezus nie daje jasnej odpowiedzi na to pytanie. Odsyła nas do Pisma, przede wszystkim
do Nowego Testamentu. Jednak i tam nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi. Są teksty, które zdają się sugerować, że wielu
zostanie wtrąconych w ogień wieczny, ponieważ nie troszczyli
się o niedole innych (Mt 25,41) albo dopuścili się nieprawości
(Mt 13,42). Ale są inne teksty, które mówią, że Bóg chce ocalić
wszystkich. (1Tm 2,1;4; Kol 1,19-20, Rz 5,15.20; 11,32) (...)
Kiedy Jezus w swoim obrazie sądu ostatecznego dzieli ludzkość na owce i kozły (Mt 25,33), to nie jest takie pewne, że mamy
to odczytywać jako swego rodzaju reportaż. Jezus nie chce nam
przekazać informacji, lecz chce, byśmy się nawrócili. Gdy mówi
o wiecznej karze, to niekoniecznie musi to oznaczać: „Posłuchajcie, co was czeka”; może raczej: „Zważcie na to, aby wam się
to nigdy nie przydarzyło!”. Jezus mówi o możliwości, którą musimy traktować poważnie. Odrzucić piekło to odrzucić ludzką
wolność i najwyższą odpowiedzialność. Jednak kiedy Jezus mówi
o możliwości zatracenia, nie czyni tak dlatego, że to musi się
stać, czy że się stanie, ale aby się nigdy nie stało. Kościół wielu
ogłosił świętymi, ale nigdy nikogo nie ogłosił „potępionym”.
Nawet (…) Judasza (…)
To prawda, że żaden człowiek nie może być zbawiony, jeśli
na koniec dobrowolnie nie otworzy się na miłość Bożą. Może
jednak Bóg nie jest tak bezsilny wobec wolnej woli człowieka, jak
często nam się wydaje. Nawet nasza ograniczona ludzka miłość
jest czasami w stanie skruszyć hardość bliźniego i sprawić, że
w wolności otworzy się on na Boga. Czy bezgraniczna miłość Boga
nie miałaby przeniknąć przez nieznaczne szczeliny, które zawsze
istnieją w ludzkim pancerzu i sprawić, że zelżeje wszelki opór?
(W. Stinissen, Ja nie umieram – wstępuję w życie. Rozważania
o śmierci i wieczności, s. 123-126).

42

***
Jak Bóg może być szczęśliwy, widząc, że ktoś jest w piekle?
Tego nie mogę zrozumieć.
Jak ja, będąc świętym w niebie, mogę być szczęśliwy, wiedząc,
że ktoś cierpi?
Prawdopodobnie tylko i wyłącznie na tej samej zasadzie jak
Bóg. Nie potrafię tego wyjaśnić. Nie potrafię przeskoczyć pewnej granicy. Zwłaszcza, jeżeli pomyślę, że to mógłby być ktoś
z mojej rodziny, z kim byłem blisko związany i tak dalej, i ten ktoś
odrzuca Boga, a tym samym odrzuca mnie. To jest jedna z rzeczy, z którymi kompletnie – i teologicznie, i egzystencjalnie –
sobie nie radzę. Być może stąd się rodzi przekonanie, że jednym
sensownym rozwiązaniem jest to, że jednak w tym stanie żaden
szaleniec się nie znajdzie. To znaczy, że Bóg zwycięży ostatecznie. Oczywiście – jest to tylko i wyłącznie kwestia nadziei (…)
Co to jest piekło? Czasem mówi się, że piekło jest samotnością. (…)
Tak. W związku z tym podejrzewam, że dobro się leje na tego
człowieka. Ale to go może nawet jeszcze bardziej utwierdzać
w odrzuceniu, bo jeżeli odrzuca Boga, to wybiera zupełnie inny
paradygmat [punkt widzenia]. Zupełnie inny ogląd rzeczywistości, zupełnie inny porządek – absurdalny w istocie.
Co on wtedy sobie myśli: „Odwalcie się wszyscy ode mnie, ja to
wszystko załatwię po swojemu. Po co mi to wasze miłosierdzie,
po co mi ta wasza miłość, to roztkliwianie się nade mną? Sio! ”?
Chyba coś takiego. To nie będzie samotność w tym sensie,
że nie ma nikogo dookoła mnie. Przeciwnie – wszyscy tu są.
Ale ja siedzę w kącie i jestem nadąsany…
Ja ich wszystkich nienawidzę i chciałbym, żeby sobie poszli,
a oni i tak mnie kochają.
(Ks. G. Strzelczyk w rozmowie z Sz. Hołownią, Niebo dla średnio
zaawansowanych, s. 85-87)
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***
Wiara chrześcijańska poucza nas, że pośród wolnych stworzeń, mających możliwość wyboru między „tak” i „nie”, znalazły
się już takie, które powiedziały „nie”. Były to stworzenia duchowe, zbuntowane przeciw miłości Bożej i nazywane diabłami (por.
Sobór Laterański IV: DS 800-801). Dla nas, istot ludzkich, ich
historia brzmi jak ostrzeżenie: jest stałym wezwaniem do uniknięcia tragedii, do jakiej prowadzi grzech, i do kształtowania
naszego życia według wzoru Jezusa, który przeszedł przez życie
mówiąc Bogu „tak”.
Potępienie pozostaje realną możliwością, jednakże bez specjalnego objawienia Bożego nie jest nam dane poznać, kogo
z ludzi rzeczywiście to dotknęło. Myśl o piekle (a tym bardziej
niewłaściwie interpretowane obrazy biblijne) nie powinna budzić irracjonalnego lęku, lecz stanowić konieczną i zbawienną
przestrogę dla wolności, osadzoną w kontekście orędzia, że Jezus zmartwychwstały pokonał szatana, udzielając nam Ducha
Bożego, w którym możemy wołać „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15;
Ga 4,6).
Ta pełna nadziei perspektywa przeważa w przepowiadaniu
chrześcijańskim. Jest trafnie wyrażona w liturgicznej Tradycji
Kościoła, o czym świadczą na przykład słowa z Kanonu Rzymskiego: „Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę od nas, sług Twoich,
i całego ludu Twego (...), zachowaj nas od wiecznego potępienia
i dołącz do grona swoich wybranych”.
(św. Jan Paweł II, Piekło jako ostateczne odrzucenie Boga, nr 4.)

44

Temat 8

Zmartwychwstanie

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Co oznacza zmartwychwstanie?
2. Kto zmartwychwstanie i kiedy?
3. Skąd możemy mieć pewność, że zmartwychwstanie nastąpi?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Jeżeli głosimy, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą
niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie
ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli
Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie,
próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli
fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają,
przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest
wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak
więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli
tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy
bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. (1Kor 15,12-19)
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
KKK 997: Co to znaczy zmartwychwstać? W śmierci, będącej
„rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu”,
podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż
trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. Bóg w swojej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi
duszami mocą Zmartwychwstania Jezusa.
KKK 998: Kto zmartwychwstanie? Wszyscy ludzie, którzy umarli: „Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie
życia; ci, którzy pełnili złe czyny na zmartwychwstanie potępienia” (J 5,29).
KKK 999: W jaki sposób? Chrystus zmartwychwstał w swoim
własnym ciele: „Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem”
(Łk 24,39); nie powrócił On jednak do życia ziemskiego. Tak
samo w Nim „wszyscy zmartwychwstaną we własnych ciałach,
które mają teraz”, ale to ciało będzie przekształcone w „chwalebne ciało” (Flp 3,21), w „ciało duchowe” (1Kor 15,44). (…)
KKK 1000: To „w jaki sposób” przekracza naszą wyobraźnię
i nasze rozumienie; jest dostępne tylko w wierze. Udział w Eucharystii daje nam już zadatek przemienienia naszego ciała przez
Chrystusa: Podobnie jak ziemski chleb dzięki wezwaniu Boga
nie jest już zwykłym chlebem ale Eucharystią, a składa się
z dwóch elementów, ziemskiego i niebieskiego, tak również my,
przyjmując Eucharystię, wyzbywamy się zniszczalności, ponieważ mamy nadzieję zmartwychwstania.
KKK 1001: Kiedy? W sposób definitywny „w dniu ostatecznym”
(J 6,39-40. 44.54; 11,24); „na końcu świata”. Istotnie, zmartwychwstanie zmarłych jest wewnętrznie złączone z powtórnym Przyjściem (Paruzją) Chrystusa: Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na
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hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli
w Chrystusie powstaną pierwsi (1Tes 4,16).

DO PRZEMYŚLENIA…
Zatem wiara w zmartwychwstanie ciał to nie jest tylko kwestia doktryny, którą jako chrześcijanie uznajemy i głosimy. Żeby
nie była to w nas wiara pusta i jałowa, musimy zabiegać o to, by
ciała nasze już teraz były naprawdę świątyniami Ducha Świętego (1Kor 6,19). Już teraz musimy pracować nad przywracaniem
naszym ciałom ich godności. Rzecz jasna, tylko w Chrystusie
i tylko dzięki Jego łasce ta nasza praca może być skuteczna.
Na czym ona polega? Apostoł Paweł daje nam dyrektywę
ogólną: „Jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości
i nieprawości, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia” (Rz 6,19). Praktycznie znaczy to:
naszych rąk, nóg i języka używajmy do czynienia dobra, a nie
zła; naszą seksualność podporządkujmy prawu moralnemu
i oddajmy na służbę prawdziwej miłości; nasze lęki, uczucia
i pożądania niech przenika zawierzenie Bogu i miłość bliźniego;
te nasze choroby, cierpienia, starość oraz inne utrapienia, jakich
nie da się uniknąć, starajmy się przemieniać w krzyż przybliżający nas do Boga.
Tym wszystkim, którzy lękają się, że taki program przywracania godności naszym ciałom i takie wyrażanie naszej wiary
w przyszłe zmartwychwstanie przerasta ludzkie siły, odpowiem
w trzech punktach: Po pierwsze, u Boga nie ma nic niemożliwego, starajmy się tylko w tej naszej pracy liczyć mocno na Bożą
łaskę. Po wtóre, to tylko z pozycji zewnętrznego obserwatora
program ten wydaje się zbyt trudny, a nawet niemożliwy do
wypełnienia – w miarę jak przyjmiemy go za swój program życiowy, życie według niego stanie się dla nas czymś wręcz słodkim
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i lekkim, nawet jeśli nieraz przyjdzie nam się przekonać o swojej
słabości. Wreszcie po trzecie, do podjęcia tej pracy nad sobą
i trwania w niej możemy i powinniśmy sobie wzajemnie pomagać – i na tym m.in. polega tajemnica świętych obcowania. (…)

Będziemy upodobnieni do zmartwychwstałego
Chrystusa
Postawmy sobie jeszcze ostatnie pytanie: Czy wiemy coś
o tym, na czym będzie polegało nasze istnienie w ciałach zmartwychwstałych? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Liście
do Filipian: „Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd jako Zbawcy
wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego
ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie
podporządkować” (Flp 3,20-21).
Zatem jeżeli chcemy coś wiedzieć na temat sytuacji ciał
naszych po zmartwychwstaniu, wpatrujmy się w zmartwychwstałego Chrystusa. Otóż w chwalebnym ciele Chrystusa Pana
wiara Kościoła rozpoznaje cztery następujące cechy: Jego ciało
było bez reszty wypełnione Bożą obecnością (claritas) i przeduchowione (subtilitas) – dzięki tej drugiej cesze mógł On
w swoim realnym ciele przyjść do uczniów mimo drzwi zamkniętych. Jego ciało cechowała transcendencja wobec przestrzeni
(agilitas) – i to dlatego nie musiał Zmartwychwstały odbywać
podróży, ażeby objawić się w Jerozolimie, a potem nad Jeziorem
Tyberiadzkim. Wreszcie, Jego zmartwychwstałe ciało było wolne od cierpień i niedostępne jakimkolwiek wrogim Mu osobom
czy siłom (impatibilitas).
Wszystkie te cztery cechy – rzecz jasna, na razie tylko zaczątkowo i jeszcze niewidzialnie – możemy osiągać już teraz.
Natomiast w Dniu Ostatecznym nasza cielesność uzyska swoją
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ostateczną celowość, swój ostateczny sens i piękno – i będziemy już widzialnie podobni do naszego zmartwychwstałego Pana.
Toteż naprawdę warto tęsknić za tym, żeby w niebie znaleźć
się również w naszych ciałach. Warto ciągle na nowo zachwycać się tym, że wówczas również naszymi ciałami będziemy
niepojęcie blisko Boga, niewyobrażalnie rozkochani w Bogu.
Stawiamy sobie czasem pytanie: Na czym będzie polegać nasza
szczęśliwość w niebie? Otóż wszystko, co Pismo Święte mówi
na ten temat, przekracza naszą wyobraźnię. Z własnego doświadczenia wiemy, jak to wspaniale – choć siedem razy dziennie upadamy – żyć w stanie łaski uświęcającej. Nie możemy jednak mieć
pojęcia o tym, o ileż wspanialej być dosłownie bezgrzesznym,
kiedy będziemy „święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4).
(…) Dlatego trudno nawet sobie wyobrazić, żeby możliwe było
realne traktowanie przez nas obietnicy życia wiecznego inaczej,
niż poprzez wzrastanie w życiu modlitwy i coraz większą tęsknotę za tym, żeby modlić się jak najprawdziwiej. I trudno sobie
wyobrazić, żeby możliwa była wiara w przyszłe zmartwychwstanie inaczej, niż poprzez oddawanie ciał naszych na służbę dobru,
niż poprzez otwieranie ciał naszych na posłuszeństwo Bożym
przykazaniom, niż poprzez pochylanie się nad chorymi i udręczonymi ciałami naszych bliźnich w posłudze miłosierdzia.
(Jacek Salij OP, Horyzonty ostateczne, s. 153-155)
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Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok,
i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!”
Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. (Łk 20,27-29)
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Temat 9

Wieczność pośrodku czasu

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy można doświadczyć wieczności w życiu codziennym?
2. Jakie sytuacje sprzyjają doświadczeniu wieczności w życiu
na ziemi?
3. Kiedy (podaj konkretne przykłady) doświadczyłeś wieczności w swoim życiu?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał
życie wieczne (…) Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś
nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.
(J 3,16.36)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego
i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie
na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. (J 5,24)
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To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna
i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym (…) Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia
w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (J 6,40.53-54)
A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego
Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. (J 17,3)
A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie
jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna
Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy
wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie
życie wieczne. (1J 5,11-13)

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
KKK 33: Człowiek zadaje sobie pytanie o istnienie Boga swoją
otwartością na prawdę i piękno, swoim zmysłem moralnym,
swoją wolnością i głosem sumienia, swoim dążeniem do nieskończoności i szczęścia. W tej wielorakiej otwartości dostrzega znaki swojej duchowej duszy. „Zalążek wieczności, który
w sobie nosi, nie może być sprowadzany do samej tylko materii” – jego dusza może mieć początek tylko w Bogu.
KKK 1404: Kościół wie, że już teraz Pan przychodzi w Eucharystii, i przez nią jest obecny pośród nas. Jednak ta Jego obecność jest zakryta. Dlatego sprawujemy Eucharystię, „oczekując
obiecanej nagrody i przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa” i prosząc, byśmy mogli „wiecznie radować się Twoją
chwałą, gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc
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Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa”.
KKK 1405: Nie mamy pewniejszego zadatku i wyraźniejszego
znaku wielkiej nadziei na nowe niebo i nową ziemię, w której
zamieszka sprawiedliwość, niż Eucharystia. Istotnie, ile razy
celebruje się to misterium, „dokonuje się dzieło naszego odkupienia” i „łamiemy jeden chleb, który jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć
wiecznie w Jezusie Chrystusie”.

DO PRZEMYŚLENIA…
W momencie narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem wieczność Boga wchodzi w czas życia ludzkiego, natomiast w chwili
Jego zmartwychwstania czas zostaje pociągnięty ku wieczności.
(…) Zatem, by doświadczyć wieczności w czasie, człowiek musi
przylgnąć do Chrystusa i uwierzyć w Niego. W ten sposób wierzący może już w czasie ziemskiego życia doznać obecności
i realizmu życia wiecznego, które nie rozpoczyna się po śmierci,
ale już w teraźniejszości. „Odkrywa zapomnianą tajemnicę, którą
nosimy w sobie: że nasze wnętrze jest bramą do wieczności.
Im bardziej upodobniamy się do Chrystusa, tym szerzej ta brama
otworzy się już w tej rzeczywistości”
Jeśli tak się rzeczy mają to można jasno stwierdzić, że nie ma
„dwóch różnych żyć” – jednego tu na ziemi, drugiego tam w niebie, po śmierci (…). Jest jedno, jedyne i jest ono wieczne, a jego
istotą jest miłowanie i znajomość Boga w Jezusie Chrystusie,
który na ziemi przebywa w wierzącym przez łaskę nie mniej niż
będzie zamieszkiwał w nim w niebie. Tam będzie większa radość, lecz sama rzeczywistość obecności Boga istnieje już tu,
choć zakryta i często dla nas niejasna. Zatem możemy mówić
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o dwóch sposobach doświadczania jednego i tego samego życia.
Momentem decydującym w życiu każdego człowieka jest zatem
chwila, w której zaczyna on wierzyć w Chrystusa jako w Boga-człowieka, ponieważ dzięki tej decyzji zaczyna żyć w „wiecznym teraz”. W tej sytuacji nie powinno więc dziwić stwierdzenie, że chrześcijanin umierając przechodzi z wieczności do
wieczności – z wieczności na ziemi do wieczności w niebie.
(zob. B. Kulik, Jak odnaleźć wieczność w codzienności? Refleksje
nad czasem i wiecznością…, s. 113-133).

***
A. Hilckman był podczas ostatniej wojny światowej więźniem
w jednym z obozów koncentracyjnych. Tam właśnie zauważył,
że w życiu człowieka istnieją chwile, które nazwał „niezwykłymi”,
ponieważ skłaniają do myślenia o przemijalności i wieczności.
Hilckman dzieli się następującym, osobistym doświadczeniem
z tamtego okresu: „Tam, w najbardziej dosłownym tego słowa
znaczeniu, przeżywało się istotnie przemijalność, skończoność
i kruchość ludzkiej egzystencji. Była tam zawsze obecna jedna
rzecz: absolutna niepewność tego, co kryje w sobie następna
chwila. Ale właśnie w tego typu sytuacjach człowiek jest naturalnie skłonny do widzenia rzeczy tego świata jakby już z drugiego brzegu, na którym mógłby, kto wie, znaleźć się już za moment. Ktokolwiek świadomie przeżywał sytuacje tego rodzaju,
czuł wręcz namacalnie bliskość rzeczywistości niewyobrażalnej
i nie do opisania. Tam żyło się w rzeczywistości absolutnie innej
niż ta, o której człowiek mógłby w normalnych warunkach pomyśleć. Ale właśnie rzeczywistość, której istnienie się czuło, była
najbardziej realną na świecie”.
(A. Hilckman, Tempo ed eternità [Czas i wieczność], s. 227-228).
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***
W wieczności życie, które w czasie przeżywaliśmy w różnych
fazach, jest życiem, które teraz przeżywa się jednocześnie, a przemiana, której doświadczamy jest tą, która uczyniła nas uczestnikami żywotności wiecznej samego Boga. Ale wtedy, gdy usłyszymy wypowiadane nasze imię, wtedy zobaczymy siebie ze
wszystkim, co nas stanowi, a życie, które przeżyliśmy [na ziemi]
zostanie przemienione w wieczną żywotność i w niej zachowane.
Ale czy także nasze występki i cierpienia zostaną uwiecznione?
Kiedy mówi się o „zmartwychwstaniu” jednocześnie ma się
zawsze na myśli przemianę (1Kor 15,52). Grzechy zostaną przebaczone a sprawiedliwość przywrócona, niepokoje uspokojone
a łzy osuszone. Nie chodzi o przemianę w inne stworzenia, ponieważ to, co będzie przemienione, pojednane to nasze własne
jestestwo. Zaciągnięta wina nie zostanie zapomniana, lecz nie
będzie więcej na nas ciążyć. Pozostaną także rany, widoczne
w bliznach, które nosimy wyciśnięte na sobie, lecz one nie będą
nam więcej sprawiać bólu. Nawet jeśli łzy zostaną osuszone
a żałoba przemieni się w radość, oczy pozostaną wilgotne.
To, co chcę przez to powiedzieć to to, że nasze ziemskie życie,
które teraz zostaje przemienione w życie wieczne, nie znika,
lecz zostaje „przekształcone”, czyli przyjęte, usprawiedliwione,
pojednane, uzdrowione i uwielbione. Pozostaje jednak zawsze
naszym życiem, tak jak i my pozostaniemy tym, kim jesteśmy, jednak teraz ostatecznie osiągnąwszy w sposób pełny nas
samych.
(J. Moltmann, Nella f ine – l’inizio... [W zakończeniu – początek.
Mała teologia nadziei], s. 243-244).
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I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza
ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte
– Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: „Oto przybytek
Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem,
a On będzie «BOGIEM Z NIMI»”. (Ap 21,1-3)
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Temat 10

Świętych obcowanie

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Co rozumiesz pod nazwą „świętych obcowanie”?
2. W jaki sposób mogę pomagać duszom zmarłych?
3. W jaki sposób dusze zmarłych mogą pomagać nam?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków,
a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym
Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to
Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też
zostali napojeni jednym Duchem (…) Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało
godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy
cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie,
współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem
Chrystusa i poszczególnymi członkami. (1Kor 12,12-31)
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
KKK1474: Chrześcijanin, który stara się oczyścić z grzechu
i uświęcić się z pomocą łaski Bożej, nie jest pozostawiony sam
sobie. „Życie poszczególnych dzieci Bożych łączy się przedziwną
więzią w Chrystusie i przez Chrystusa z życiem wszystkich innych braci chrześcijan w nadprzyrodzonej jedności Mistycznego
Ciała Chrystusa jakby w jednej mistycznej osobie”.
KKK 1475: W komunii świętych „między wiernymi, czy to
uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi w czyśćcu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na ziemi, istnieje więc trwały węzeł miłości i bogata wymiana wszelkich dóbr”.
W tej przedziwnej wymianie świętość jednego przynosi korzyść
innym o wiele bardziej niż grzech jednego może szkodzić innym. I tak odwołanie się do komunii świętych pozwala skruszonemu grzesznikowi wcześniej i skuteczniej oczyścić się od kar
za grzech.
KKK 956: Wstawiennictwo świętych. „Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej
utwierdzają cały Kościół w świętości... nieustannie wstawiają się
za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na
ziemi... Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość
naszą”(…)
KKK 958: Komunia ze zmarłymi. „Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a «ponieważ święta i zbawienna jest
myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni»
(2Mch 12,45), także modły za nich ofiarowywał”. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia,
że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami.
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DO PRZEMYŚLENIA…
Istnieje pewne prawo fizyczne, które bardzo dobrze obrazuje
rzeczywistość, o której mowa [rzeczywistość więzi między
wszystkimi członkami Kościoła]. Chodzi tu o tzw. prawo naczyń połączonych. Szereg pojemników o różnych wymiarach
i kształtach, które są ze sobą wzajemnie połączone, zawsze zachowują równy poziom cieczy. Zwiększenie lub zmniejszenie
poziomu w jednym naczyniu, automatycznie wpływa na zmianę poziomu we wszystkich innych. Wydaje się, że ten przykład
dość trafnie, choć oczywiście w wielkim przybliżeniu, pokazuje
rodzaj i naturę wzajemnych relacji pomiędzy członkami Kościoła.
(R. Pisula, Odpusty w misterium Kościoła. Źródła, natura, praktyka, s. 109-110).

***
Obcowanie świętych [staropolskie „obcowanie”, od „być obecnym” – przebywanie razem] – inaczej: komunia świętych – czyli
wspólny udział w rzeczach świętych (łaskach) oraz w stanie świętości. Ci z wiernych, którzy na sądzie szczegółowym otrzymali
niebo i przez to są doskonale zjednoczeni z Chrystusem, dzielą
się z wierzącymi na ziemi łaskami, które otrzymują. Prosząc ich
o modlitwę albo pomoc, prosimy o to, by podzielili się z nami
dobrem, do którego mają dostęp w niebie. Zawsze ostatecznym
celem łask, które zostają nam tak dane, jest nasze zbawienie,
a więc ostateczne dołączenie do wspólnoty tych, którzy w pełni
są zjednoczeni z Bogiem. (...)
Co to znaczy dla mnie jako człowieka, który chciałby być świadomym chrześcijaninem, katolikiem: żyć prawdą o świętych obcowaniu? Mamy sytuację taką, że tam są ci święci wklejeni
w Boga, tu jest cały Kościół, który się oczyszcza w czyśćcu, a tu
jestem ja. Wiem, że mogę się modlić do św. Antoniego, żeby
mi klucze pomógł znaleźć, a do św. Faustyny, żeby mi trochę
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rozumu wyprosiła u Pana Boga. Oni wiedzą coś o moim życiu,
to, co ja im chcę powiedzieć, czytałem ich żywoty, a całej reszty
nie wiem, bo to Boża tajemnica. Co powinienem jeszcze zmienić?
Poza modlitwą za zmarłych i poza modlitwą do św. Antoniego,
i może jeszcze innych świętych, w kryzysowych sytuacjach? Na
co się powinienem otworzyć, jaki wymiar w sobie uruchomić?
Myślę, że świadomość, iż nie muszę być doskonały. Do mnie
to zawsze wraca w obrazie Kościoła jako ciała. Ja mam braki.
Mnóstwo. Jest mnóstwo ludzi, którzy są w stanie te braki uzupełnić. I w tej wspólnocie spełnionego obcowania świętych nasze braki zostaną zaspokojone przez innych. To wszystko, czego
w sobie nie odnajduję, a czego bym pragnął, odnajdę w obecności i miłości innych. Tym można próbować żyć już teraz.
W jaki sposób? Na przykład ciesząc się z tego, co mają inni.
Ci tutaj czy ci tam? Ci tutaj najpierw.
Wiesz co, rozczarowujesz mnie. Myślałem, że jak będziemy
rozmawiać o świętych obcowaniu, to będziesz mówił piękne
rzeczy o litaniach, które mogę wznosić do świętych, a ty mówisz
o tym, że świętych obcowanie ma polegać na tym, żebym ci na
przykład nie zazdrościł mądrości, tylko z niej korzystał.
Bo tak się zaczyna, to znaczy rzeczywistość zjednoczenia
świętych zaczyna się od wyjścia z egoizmu w stronę miłości. I to
się dzieje już tu. A my zawsze wywalamy świętych obcowanie
do nieba.
Na później.
Na później, do nieba, w ogóle poza tę rzeczywistość. To się
dokonuje w Bogu, a więc dokonuje się już tu. To jest absolutna
teraźniejszość i absolutna codzienność jednocześnie. To nie jest
tak, że aby być we wspólnocie świętych, muszę zacząć się teraz
szczególnie modlić do jakiegoś świętego. Ja w niej już jestem”.
(Ks. G. Strzelczyk w rozmowie z Sz. Hołownią, Niebo dla średnio
zaawansowanych, s. 127.130.139).
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Temat 11

Odpusty

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czym są odpusty?
2. Dla kogo są odpusty (kto je może ofiarować i za kogo)?
3. Jakie są warunki uzyskania odpustów?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno
ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy
to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy
też zostali napojeni jednym Duchem (…) Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury
mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc,
gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki;
podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie,
współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem
Chrystusa i poszczególnymi członkami. (1Kor 12,12-31)
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
KKK 1471: (…) Co to jest odpust? „Odpust jest to darowanie
przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do
winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony
i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem
Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie
od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia
w części czy w całości”. Każdy wierny może uzyskać odpusty dla
siebie lub ofiarować je za zmarłych.
KKK 1472: Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba
zobaczyć, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do
życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną”
za grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto
nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga
oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzech. Obydwie kary nie mogą być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu. Nawrócenie,
które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna
kara do odpokutowania.
KKK 1473: Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech.
Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby,
a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę
doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miło-
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sierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od „starego człowieka” i „przyoblec
człowieka nowego”.
KKK 1476: Duchowe dobra płynące z komunii świętych nazywamy także skarbcem Kościoła. „Nie jest on zbiorem dóbr, gromadzonych przez wieki na kształt materialnych bogactw, lecz
nieskończoną i niewyczerpaną wartością, jaką mają u Boga zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa Pana, ofiarowane po to, by
cała ludzkość została uwolniona od grzechu i doszła do łączności z Ojcem. Stanowi go sam Chrystus Odkupiciel, w którym są
i działają zadośćuczynienia i zasługi płynące z Jego odkupienia”.
KKK 1477: „Poza tym do tego skarbca należy również rzeczywiście niewyczerpana, niewymierna i zawsze aktualna wartość,
jaką mają przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki Najświętszej
Maryi Panny i wszystkich świętych, którzy idąc śladami Chrystusa, dzięki jego łasce, uświęcili samych siebie i wypełnili posłanie otrzymane od Ojca. W ten sposób, pracując nad własnym
zbawieniem, przyczynili się również do zbawienia swoich braci
w jedności Mistycznego Ciała” (Indulgentiarum Doctrina).
KKK 1478: „Darowanie kary otrzymuje się za pośrednictwem
Kościoła, który mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy
związywania i rozwiązywania działa na rzecz chrześcijanina
i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymać
od Ojca miłosierdzia darowanie kar doczesnych, jakie należą
się za grzechy. W ten sposób Kościół chce nie tylko przyjść
z pomocą chrześcijaninowi, lecz także pobudzić go do czynów
pobożności, pokuty i miłości” (Indulgentiarum Doctrina).
KKK 1479: Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej komunii świętych, możemy pomóc
im, między innymi, uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami.
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DO PRZEMYŚLENIA…
Niejeden mówi: Cóż pomoże duszy – czy to w grzechach,
czy bez grzechów zeszła z tego świata – wspomnienie jej w modlitwie? Ale czyż nie odpuści król kary wygnanym, kiedy ich
krewni uwiją wieniec i ofiarują mu go w imieniu winnych?
Podobnie właśnie i my czynimy, gdy modlimy się za zmarłych,
choćby byli grzesznikami, nie wijemy wprawdzie wieńce, przedstawiamy jednak za grzechy nasze ofiarowanego Chrystusa (św.
Cyryl Jerozolimski, Katecheza mistagogiczna 5, cyt. za: R. Pisula,
Odpusty w misterium Kościoła…, s. 106, przypis 251).
***
Przeświadczenie istniejące w Kościele o tym, że Pasterze Pańskiej owczarni mogą uwolnić poszczególnych wiernych od pozostałości po grzechach przez przydział zasług Chrystusa i Świętych, wprowadziło zwolna z biegiem wieków praktykę odpustów
za natchnieniem Ducha Świętego, który stale ożywia lud Boży.
Przez tę praktykę dokonał się postęp w samej nauce i karności
kościelnej, nie zmiana i z podstaw objawienia wydobyto nowe
dobro na pożytek wiernych i całego Kościoła.
Praktyka odpustów, powoli rozpowszechniana, wtedy najbardziej zaznaczyła się w historii Kościoła jako znamienny fakt, kiedy
Biskupi Rzymu postanowili, że pewne uczynki odpowiadające
ogólnemu dobru Kościoła, „mogą być policzone za jakąkolwiek
pokutę”. Ufni w miłosierdzie wszechmogącego Boga i... w zasługi i powagę Apostołów, „pełną Apostolską władzą”, udzielali oni
wiernym „szczerze pokutującym i spowiadającym się” oraz spełniającym te uczynki „nie tylko pełnego i obfitszego, ale i najzupełniejszego odpuszczenia... wszystkich grzechów ich”.
Albowiem „Jednorodzony Syn Boży... nabył skarb Kościołowi
walczącemu... Ten właśnie skarb... powierzył św. Piotrowi, klucznikowi nieba i jego następcom, swoim na ziemi namiestnikom,
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aby był rozdawany wiernym dla ich zbawienia i aby prawdziwie
pokutującym i spowiadającym się udzielano go miłosiernie, dla
szczególnych i rozumnych przyczyn, odpuszczając doczesną karę
należną za grzech, bądź częściowo, bądź całkowicie, tak ogólnie, jak i w poszczególnych wypadkach (według tego, co uznają
za pożyteczne przed Bogiem). Wiadomo, że do powiększenia
tego skarbu przyczyniają się zasługi Najświętszej Bogarodzicy
i wszystkich wybranych”.
To odpuszczenie kary doczesnej należnej za grzechy, zgładzone już co do winy, zostało nazwane właściwym imieniem
„odpustu”.
Odpust ma coś wspólnego z innymi środkami czyli sposobami przyjętymi do usunięcia pozostałości po grzechach, lecz
równocześnie od tychże sposobów całkiem się różni.
W odpuście bowiem Kościół, używając swej władzy szafarza
owoców odkupienia Chrystusa Pana, nie tylko się modli, lecz
wiernym odpowiednio przysposobionym prawomocnie rozdziela skarb zadośćuczynień Chrystusa i Świętych na odpuszczenie
kary doczesnej.
Cel, jaki sobie władza kościelna stawia przy udzielaniu odpustów, polega na tym, żeby nie tylko pomóc chrześcijanom do
spełniania uczynków pobożności, pokuty i miłości, tych zwłaszcza, które przyczyniają się do wzrostu wiary i dobra wspólnego.
A jeżeli wierni przenoszą odpusty na wstawiennictwo za
zmarłych w doskonały sposób spełniają czyny miłości i podczas gdy myślą o rzeczach niebieskich, lepiej układają rzeczy
ziemskie.
Nauczycielski Urząd Kościoła podał i wyjaśnił tę naukę w różnych dokumentach. Wprawdzie do korzystania z odpustów
wkradały się nieraz nadużycia, bądź dlatego, że „z powodu dawania bez różnicy i zbytecznych odpustów” gardzono władzą
kluczy Kościoła i podważano wartość pokutnego zadośćuczynienia, bądź dlatego, że z powodu „niegodziwych zysków” nazwa
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odpustów była przedmiotem bluźnierstw. Kościół zaś karcąc
i poprawiając nadużycia, „uczy i nakazuje, by zachować w Kościele praktykę odpustów wielce zbawienną dla chrześcijańskiego
ludu i potwierdzoną powagą świętych Soborów, stosuje natomiast karę wyłączenia z Kościoła do tych, którzy głoszą, że
odpusty są niepożyteczne albo, że Kościół nie ma władzy ich
udzielania”.
Kościół także dzisiaj zaprasza wszystkie swoje dzieci, aby rozważały i zastanawiały się, jak wielką wartość ma praktyka odpustów dla podniesienia poziomu życia jednostek, a nawet całej
społeczności chrześcijańskiej.
Aby krótko przypomnieć co najważniejsze, pierwszym, czego
uczy ta zbawienna praktyka, jest to, że „złą i gorzką rzeczą jest
opuścić... Pana Boga”. Wierni bowiem, gdy dostępują odpustów,
rozumieją, że własnymi siłami nie mogą odpokutować za zło,
które grzesząc wyrządzili sobie samym, a nawet całej społeczności i dlatego pobudzają się do zbawiennej pokuty.
Następnie praktyka odpustów uczy, jak głęboką jednością
w Chrystusie jesteśmy złączeni między sobą, i jak bardzo nadprzyrodzone życie jednostki może dopomóc drugim, aby i oni
mogli łatwiej i ściślej zjednoczyć się z Ojcem. A zatem praktyka
odpustów skutecznie zapala miłość i ćwiczy w niej w wyjątkowy
sposób, gdy dostarcza się pomocy braciom spoczywającym
w Chrystusie.
Korzystanie z odpustów pobudza również do ufności i nadziei pełnego pojednania z Bogiem Ojcem. Sprawia to jednak
tak, że nikomu nie daje sposobności do niedbalstwa i w żaden
sposób nie zwalnia od wysiłku gorliwego wyrabiania dyspozycji,
wymaganych do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Bo odpusty,
choć są dobrami darmo danymi, jednakże bywają udzielane
tak za żywych jak za zmarłych tylko po wypełnieniu pewnych
warunków. Do ich uzyskania wymaga się z jednej strony, żeby
zostały spełnione przepisane dobre uczynki, z drugiej strony,
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żeby wierny miał konieczne usposobienie: mianowicie, aby kochał Boga, brzydził się grzechem, pokładał ufność w zasługach
Chrystusa Pana i wierzył niezachwianie, że wspólnota Świętych
jest dla niego wielkim pożytkiem.
Nie należy też zapominać, że wierni zyskując odpusty, chętnie poddają się prawowitym Pasterzom Kościoła, a szczególnie
następcy św. Piotra, Klucznikowi niebieskiemu, gdyż im nakazał sam Zbawiciel paść trzodę i rządzić Kościołem.
Zbawienna więc instytucja odpustów przyczynia się na swój
sposób do tego, żeby Kościół stanął przed Chrystusem bez
skazy czy zmarszczki, i aby był święty i nieskalany, cudownie
zjednoczony w Chrystusie nadprzyrodzonym węzłem miłości.
Gdy bowiem członki Kościoła czyśćcowego prędzej zostają przyłączone do Kościoła niebieskiego z pomocą odpustów, coraz
bardziej i szybciej odnawia się przez odpusty Królestwo Chrystusowe, „aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i poznania Syna Bożego, jako mąż doskonały na miarę wieku pełności
Chrystusowej”.
Przeto, gdy święta Matka Kościół, opierając się na tych prawdach, znowu zaleca swoim wiernym praktykę odpustów, jako
bardzo drogą ludowi chrześcijańskiemu w ciągu wielu wieków
i także w naszych czasach – jak doświadczenie dowodzi – nie
zamierza niczego ująć z innych środków uświęcenia i oczyszczenia, szczególnie z Najświętszej Ofiary Mszy św. i Sakramentów św. zwłaszcza Sakramentu Pokuty, ani też z obfitych pomocy,
które określa się jednym słowem jako sakramentalia, ani wreszcie z uczynków pobożności, pokuty i miłości. Te wszystkie pomoce mają to jedno wspólne, że tym potężniej sprawiają uświęcenie i oczyszczenie, im ktoś ściślej jest złączony przez miłość
z Chrystusem – Głową i z Kościołem – Ciałem. Odpusty potwierdzają także prymat miłości w życiu chrześcijańskim. Bo
odpustów nie można zyskać bez szczerej wewnętrznej przemiany (gr. metanoia) i bez łączności z Bogiem, do czego dodać
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trzeba wypełnianie przepisanych uczynków. Zostaje więc zachowany porządek miłości, do którego włącza się darowanie kar na
mocy przydziału ze skarbca Kościoła.
Kościół upomina wiernych, swoich, aby nie porzucali ani nie
lekceważyli świętych tradycji ojców, lecz aby je przyjmowali ze
czcią jako cenny skarb katolickiej rodziny i żeby ich słuchali,
Pozwala jednak każdemu korzystać z tego rodzaju pomocy
oczyszczenia i uświęcenia, w duchu świętej wolności dzieci
Bożych. Ustawicznie natomiast przywołuje im na pamięć te
rzeczy, które do osiągnięcia zbawienia należy przenosić jako
konieczne albo lepsze i skuteczniejsze.
Żeby zaś samą praktykę odpustów podnieść do większej godności i znaczenia, święta Matka Kościół uznał za słuszne, by
wznowić pewne rzeczy w ich dyscyplinie i postanowił wydać
nowe przepisy.
(bł. Paweł VI, Konstytucja Apostolska Indulgentiarum Doctrina
o odpustach, nr 7-11)
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Temat 12

Koniec świata

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Jak wyobrażam sobie koniec świata?
2. Czy końca świata trzeba się bać?
3. Co stanie się z Ziemią podczas końca świata?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO
I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte –
Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: „Oto przybytek
Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem,
a On będzie «BOGIEM Z NIMI». I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już
[odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”. I rzekł Zasiadający na tronie: „Oto czynię wszystko nowe”. (Ap 21,1-5)
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
KKK 1042: Na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją
pełnię. Po sądzie powszechnym sprawiedliwi, uwielbieni w ciele
i duszy, będą królować na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie odnowiony: Wtedy Kościół „osiągnie pełnię...
w chwale niebieskiej, gdy nadejdzie czas odnowienia wszystkiego i kiedy wraz z rodzajem ludzkim również świat cały, głęboko
związany z człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu,
w sposób doskonały odnowi się w Chrystusie”.
KKK 1043: Pismo święte nazywa to tajemnicze odnowienie,
które przekształci ludzkość i świat, „nowym niebem i nową ziemią” (2P 3,13). Będzie to ostateczna realizacja zamysłu Bożego,
„aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie:
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (Ef 1,10).

DO PRZEMYŚLENIA…
Chociaż nie znamy daty końca świata ani szczegółów w jaki
sposób zostanie przemienione i odnowione, można jednak
wskazać następujące cechy charakterystyczne świata po „końcu
świata”: Bóg będzie mieszkał pośród ludzi; ludzie będą żyli
w doskonałej wspólnocie, takiej, jaką Bóg zamierzył już w momencie stworzenia człowieka: bez grzechu, bez egoizmu, bez
cierpienia i śmierci, w doskonałej radości i doskonałym pokoju;
także cała przyroda jest przeznaczona do tego, aby zostać odnowioną i stanowić nadal otoczenie człowieka; oczekiwanie nowej ziemi nie powinno osłabiać a raczej mobilizować do pracy
i ulepszania świata, ponieważ wszystkie dobra natury oraz owoce
naszej zapobiegliwości, odnajdziemy je potem na nowo, ale
oczyszczone ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione.
(także: KKK 1044-10150)

70

***

Nie koniec świata, ale wypełnienie dziejów
Najpierw zauważmy różnicę między chrześcijańskim oczekiwaniem końca świata a katastrofizmem, który – poza tym, że
lubi się powoływać na eschatologiczne wypowiedzi Nowego
Testamentu – niewiele ma wspólnego z wiarą chrześcijańską.
Katastrofizm jest to pesymistyczny pogląd, że ludzkie dzieje
zmierzają do coraz głębszego upadku i do nieuniknionej katastrofy ostatecznej. Według katastrofistów zło coraz wyżej podnosi głowę, dobro jest coraz słabsze i zostałoby zupełnie zwyciężone, ale na szczęście Chrystus wkroczy w końcu w tę przygnębiającą sytuację i położy kres powszechnemu panoszeniu się
zła. Koniec świata będzie, w tej interpretacji, prawie wyłącznie
dniem gniewu i kary Bożej, ocalona zostanie jedynie garstka
sprawiedliwych. Dzisiaj motywy takie szczególnie często pojawiają się w nauczaniu świadków Jehowy.
Coś zupełnie innego na temat końca świata mówi słowo Boże.
Już sam termin synteleia tou aionos (Mt 13,39), który po polsku
oddajemy jako „koniec świata”, zawiera w sobie sugestię, że nie
chodzi tu o kres, ale o koniec pozytywny, w sensie uwieńczenia,
wypełnienia się. Pozytywne uwieńczenie dziejów świata jest
bowiem czymś już przesądzonym. Momentem rozstrzygającym
było zstąpienie Jednorodzonego Syna Bożego z wyżyn swojej
boskiej transcendencji, aby – przez przyjęcie człowieczeństwa
– stać się uczestnikiem ludzkich dziejów. Jako człowiek, Syn Boży
odniósł druzgoczące – choć pokorne i bardzo bolesne – zwycięstwo nad złem. Jest ono nieprzemijające: mimo swojego historycznego odejścia z naszej ziemi, Chrystus jest przecież z nami
„przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20) i czyni
uczestnikami swojego zwycięstwa wszystkich, którzy do Niego
należą. Zło nie ma już żadnych szans na to, żeby zniweczyć sens
ludzkich dziejów.
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I w tym przede wszystkim sensie Nowy Testament mówi
o tym, iż żyjemy już w czasach ostatecznych (Hbr 1,1n). Sens
ludzkich dziejów jest już – dzięki Chrystusowi Panu – rozstrzygnięty ostatecznie. Nie rozstrzygnięta jest jedynie ostateczna sytuacja każdego z nas, ona się dopiero rozstrzyga: każdy z nas
powinien włączyć się w to dojrzewanie ludzkich dziejów ku
swemu wiekuistemu spełnieniu, choć może się również z niego
wyłączyć. Zatem czasy ostateczne, w których – Bogu niech będą
za to dzięki! – żyjemy, są to czasy powszechnego i bardzo realnego wezwania do udziału w zwycięstwie Chrystusa i do życia
wiecznego. „Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia!” (2Kor 6,2).
(Jacek Salij OP, Horyzonty ostateczne, s. 115)
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STOWARZYSZENIE MATKI BOŻEJ
PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI
zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci (ADS) jest zrzeszeniem
modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego
przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.
Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie
w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników –
łaskę nawrócenia oraz dla wszystkich – dobrą i szczęśliwą śmierć.
Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują
często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu,
by wzrastać w dobru i w ten sposób być gotowym na śmierć
w każdej chwili życia
Apostolstwo Dobrej Śmierci jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi i tym
samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki
Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo – książeczkę. Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw
czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia,
a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.
Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki
Bożej Bolesnej i Świętego Józefa. Mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach
i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia
Mszach św. w ich intencji.
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie ADS:

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI
Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica
tel. 67 286 00 38
e-mail: biuro@apostolstwo.pl
www.apostolstwo.pl
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MODLITWA
o beatyfikację Ojca Założyciela
Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny
Sługi Bożego
ks. Jana Berthiera

Ks. JAN BERTHIER
(1840–1908)

Boże, Ty uwielbiasz tych, którzy
Ciebie wielbią, wsław sługę Twego,
Jana Berthiera.
On zawsze starał się o chwałę
Twoją przez pracę nad zbawieniem
dusz i wychowaniem młodzieży,
która jest nadzieją Twojego Kościoła.
Spraw, aby przez Kościół
zaliczony do grona świętych,
przyświecał nam jako przykład
gorliwości o Twoją chwałę.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Osoby, które doznały łaski Bożej
przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Jana Berthiera,
prosimy o nadesłanie informacji na adres:
KURIA PROWINCJALNA
MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY
ul. Małoszyńska 27
60-176 Poznań 47
tel. 61 868 99 81
e-mail: kuriamsf@msf.opoka.org.pl
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