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KOCHANI CZCICIELE MATKI BO¯EJ
PATRONKI DOBREJ ŒMIERCI

To ju¿ czwarty tomik naszej nowej edycji Materia³ów formacyjnych, który przygotowaliœmy dla Was w Centrali Apostolstwa
Dobrej Œmierci w Górce Klasztornej. Z radoœci¹ przyjmujemy
Wasze zainteresowanie naszymi propozycjami formacyjnymi,
które mog¹ nam wszystkim u³atwiæ wzrost w wierze. Mimo ¿e
Apostolstwo jest przede wszystkim Stowarzyszeniem modlitewnym, które pielêgnuje i propaguje ¿yw¹ modlitwê za ¿ywych
i zmar³ych, nie chcemy na tym poprzestawaæ. Jako Wasi duszpasterze pragniemy pomóc Wam w chrzeœcijañskiej formacji,
tak, abyœmy wszyscy stawali siê coraz bardziej specjalistami od
Bo¿ych spraw, a przede wszystkim od zagadnieñ dotycz¹cych
¿ycia wiecznego.
Tegoroczny zeszyt zawiera propozycje kolejnych dwunastu
tematów, które mo¿na studiowaæ indywidulanie, albo, co by³oby
czymœ nies³ychanie po¿ytecznym, w naszych Wspólnotach ADS.
Na koñcu, jak co roku, zamieszczamy bibliografiê, czyli spis ksi¹¿ek i artyku³ów, traktuj¹cych o ¿yciu, œmierci i wiecznoœci.
Pragniemy tak¿e poinformowaæ Was, ¿e u¿ytecznym dope³nieniem Materia³ów formacyjnych jest wydana w tym roku przez
nasze Apostolstwo ksi¹¿ka pt. Jest nadzieja, bo jest ¿ycie wieczne.
Jest to praca zbiorowa zawieraj¹c¹ jedenaœcie artyku³ów autorstwa polskich teologów, Misjonarzy Œwiêtej Rodziny, ale nie tylko,
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którzy w przystêpny sposób wprowadzaj¹ czytelników w zagadnienie przygotowywania siebie i innych do spotkania z Jezusem
Chrystusem w wiecznoœci. Wszelkie informacje na temat tej
publikacji, a tak¿e ka¿dej innej kwestii dotycz¹cej Apostolstwa
Dobrej Œmierci, mo¿na znaleŸæ na naszej stronie internetowej
i uzyskaæ w biurze ADS (kontakt na ok³adce Materia³ów formacyjnych).
Wszystkim Duszpasterzom naszych Wspólnot oraz cz³onkom
Apostolstwa Dobrej Œmierci ¿yczymy, aby wpatrywanie siê
w Zmartwychwsta³ego pociesza³o ka¿dy smutek, który jeszcze
dotyka nas w drodze do Domu, w którym Bóg-Mi³oœæ przygarnie nas „i otrze z […] oczu wszelk¹ ³zê, a œmierci ju¿ odt¹d nie
bêdzie. Ani ¿a³oby, ni krzyku, ni trudu ju¿ [odt¹d] nie bêdzie,
bo pierwsze rzeczy przeminê³y” (Ap 21, 4).

Duszpasterze Apostolstwa
Górka Klasztorna

Materia³y formacyjne mo¿na zamówiæ
w Biurze ADS w Górce Klasztornej
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Temat 1

Bożego Narodzenia
– święta wiecznej młodości
PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czym jest dla mnie Narodzenie Pañskie?
2. Jak mo¿na by wyt³umaczyæ istotê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
niewierz¹cym?
3. Czy widzê zwi¹zek Bo¿ego Narodzenia z ¿yciem wiecznym?

NAUCZNIE PISMA ŒWIÊTEGO
Albowiem Dzieciê nam siê narodzi³o, Syn zosta³ nam dany, na
Jego barkach spoczê³a w³adza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksi¹¿ê Pokoju.
Wielkie bêdzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie
Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwoœci¹, odt¹d i na wieki (Iz 9, 5-6).
Ja przyszed³em po to, aby [owce] mia³y ¿ycie i mia³y je w obfitoœci (J 10, 10).
Kto wierzy w Syna, ma ¿ycie wieczne; kto zaœ nie wierzy Synowi,
nie ujrzy ¿ycia (J 3, 26).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
KKK 525: Jezus narodzi³ siê w nêdznej stajni, w ubogiej rodzinie; proœci pasterze s¹ pierwszymi œwiadkami tego wydarzenia.
W³aœnie w tym ubóstwie objawia siê chwa³a nieba. Koœció³ nie
przestaje opiewaæ chwa³y tej nocy: Dzisiaj Dziewica wydaje na
œwiat Wiecznego, A ziemia u¿ycza groty Niedostêpnemu.
Wys³awiaj¹ Go anio³owie i pasterze, Zbli¿aj¹ siê mêdrcy, id¹c
za gwiazd¹, Poniewa¿ narodzi³eœ siê dla nas, Ma³e Dzieci¹tko,
wieczny Bo¿e!

DO PRZEMYŒLENIA…
Patrz¹c na Dzieciê po³o¿one w zimnym i brudnym ¿³obie,
pomyœl Bracie i Siostro, ¿e Bóg sta³ siê cz³owiekiem, ¿eby byæ
bli¿ej Ciebie, ¿ebyœ ju¿ nie czu³ i nie czu³a siê taka samotna
ze wszystkimi swoimi problemami. Choæby Twoje ¿ycie by³o jak
ta stajnia, On i tak do Ciebie przychodzi, bo siê Tob¹ nie brzydzi.
On nie przychodzi do Ciebie „na kontrolê”, ale aby uwolniæ Ciê
od wszystkiego, co nie pozwala Ci ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia. Przede wszystkim chce uwolniæ Ciê od œmierci i lêku przed ni¹, która jest
ostatecznym Ÿród³em wszystkich Twoich obaw. Mo¿e to zrobiæ,
bo jest nieœmiertelny i zmartwychwsta³. I obiecuje Ci, ¿e i Ty
zmartwychwstaniesz, i bêdziesz ¿yæ na wieki. Dlatego mo¿esz
odrzuciæ wszelkie myœli, które podpowiadaj¹ Ci, ¿e Twoje ¿ycie
nie ma sensu! Teraz, gdy Bóg sta³ siê cz³owiekiem i jest przy
Tobie ¿eby uwolniæ ciê od œmierci ju¿ wiesz, ¿e Twoje ¿ycie
pod¹¿a nie w kierunku grobu ale w kierunku ¿ycia wiecznego.
Zatem masz na co czekaæ! Wszystko co najpiêkniejsze jeszcze
jest przed Tob¹! Twoje ¿ycie ma sens! A tego sensu mo¿esz naprawdê doœwiadczyæ. W jaki sposób? K. Rahner podpowiada
aby uczyniæ to tak:
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„Nie ma ustalonych regu³: jest tylko jeden sposób: rób najpierw to, co robi³ w swoim ¿yciu Ten, który dziœ jest narodzony.
On przyj¹³ to ¿ycie takim, jakim jest: ze swoimi liliami polnymi,
ze swoimi wróblami, ze ¿niwami biel¹cymi siê zbo¿em, z matk¹,
ze z³oœci¹ swoich przeciwników, z g³odem, z pragnieniem, z banalnoœciami swoich przyjació³. Krótko mówi¹c, mia³ do czynienia z ¿yciem codziennym, i gorzkim, i piêknym (...). Jeœli zaakceptujesz to ¿ycie z prostot¹, w pos³uszeñstwie, bez protestów,
z ufnym powierzeniem siê i szacunkiem dla niewymownego znaczenia, które przenika ca³¹ jego ró¿norodnoœæ, rozpocz¹³eœ celebrowanie Bo¿ego Narodzenia jako œwiêta wiecznej m³odoœci.
W ten sposób twoje ¿ycie rzeczywiœcie pozostanie p³ynne,
zawsze otwarte na nowe doœwiadczenia, nie przytêpione przez
uœmiercaj¹c¹ ociê¿a³oœæ ani nie skamienia³e w sztywnej i nudnej
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ideologii, która redukuje je wewn¹trz ustalonych schematów
i przeszkadza uchwyciæ m¹droœæ zawsze nowych niespodzianek, które obfitoœæ ¿ycia nam rezerwuje. W ten sposób nie nadajesz sztucznego sensu twojemu ¿yciu; przeciwnie, pozwalasz
mu p³yn¹æ ot tak, spontanicznie, wewnêtrznie, z g³êbi uœwiêconej natury, w kszta³cie tzw. cnót codziennych. W ten sposób staje
siê to tajemnic¹, której prowadzeniu siê powierzasz, któr¹
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akceptujesz w wolnoœci i ostatecznie realizujesz w twoim dzia³aniu. Nastêpnie wytê¿ s³uch na g³os twojego serca.
Wiadomoœæ wiecznej m³odoœci, któr¹ przekazuje uroczystoœæ
Bo¿ego Narodzenia musi dotrzeæ do serca, aby g³os, który dociera do nas z ambony móg³ byæ zrozumiany i przemieniony
w ¿yw¹ rzeczywistoœæ (...). Wszystkie g³osy, które mo¿na us³yszeæ w ciszy w³asnego serca mówi¹ o m³odoœci ¿ycia wiecznego,
chocia¿ rozbrzmiewaj¹ w pierwszym momencie jako pomieszane, chaotyczne i sprzeczne (...). Kiedy jednak w ciszy twojego
serca wszystkie g³osy z³¹cz¹ siê w jedn¹ dominuj¹c¹ nutê, kiedy
wszystkie poruszenia duszy stapiaj¹ siê w fundamentalne d¹¿enie, kiedy subtelne poczucie nieufnoœci i desperacji nie t³amsi
ani nie hamuje naturalnego odruchu duszy ku ¿yciu, i to mo¿e
rozci¹gn¹æ siê ku królestwu nieskoñczonej wolnoœci, wtedy
wszystkie si³y wewnêtrzne cz³owieka emanuj¹ce z samego Boga
zakrzykn¹: wierzê w ¿ycie wieczne.
A jeœli serce dr¿y i waha siê wobec œmia³oœci swoich w³asnych
aspiracji odnoœnie ¿ycia wiecznego, jeœli to wszystko wydaje jej
siê zbyt piêkne aby by³o prawdziwe, wtedy serce powinno daæ
pos³uch nowinie przyniesionej przez Boskie Dzieciê. Ze zgodnoœci obydwu g³osów mo¿e rozkwitn¹æ misterium wiary w ¿ycie
wieczne, wiary w narodzenie Chrystusa, które s¹ tym samym.
Obydwa g³osy, ten duszy i ten historii, mog¹ stopiæ siê w jeden
jedyny – w rzeczywistoœci stapiaj¹ siê w jeden jedyny – poniewa¿
to sam Bóg, ze swoim jedynym aktem komunikowania samego
siebie œwiatu, jest Tym, który sprawi³ i sprawia ¿e obydwa g³osy
dŸwiêcz¹”.

(B. Kulik MSF, Zbawczy charakter misterium Bo¿ego Narodzenia: próba
prezentacji dynamicznej wizji wcielenia, „Studia Koszaliñsko-Ko³obrzeskie”
(2015), nr 22, s. 127-128).
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Temat 2

Rachunek sumienia
– przygotowanie do wieczności
PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Jak wygl¹da mój rachunek sumienia?
2. Czy wiem czym jest tzw. „¿al doskona³y”?
3. Jaki jest zwi¹zek rachunku sumienia z przygotowaniem
do dobrej œmierci?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Widz¹c to Szymon Piotr przypad³ Jezusowi do kolan i rzek³:
„OdejdŸ ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny”. I jego
bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawi³
po³ów ryb, jakiego dokonali; jak równie¿ Jakuba i Jana, synów
Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzek³
do Szymona: „Nie bój siê, odt¹d ludzi bêdziesz ³owi³”. I przyci¹gn¹wszy ³odzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim
(£k 5, 8-11).
Natomiast celnik sta³ z daleka i nie œmia³ nawet oczu wznieœæ ku
niebu, lecz bi³ siê w piersi i mówi³: „Bo¿e, miej litoœæ dla mnie,
grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszed³ do domu usprawie-
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dliwiony, nie tamten. Ka¿dy bowiem, kto siê wywy¿sza, bêdzie
poni¿ony, a kto siê uni¿a, bêdzie wywy¿szony (£k 18, 13-14).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
KKK 1451: Wœród aktów penitenta ¿al za grzechy zajmuje
pierwsze miejsce. Jest to „ból duszy i znienawidzenie pope³nionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przysz³oœci”.
KKK 1452: Gdy ¿al wyp³ywa z mi³oœci do Boga mi³owanego
nade wszystko, jest nazywany „¿alem doskona³ym” lub „¿alem
z mi³oœci” (contritio). Taki ¿al odpuszcza grzechy powszednie.
Przynosi on tak¿e przebaczenie grzechów œmiertelnych, jeœli
zawiera mocne postanowienie przyst¹pienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko bêdzie to mo¿liwe.
KKK 1453: Tak¿e ¿al nazywany „niedoskona³ym” (attritio) jest
darem Bo¿ym, poruszeniem Ducha Œwiêtego. Rodzi siê on z rozwa¿ania brzydoty grzechu lub lêku przed wiecznym potêpieniem i innymi karami, które gro¿¹ grzesznikowi (¿al ze strachu).
Takie poruszenie sumienia mo¿e zapocz¹tkowaæ wewnêtrzn¹
ewolucjê, która pod dzia³aniem ³aski mo¿e zakoñczyæ siê rozgrzeszeniem sakramentalnym. ¯al niedoskona³y nie przynosi
jednak przebaczenia grzechów ciê¿kich, ale przygotowuje do
niego w sakramencie pokuty.

DO PRZEMYŒLENIA…
Badanie sumienia, czyli tzw. rachunek sumienia, ma pomagaæ
w uczciwym nazwania po imieniu tego, co w naszym ¿yciu jest
dobre a co z³e, co godne zachowania i rozwijania, a co nale¿y
zmieniæ. Innymi s³owy, przygl¹danie siê sumieniu ma prowadziæ
do oddzielenia dobra od z³a. W ten sposób staje siê pocz¹tkiem
s¹du, którego w pe³ni doœwiadczymy po œmierci.
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Poniewa¿ rachunek sumienia s³u¿y do wprowadzania odpowiednich korekt, jego wyniki nie s¹ wieczne, lecz mog¹ i powinny zmieniaæ siê wraz z pog³êbianiem siê naszej relacji z Chrystusem. Warto zadbaæ, aby ten duchowy rachunek nie by³ jedynie czyst¹ buchalteri¹ i zimna kalkulacj¹ grzechów i cnót. Staje
siê wtedy mêcz¹cym æwiczeniem. Mo¿e prowadziæ nawet do
os³abienia naszej nadziei – gdy bilans win jest wiêkszy ni¿ zas³ug,
albo do wzrostu pychy – gdy bilans jest przeciwny. Wtedy os¹d
staje siê nieprawdziwy.
Aby ustrzec siê tego niebezpieczeñstwa warto spróbowaæ
prze¿ywaæ rachunek w nastêpuj¹cy sposób: wyobraziæ sobie spotkanie z Chrystusem, wpatrzeæ siê w Jego oczy i zastanowiæ siê,
co powiedzia³by o naszym obecnym sposobie ¿ycia, myœlenia,
mówieni i zachowania? Co by w nas pochwali³, a co z mi³oœci¹
chcia³by w nas skorygowaæ?
Poza tym warto obserwowaæ, jakie uczucia i poruszenia budz¹
siê, gdy wyobra¿amy sobie spotkanie z Chrystusem. Czy odczuwamy bardziej lêk, wstyd, zak³opotanie, ¿al, czy raczej ufnoœæ,
pokój, wdziêcznoœæ, poczucie bezpieczeñstwa i akceptacji? Co
mamy ochotê powiedzieæ Jezusowi? Chcemy siê t³umaczyæ,
usprawiedliwiaæ, wykrêcaæ, robiæ Mu wyrzuty, czy raczej przeprosiæ, poprosiæ o wybaczenie, podziêkowaæ za ¿ycie?
A co pragniemy zrobiæ w tej sytuacji: schowaæ siê, uciec, zbuntowaæ, krzyczeæ, czy odkryæ swoje serce, staæ siê ca³kowicie
przezroczystymi i wszystko ods³oniæ, rzuciæ siê w Jego ramiona.
Czy jesteœmy jak Adam lub Ewa, którzy po grzechu schowali siê
przed Bogiem w krzakach (Rdz 3, 8-10), czy raczej jak Maryja,
która w chwili zwiastowania okaza³a ufn¹ dyspozycyjnoœæ
wobec Boga bez zastrze¿eñ (zob. £k 1, 38).
Obserwacja wewnêtrznych poruszeñ wskazuje na to, jaki
obraz Boga i siebie nosimy dzisiaj w sercu i umyœle. Oprócz tego
mo¿e nam wiele powiedzieæ o tym, w jakim stanie bylibyœmy
na s¹dzie, gdybyœmy w³aœnie w tym momencie umarli. Jednym
s³owem chodzi o to, aby podczas rachunku sumienia pozostaæ
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w postawie „spowiedzi”, czyli ca³kowitej przezroczystoœci przed
Bogiem1.
Taka przeŸroczystoœæ praktykowana przez ca³e ¿ycie wydaje
siê wrêcz niezbêdna do tego, aby w momencie œmierci byæ zdolnym do wzbudzenia aktu ¿alu doskona³ego. Jest to ¿al, który
w wypadku niemo¿noœci wyspowiadania siê g³adzi w momencie œmierci wszystkie grzechy, tak¿e œmiertelne. Ten ¿al, zwany
tak¿e ¿alem z mi³oœci (bo jego podstawowym motywem jest
mi³oœæ do Boga a nie lêk przed kar¹ i cierpieniem), zak³ada pragnienie przyst¹pienia do spowiedzi sakramentalnej, jeœli bêdzie
to jeszcze mo¿liwe (zob. KKK 1452)2. Zatem nie jest to „pójœcie
na ³atwiznê” czy „na skróty”. Aby zachowaæ siê w taki sposób
w chwili œmierci, trzeba ca³e ¿ycie umacniaæ swoj¹ relacjê mi³oœci z Chrystusem, spotykaæ siê z Nim. W przeciwnym wypadku
wzbudzenie ¿alu z mi³oœci stanie siê niemo¿liwe. Dlaczego?
Bo cz³owiek bêdzie podobny do osoby, która ca³e ¿ycie nie siad³a
do fortepianu i nagle chce wygraæ Miêdzynarodowy Konkurs
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina3.
(I. Werbiñski, B. Kulik, A. Sobczyk: Jak siê nie zagubiæ w czasie i w wiecznoœci? Spotkanie z Chrystusem jako istota duchowoœci chrzeœcijañskiej i rzeczy
ostatecznych cz³owieka, W³oc³awek 2017, s. 195-197).

1

2

3
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Na temat tzw. „postawy w spowiedzi” w ¿yciu zob. np. A. von Speyer, SpowiedŸ, Poznañ 1998; P. Pielka, Postawa spowiedzi wed³ug Adrienne von Speyr,
w: Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê, red. M. Borda, Sosnowiec 2016,
s. 48-57; W. Stinissen, S³yszysz szum wiatru, Poznañ 2004, s. 76-78.
„W listach Jana znajdujemy pojêcie graniczne – do którego nikt jednak nie
powinien roœciæ sobie wy³¹cznego prawa – zgodnie z którym mi³oœæ g³adzi
wszelk¹ karê: «Przez to mi³oœæ osi¹ga w nas kres doskona³oœci, i¿ bêdziemy mieli pe³n¹ ufnoœæ w dzieñ s¹du […] doskona³a mi³oœæ usuwa lêk»
(1J 4, 17-18)” (H. U. von Balthasar, Rzeczy ostateczne cz³owieka a chrzeœcijañstwo, dz. cyt., s. 102).
Zob. W. Stinissen, Ja nie umieram – wstêpujê w ¿ycie, dz. cyt., s. 151.

Temat 3

Myślenie o śmierci i wieczności
znakami naszej dojrzałości
PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy czêsto myœlê o œmierci i wiecznoœci?
2. Jakie uczucia rodz¹ siê we mnie podczas tego rozmyœlania?
3. Czy wiem, w których modlitwach mogê znaleŸæ pomoc do
spokojnego i dojrza³ego rozmyœlania o œmierci i wiecznoœci?

NAUCZANIE PISMA ŒWIETEGO
I opowiedzia³ im przypowieœæ: „Pewnemu zamo¿nemu cz³owiekowi dobrze obrodzi³o pole. I rozwa¿a³ sam w sobie: Co tu
pocz¹æ? Nie mam gdzie pomieœciæ moich zbiorów. I rzek³: Tak
zrobiê: zburzê moje spichlerze, a pobudujê wiêksze i tam zgromadzê ca³e zbo¿e i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie
zasoby dóbr, na d³ugie lata z³o¿one; odpoczywaj, jedz, pij i u¿ywaj! Lecz Bóg rzek³ do niego: „G³upcze, jeszcze tej nocy za¿¹daj¹ twojej duszy od ciebie; komu wiêc przypadnie to, coœ przygotowa³?” Tak dzieje siê z ka¿dym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem (£k 12, 16-21).

17

Nie bój siê, ma³a trzódko, gdy¿ spodoba³o siê Ojcu waszemu
daæ wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie ja³mu¿nê!
Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczej¹, skarb niewyczerpany
w niebie, gdzie z³odziej siê nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo
gdzie jest skarb wasz, tam bêdzie i serce wasze (£k 12, 32-34).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
KKK 1014: Koœció³ zachêca nas do przygotowania siê na godzinê naszej œmierci („Od nag³ej i niespodziewanej œmierci wybaw nas, Panie” – staro¿ytna Litania do Wszystkich Œwiêtych),
do proszenia Matki Bo¿ej, by wstawia³a siê za nami „w godzinê
œmierci naszej (modlitwa „Zdrowaœ Maryjo”), oraz do powierzenia siê œwiêtemu Józefowi, patronowi dobrej œmierci: „Tak
powinieneœ zachowaæ siê w ka¿dym czynie i w ka¿dej myœli, jak
gdybyœ dziœ mia³ umrzeæ. Jeœli mia³byœ czyste sumienie, nie ba³byœ siê bardzo œmierci. Lepiej jest unikaæ grzechu, ni¿ uciekaæ
przed œmierci¹. Jeœli dziœ nie jesteœ gotowy, czy bêdziesz gotowy
jutro?” (O naœladowaniu Chrystusa, I,23,1); „Pochwalony b¹dŸ,
Panie mój, przez siostrê nasz¹, œmieræ cielesn¹, której ¿aden
cz³owiek ¿ywy unikn¹æ nie mo¿e. Biada tym, którzy umieraj¹
w grzechach œmiertelnych! B³ogos³awieni ci, których œmieræ
zastanie w Twej najœwiêtszej woli, poniewa¿ œmieræ druga nie
uczyni im z³a” (œw. Franciszek z Asy¿u, Cantico delle creature).
KKK 1020: Chrzeœcijanin, który ³¹czy w³asn¹ œmieræ ze œmierci¹ Jezusa, widzi œmieræ jako przyjœcie do Niego i jako wejœcie do
¿ycia wiecznego. Gdy Koœció³ po raz ostatni wypowiedzia³ nad
umieraj¹cym chrzeœcijaninem s³owa przebaczenia i rozgrzeszenia Chrystusa, gdy naznaczy³ go po raz ostatni umacniaj¹cym
namaszczeniem i w Wiatyku da³ mu Chrystusa jako pokarm na
drogê, mówi do niego ze spokojn¹ pewnoœci¹: Duszo chrzeœcijañska, zejdŸ z tego œwiata w imiê Boga Ojca wszechmog¹cego,
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który ciê stworzy³; w imiê Jezusa Chrystusa, Syna Boga ¿ywego,
który za ciebie cierpia³; w imiê Ducha Œwiêtego, który na ciebie
zst¹pi³. Obyœ dzisiaj spoczê³a w pokoju i zamieszka³a na œwiêtym
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Syjonie z Najœwiêtsz¹ Boga Rodzicielk¹, Maryj¹ Dziewic¹, ze
œwiêtym Józefem i wszystkimi Anio³ami i Œwiêtymi Bo¿ymi...
Polecam Ciê wszechmog¹cemu Bogu i oddajê twojemu Stwórcy, abyœ powróci³ do Tego, który Ciê ukszta³towa³ z mu³u ziemi.
Gdy opuœcisz to ¿ycie, niech na twoje spotkanie wyjdzie Najœwiêtsza Maryja Panna, Anio³owie i wszyscy Œwiêci... Obyœ widzia³ twarz¹ w twarz swojego Odkupiciela.

DO PRZEMYŒLENIA…
Myœlenie o œmierci i wiecznoœci znakami naszej dojrza³oœci. Inaczej to wezwanie mo¿na by sformu³owaæ tak: ¿yj œwiadomie! […]. Chodzi o to, ¿eby po pierwsze, nie zaprzeczaæ
faktowi œmierci. On jest powszechny i dotyczy nie tylko innych
ludzi – tych starszych, chorych albo po prostu tych wszystkich
innych, ale nie mnie. Œmieræ jest tak¿e moj¹ przysz³oœci¹.
Myœlenie, ¿e jako jedyny nie podlegam jej powszechnemu panowaniu jest po prostu nierozs¹dne. I ta wskazówka tyczy siê
w równym stopniu wierz¹cych i niewierz¹cych w Boga.
Po drugie – i te s³owa skierowane s¹ przede wszystkim do
uczniów Chrystusa – chodzi o to, aby coraz œwiadomiej porzucaæ
wszelki automatyzm w naszej pobo¿noœci. Mówi¹c konkretnie
chodzi o to, aby wszelkie modlitwy, gesty a przede wszystkim
uczestniczenie we Mszy œw. by³o prze¿ywane z uwag¹ i œwiadomoœci¹ tego, co wypowiadamy i deklarujemy. Sobór Watykañski II przypomina, ¿e „w celu osi¹gniêcia pe³nej skutecznoœci
jest rzecz¹ konieczn¹, aby wierni przystêpowali do liturgii z nale¿ytym usposobieniem duszy, aby ich s³owa by³y zgodne z myœlami, aby wspó³pracowali z ³ask¹ niebiañsk¹, a nie przyjmowali
jej na pró¿no. Dlatego duszpasterze winni czuwaæ, aby czynnoœci
liturgiczne sprawowano nie tylko wa¿nie i godziwie, lecz tak¿e,
by wierni uczestniczyli w nich œwiadomie, czynnie i owocnie”
(KL 11).
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Chodzi o to, aby z uwag¹ s³uchaæ i wypowiadaæ teksty Mszy
œw., które wci¹¿ i na ró¿ne sposoby przypominaj¹ – jak to wskazano powy¿ej – o œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i naszym. O ile¿ ³atwiej by³oby nam ¿yæ, gdyby coniedzielne Cerdo
i jego ostatnie s³owa: „Oczekujê zmartwychwstania umar³ych
i ¿ycia w przysz³ym œwiecie” odpowiada³y naszym realnym oczekiwaniom. Obyœmy nie musieli nabieraæ wody w usta jak pewna
mama, która wypowiedziawszy te s³owa podczas niedzielnej
Mszy œw. zosta³a zapytana przez swoj¹ kilkuletni¹ córeczkê:
„Mamusiu i Ty naprawdê w to wszystko wierzysz?”
A nasze Ojcze nasz? Czy s³owa „PrzyjdŸ Królestwo Twoje” s¹
traktowane jako szczere i prawdziwe zaproszenie Boga do codziennego ¿ycia, który duchowo i pod znakami sakramentalnymi bêdzie przychodzi³ tylko do czasu. Potem uka¿e siê taki,
jakim jest w momencie naszej œmierci, bo „w œmierci koniec,
który kiedyœ nadejdzie jako powszechny, bêdzie w ka¿dym razie
obecny dla ka¿dej pojedynczej osoby” 1.
No i jeszcze nasze Zdrowaœki! „Módl siê za nami grzesznymi
teraz i w godzinê œmierci naszej”. Czy zastanawiamy siê, przynajmniej od czasu do czasu, nad znaczeniem tych s³ów? Czy¿
nie s¹ przesi¹kniête realizmem: potrzebujemy pomocy „teraz”,
bo nie ze wszystkim sobie radzimy, i bêdziemy potrzebowaæ jej
w „godzinie œmierci”, bo tam, wszystko to, co teraz jest trudne
skupi siê jak w soczewce.

(I. Werbiñski, B. Kulik, A. Sobczyk: Jak siê nie zagubiæ w czasie i w wiecznoœci? Spotkanie z Chrystusem jako istota duchowoœci chrzeœcijañskiej i rzeczy
ostatecznych cz³owieka, W³oc³awek 2017, s. 194-195).

1

J. Ratzinger, Œmieræ i koniec czasów, w: Zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne.
Studia o eschatologii i teologii nadziei (Opera Omnia 10), K. GóŸdŸ,
M. Górecka, red., Lublin 2014, s. 320.
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Temat 4

Życie w obecności Boga,
to do nieba droga!
PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy wiem, na czym polega ¿ycie w obecnoœci Boga?
2. Czy pamiêtam chwile, w których doœwiadczy³em/doœwiadczy³am obecnoœci Boga?
3. Co postaram siê zrobiæ, aby bardziej pamiêtaæ o obecnoœci
Boga w mojej codziennoœci?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat
potêpi³, ale po to, by œwiat zosta³ przez Niego zbawiony. Kto
wierzy w Niego, nie podlega potêpieniu; a kto nie wierzy, ju¿
zosta³ potêpiony, bo nie uwierzy³ w imiê Jednorodzonego Syna
Bo¿ego. A s¹d polega na tym, ¿e œwiat³o przysz³o na œwiat, lecz
ludzie bardziej umi³owali ciemnoœæ ani¿eli œwiat³o: bo z³e by³y
ich uczynki. Ka¿dy bowiem, kto siê dopuszcza nieprawoœci,
nienawidzi œwiat³a i nie zbli¿a siê do œwiat³a, aby nie potêpiono
jego uczynków. Kto spe³nia wymagania prawdy, zbli¿a siê do
œwiat³a, aby siê okaza³o, ¿e jego uczynki s¹ dokonane w Bogu
(J 3, 17-21).
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Bo w rzeczywistoœci jest On niedaleko od ka¿dego z nas. Bo
w Nim ¿yjemy, poruszamy siê i jesteœmy (Dz 17, 27-28).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
KKK 1373: „Chrystus Jezus, który poniós³ za nas œmieræ, co
wiêcej – zmartwychwsta³, siedzi po prawicy Boga i przyczynia
siê za nami” (Rz 8, 34), jest obecny na wiele sposobów w swoim
Koœciele: w swoim s³owie, w modlitwie Koœcio³a, tam „gdzie s¹
dwaj albo trzej zebrani w imiê moje” (Mt 18, 20), w ubogich,
chorych, wiêŸniach, w sakramentach, których jest sprawc¹,
w ofierze Mszy œwiêtej i w osobie szafarza, ale „zw³aszcza (jest
obecny) pod postaciami eucharystycznymi”.

DO PRZEMYŒLENIA…
Istnieje opowiadanie, które mówi o spotkaniu dwóch przyjació³ek w mieszkaniu jednej z nich. Na œcianie tego mieszkania
wisia³ obraz Chrystusa z napisem „Bóg widzi Ciê dzisiaj”. Gdy
zaproszona w goœcinê kobieta zobaczy³a ten napis z nieukrywanym zmieszaniem zwróci³a siê do gospodyni: „Ja nie mog³abym
mieæ takiego obrazu u siebie. Czy Ciebie to nie stresuje, ¿e Bóg
ci¹gle ma Ciê na oku?” Przyjació³ka jednak odpowiedzia³a spokojnie: „Ale¿ wrêcz przeciwnie, moja Droga. Ten Chrystus
dodaje mi ochoty do ¿ycia. Za ka¿dym razem gdy spogl¹dam
na Niego i czytam napis, uœwiadamiam sobie na nowo, ¿e On
na mnie patrzy nie po to by mnie œledziæ i karaæ, ale by zobaczyæ, czy nie upad³am i nie potrzebujê pomocy aby wstaæ”.
Ta historia w prosty sposób oddaje to, o czym na ró¿ny sposób przypominali œwiêci i mistycy – chrzeœcijanin winien straæ
siê tak ¿yæ, aby podtrzymywaæ w sobie sta³¹ pamiêæ o ¿ywej

24

obecnoœci Boga w ¿yciu cz³owieka. Æwiczenia te maj¹ na celu
utrwalenia w nas wiary w to, i¿ nasz Bóg jest Bogiem realnie
istniej¹cym i bliskim, który uczestniczy w naszym konkretnym
¿yciu. On widzi wszystko i wszystko wie. Jednak jego spojrzenie
nie jest wzrokiem który mia³by nas parali¿owaæ, jak sugerowa³a
kobieta z odpowiadania, ale ma dodawaæ otuchy. Bo to, ¿e Bóg
widzi, oznacza, ¿e jest Ktoœ, kto jest m¹drzejszy, lepiej rozumiej¹cy œwiat, do kogo mo¿na siê zwróciæ, aby pomóg³ dobrze os¹dzaæ, czyli rozeznawaæ co jest naprawdê dobre, a co z³e w ¿yciu.
Potrzebujemy Sêdziego, aby pomóg³ nam rozs¹dziæ, któr¹ drog¹
iœæ przez ¿ycie, aby po œmierci trafiæ do celu a nie na manowce
[…].
Sposób w jaki œw. Jan mówi o s¹dzie pozwala stwierdziæ, i¿
nasz s¹d rozpoczyna siê jeszcze tu na ziemi, poniewa¿ Sêdzia
ju¿ przyszed³ i ¿yjemy w jego obecnoœci […]. S¹d dokonuje siê
zatem w ka¿dym naszym wyborze „za” lub „przeciw” Œwiat³u,
które przychodzi aby z nami siê spotkaæ a przez to zbawiæ, czyli
uwolniæ od wszelkiego rodzaju ciemnoœci 1. Szczêœliwy ten, kto
Je przyjmie, a nieszczêsny ten, kto od Niego ucieka. Zachowuje
siê bowiem, jak ktoœ, kto zamiast wyjœæ w jasny dzieñ na piêkn¹
³¹kê by wystawiæ siê na rozgrzewaj¹ce promienie s³oñca, dobrowolnie i z uporem chowa siê w g³êbokiej i cuchn¹cej piwnicy,
i ze z³oœci¹ zamyka nie tylko drzwi i okna, ale do tego zatrzaskuje okiennice i zamyka oczy.
W ten sposób spotkanie z Sêdzi¹ nabiera w³aœciwie cech autos¹du, w którym cz³owiek sam wydaje na siebie wyrok2. Ten
1

2

Janowa teologia s¹du da³a pocz¹tek tzw. eschatologii prezencjalnej (niem.
Präsenzeschatologie), czyli teologii rzeczy ostatecznych, która skupia siê
w pierwszym rzêdzie na realnej obecnoœci Chrystusa w historii a nie na
Jego drugim przyjœciu (paruzji). Jej propagatorem by³ m.in. von Balthasar;
zob. H.U. von Balthasar, Zu einer christlichen Theologie der Hoffnung, MThZ
32/2 (1981), s. 87-88.
Na temat ró¿nego podejœcia do pojêcia autos¹du w eschatologii zob. np.
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autos¹d dokonany na ziemi zostanie jedynie potwierdzony na
s¹dzie po œmierci. Von Balthasar mówi z nieukrywanym smutkiem, ¿e Bóg przychodz¹cy do cz³owieka w swoim Synu, który
jest Œwiat³em-S³owem (niem. das Licht-Wort), jest niejako „zmuszony” przez cz³owieka wybieraj¹cego ciemnoœæ, aby s¹dzi³ tam,
gdzie chce ratowaæ. Z tego powodu mo¿na mówiæ wrêcz o dramacie jakiego doœwiadcza Bóg-Mi³oœæ3.
Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿ycie ze œwiadomoœci¹, i¿ jesteœmy w nieustannej obecnoœci Boga nie powinno
nas parali¿owaæ. Mimo i¿ pomocne jest zastanawianie siê, czy
chcielibyœmy aby nasze myœli i zachowania sta³y siê g³ównym
tematem filmu, który wszyscy mogliby ogl¹daæ na Facebooku,
to nie musimy czuæ siê jak obiekt nieustannie monitorowany
przez producenta. Nie jesteœmy obiektami a dzieæmi Boga, wiêc
jego nieustanne patrzenie na nas nie jest bezdusznym monitorowaniem, lecz Ojcowskim, ³agodnym czuwaniem.

(I. Werbiñski, B. Kulik, A. Sobczyk, Jak siê nie zagubiæ w czasie i w wiecznoœci? Spotkanie z Chrystusem jako istota duchowoœci chrzeœcijañskiej i rzeczy
ostatecznych cz³owieka, W³oc³awek 2017, s. 197-199).

3
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A. Nitrola, Trattato di escatologia. II, dz. cyt., s. 653-661; B. Kulik, L’uomo
alla luce dell’escatologia in Hans Urs von Balthasar, dz. cyt., s. 190-192.
Zob. H. U. von Balthasar, Teodrammatica. V, s. 117. 170-171.

Temat 5

Jak poznawać wieczność?

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy wiem, ¿e o wiecznoœci naprawdê mo¿emy dowiedzieæ
siê czegoœ pewnego?
2. Czy wiem, gdzie szukaæ rzetelnych informacji o wiecznoœci?
3. Kiedy i jak stara³em/stara³am siê pog³êbiæ wiedzê o wiecznoœci?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych,
którzy umieraj¹, abyœcie siê nie smucili jak wszyscy ci, którzy
nie maj¹ nadziei (1 Tes 4, 13).
On nas wybawi³ i wezwa³ œwiêtym powo³aniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do w³asnego postanowienia i ³aski, która nam dana zosta³a w Chrystusie Jezusie przed
wiecznymi czasami. Ukazana zaœ zosta³a ona teraz przez pojawienie siê naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciê¿y³ œmieræ, a na ¿ycie i nieœmiertelnoœæ rzuci³ œwiat³o przez
Ewangeliê, której g³osicielem, aposto³em i nauczycielem ja
zosta³em ustanowiony (2 Tm 1, 9-11).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
KKK 68: Bóg z mi³oœci objawi³ siê i udzieli³ cz³owiekowi. Przynosi w ten sposób ostateczn¹ i przeobfit¹ odpowiedŸ na pytania,
jakie stawia sobie cz³owiek o sens i cel swego ¿ycia.
KKK 66: „Chrzeœcijañska ekonomia zbawienia, jako nowe i ostateczne przymierze, nigdy nie przeminie i nie nale¿y ju¿ wiêcej
oczekiwaæ ¿adnego publicznego objawienia przed chwalebnym
ukazaniem siê Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. Chocia¿ jednak
Objawienie zosta³o ju¿ zakoñczone, to nie jest jeszcze ca³kowicie wyjaœnione; zadaniem wiary chrzeœcijañskiej w ci¹gu wieków bêdzie stopniowe wnikanie w jego znaczenie.
KKK 992: Bóg stopniowo objawia³ swojemu ludowi prawdê
o zmartwychwstaniu umar³ych. Nadzieja na cielesne zmartwychwstanie zmar³ych pojawia siê jako wewnêtrzna konsekwencja
wiary w Boga, Stwórcê ca³ego cz³owieka, z dusz¹ i cia³em. Stwórca
nieba i ziemi jest tak¿e Tym, który zachowuje wiernie swoje przymierze z Abrahamem i jego potomstwem. W tej podwójnej perspektywie zacznie wyra¿aæ siê wiara w zmartwychwstanie […].

DO PRZEMYŒLENIA…
Od kiedy po œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Jego uczniowie zaczêli spisywaæ œwiadectwa o tym, co siê wydarzy³o w tamtych dniach w Jerozolimie, a¿ do tej pory wierz¹cy w Chrystusa
nie przestaj¹ g³osiæ prawdy o ¿yciu wiecznym tak¿e na piœmie.
We wszystkich epokach a¿ po nam wspó³czesn¹ powstawa³y
i powstaj¹ teksty (traktaty, podrêczniki, artyku³y, poezja, pieœni,
blogi itd.) staraj¹ce siê wci¹¿ na nowo, u¿ywaj¹c jêzyka zrozumia³ego w danym czasie i osi¹gniêæ nauki w ró¿nych dziedzinach, t³umaczyæ i œwiadczyæ, ¿e œmieræ nie jest koñcem ale
bram¹ do spotkania z Chrystusem twarz¹ w twarz. Dlatego ¿eby
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przygotowaæ siê na ten moment warto braæ te teksty, czytaæ
i pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê. To najprostsze, co mo¿na zrobiæ, to
jeden z podstawowych kroków, który nale¿y wrêcz postawiæ,
¿eby usuwaæ w¹tpliwoœci odnoœnie wiecznoœci.
Zaczynaæ nale¿y oczywiœcie od Pisma Œwiêtego1. „¯ywe bowiem jest s³owo Bo¿e, skuteczne i ostrzejsze ni¿ wszelki miecz
obosieczny, przenikaj¹ce a¿ do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne os¹dziæ pragnienia i myœli serca. Nie ma
stworzenia, które by by³o przed Nim niewidzialne, przeciwnie,
wszystko odkryte i ods³oniête jest przed oczami Tego, któremu
musimy zdaæ rachunek” (Hbr 4, 12-13).
Czytanie Pisma Œwiêtego pomaga nam dokonywaæ w jego
œwietle s¹du nad nami samymi. Potrafi ono jak ostry miecz precyzyjnie dotrzeæ do istoty naszych myœli i pragnieñ. Jest w stanie
oddzieliæ dobre od z³ych intencji, prawdê od k³amstwa, dobro
od z³a. Pomaga dobrze wybieraæ. Kto ju¿ dziœ stara siê os¹dzaæ
siebie w œwietle S³owa uprzedza i rozpoczyna s¹d, którego doœwiadczy po œmieci, zgodnie ze s³owami Chrystusa: „Kto gardzi
Mn¹ i nie przyjmuje s³ów moich, ten ma swego sêdziego: s³owo,
które powiedzia³em, ono to bêdzie go s¹dziæ w dniu ostatecznym” (J 12, 48). Nie wolno tak¿e zapomnieæ, ¿e Biblia zawiera
s³owa ¿ycia wiecznego (zob. J 6, 68) wiêc dziêki obecnoœci Ducha
Œwiêtego mo¿e najg³êbsze zakamarki naszych serc i umys³ów
oczyœciæ z nadmiernego lêku przed œmierci¹.
Nastêpnie nale¿a³oby siêgaæ po Katechizm Koœcio³a Katolickiego, œwiadectwa œwiêtych i wszelkiego rodzaju teksty zaaprobowane przez Koœció³ katolicki. Warto zapoznaæ siê np. ze wspomnian¹ ju¿ krótk¹ broszur¹ napisan¹ prze ks. Jana Berthiera,
za³o¿yciela Misjonarzy Œwiêtej Rodziny pt. Metoda asystowania
1

„Istotne treœci wiary chrzeœcijañskiej znajduj¹ siê w Piœmie Œwiêtym, przekazanym przez Koœció³ a¿ do naszych dni. Poprzez studium Pisma Œwiêtego
mamy dostêp do tych treœci” (J. M. Millás, La f igura di Cristo. Il segno
della verit? del Cristianesimo, Roma 2006, s. 30 [t³um. w³asne]).
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umieraj¹cym 2. Jest to nie tylko zwiêz³y „podrêcznik” ucz¹cy towarzyszenia z wiar¹ i mi³oœci¹ ludziom odchodz¹cym, ale jakby
krótki katechizm przypominaj¹cy ka¿demu g³ówne prawdy
wiary, wyznawanie których jest najlepszym oparciem w drodze
do wiecznoœci.
I nie nale¿y siê obawiaæ, ¿e nie wszystkie nasze pytania doczekaj¹ siê odpowiedzi. Trzeba przygotowaæ siê na du¿¹ dozê
tajemnicy, misterium. Bóg bowiem nie objawi³ nam wszystkiego o ¿yciu przysz³ym, bo jak dobry Ojciec, który kocha swoje
dzieci, zna nas i wie, ¿e w ¿yciu wa¿ne s¹ tak¿e wspania³e niespodzianki. Dlatego postanowi³, ¿e gdy Go spotkamy, to bêdziemy
bardzo mile zaskoczeni, jak brzd¹c otwieraj¹cy urodzinowy prezent! Bo czy¿ œmieræ nie jest dniem prawdziwych narodzin?
Dopiero wtedy mo¿emy byæ ostatecznie bezpieczni. Jednak
trzeba przypomnieæ stanowczo, i¿ mimo, ¿e „ani oko nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o, ani serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ,
jak wielkie rzeczy przygotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uj¹”
(1 Kor 2, 9), to to, co Bóg nam objawi³ jest prawd¹ w pe³ni wystarczaj¹c¹ do tego, aby odnaleŸæ drogê do nieba i po niej pójœæ,
bo On ma s³owa ¿ycia wiecznego (zob. J 6, 68).

(I. Werbiñski, B. Kulik, A. Sobczyk: Jak siê nie zagubiæ w czasie i w wiecznoœci? Spotkanie z Chrystusem jako istota duchowoœci chrzeœcijañskiej i rzeczy
ostatecznych cz³owieka, W³oc³awek 2017, s. 201-203).

2
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J. Berthier, Metoda asystowania umieraj¹cym, Górka Klasztorna 2015.

Temat 6

Czy w niebie wszyscy
będą jednakowo szczęśliwi?
PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Jak wyobra¿am sobie „moje” niebo?
2. Czy wierzê, ¿e niebo to stan pe³nego szczêœcia?
3. Czy w niebie szczêœcie bêdzie „ró¿nicowane”?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Wielu zaœ, co posnêli w prochu ziemi, zbudzi siê: jedni do wiecznego ¿ycia, drudzy ku hañbie, ku wiecznej odrazie. M¹drzy bêd¹
œwieciæ jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwoœci, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze (Dn 12, 2-3).
Syn Cz³owieczy poœle anio³ów swoich: ci zbior¹ z Jego królestwa
wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczaj¹ siê nieprawoœci,
i wrzuc¹ ich w piec rozpalony; tam bêdzie p³acz i zgrzytanie
zêbów. Wtedy sprawiedliwi jaœnieæ bêd¹ jak s³oñce w królestwie
Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj s³ucha! (Mt 13, 41-43).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
KKK 1024: To doskona³e ¿ycie z Trójc¹ Œwiêt¹, ta komunia ¿ycia
i mi³oœci z Ni¹, z Dziewic¹ Maryj¹, anio³ami i wszystkimi œwiêtymi, jest nazywane „niebem”. Niebo jest celem ostatecznym
i spe³nieniem najg³êbszych d¹¿eñ cz³owieka, stanem najwy¿szego
i ostatecznego szczêœcia.
KKK 1025: ¯yæ w niebie oznacza: „byæ z Chrystusem”. Wybrani
¿yj¹ „w Nim”, ale zachowuj¹ i – co wiêcej – odnajduj¹ tam swoj¹
prawdziw¹ to¿samoœæ, swoje w³asne imiê […].
KKK 1053: Wierzymy, ¿e wiele dusz, które s¹ zgromadzone
w raju z Jezusem i Maryj¹, tworzy Koœció³ niebieski, gdzie
w wiecznym szczêœciu widz¹ Boga takim, jakim jest, a tak¿e
w ró¿nym stopniu i na ró¿ny sposób uczestnicz¹ wraz z anio³ami w sprawowaniu Boskiej w³adzy przez Chrystusa uwielbionego, gdzie wstawiaj¹ siê za nami oraz wspieraj¹ nasz¹ s³aboœæ
swoj¹ bratersk¹ trosk¹.

DO PRZEMYŒLENIA…
Codzienne doœwiadczenie uczy uwa¿nego obserwatora ¿ycia,
¿e radoœæ ze spotkania miêdzy dwoma osobami jest wprost
proporcjonalna do ich wzajemnego otwarcia siê i do bogactwa
wewnêtrznego obojga. To samo dotyczy radoœci ze spotkania
cz³owieka z Bogiem po œmierci. Im wiêkszy postêp duchowy
uczynimy na ziemi, czyli im bardziej oczyœcimy siê z naszych
wad i tego, co nam przeszkadza widzieæ wyraŸnie Boga – „b³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹”
(Mt 5, 8); im wiêcej wewnêtrznych bogactw zdobêdziemy, czyli
im wiêcej siê rozwiniemy jako osoby, tym wiêcej wniesiemy
w nasze ostateczne spotkanie. Apokalipsa œw. Jana przypomina
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o tym opisuj¹c niebieskie Jeruzalem, obraz wiecznego szczêœcia,
gdy zaznacza ¿e „wnios¹ do niego królowie ziemi swój przepych”
(Ap 21, 24), czyli to wszystko, co godziwie osi¹gnêli na ziemi.
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Dobrze przedstawiaj¹ to dwie metafory. Pierwsza to metafora
o nape³nianiu naczyñ, a drugi o uczeniu siê alfabetu, któr¹ przytacza von Balthasar. Wg pierwszego porównania ka¿dy w niebie
dostanie pe³niê szczêœcia, ale czy owa pe³nia bêdzie mia³a wymiar ma³ego naparstka, czy wielkiej wanny to zale¿y ju¿ od tego,
jak wielkie naczynie w sercu cz³owiek przygotuje w czasie ziemskiego ¿ycia. Mo¿na by powiedzieæ w ogromnym uproszczeniu,
¿e pe³nia jednej osoby nie bêdzie równa pe³ni innych osób.
Ratzinger t³umaczy to tak: „Komponent antropologiczny wynika
z tego, ¿e wejœcie jednostki w drugiego Adama nigdy nie oznacza
zginiêcia swojego „ja”, ¿e, co wiêcej, szczêœliwoœæ w chrzeœcijañskim rozumieniu ma na myœli wieczne bycie naprzeciwko „ja”
z „ty” Boga i bycie jednym obojga w osobowej mi³oœci, których
zjednoczenie nie usuwa osoby, ale j¹ potwierdza. W ten sposób
jednak tak¿e szczêœliwoœæ pozostanie indywidualnie ró¿na,
ka¿dorazowo wed³ug szczególnego rodzaju odbiorcy […].
Szczêœliwoœæ nieba jest tak¿e ukszta³towana przez szczególny rodzaj otwartoœci, któr¹ pojedyncza osoba ze sob¹ do
tego wnosi […]. Stopniowanie szczêœliwoœci, które z tego
wynika, nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e ka¿dy wed³ug
swojej miary jest ca³kowicie wype³niony, ale ¿e miary poszczególnych ludzi s¹ ró¿ne”1.
Von Balthasar natomiast mówi, i¿ w czasie ziemskiego ¿ycia
wszyscy uczymy siê jêzyka mi³oœci – podobnie jak np. jêzyków
obcych. Ten, kto siê do tej nauki przyk³ada i lepiej opanuje
jêzyk, ten podczas spotkania z Bogiem w niebie bêdzie móg³
lepiej zrozumieæ z jak wielk¹ mi³oœci¹ On do niego przemawia.
Kto natomiast dziœ naukê zaniedbuje, bêdzie wtedy jak analfa-

1
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J. Ratzinger, Niebo, w: Zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei (Opera Omnia 10), K. GóŸdŸ, M. Górecka, red.,
Lublin 2014, s. 306-307; zob. Sobór Florencki, Bulla Laetentur caeli,
(06.07.1439), BF 273.

beta i nie zrozumie s³ów mi³oœci wypowiadanych do niego z g³êbi
serca Boga. Warto pos³uchaæ cenionego teologa:
„Przez ca³e ¿ycie miêliœmy czas uczyæ siê mi³oœci, a w koñcu
stajemy przed Bogiem jak analfabeci, którym brak nawet
elementarnej wiedzy. Jakiego¿ wtedy trzeba trudu, ¿eby tej
skostnia³ej duszy starego kawalera przywróciæ m³odoœæ, w ten
skostnia³y mózg wbiæ alfabet Boskiego jêzyka, ca³¹ nawet jego
gramatykê i sk³adniê. Jak trudno przywykn¹æ do jego u¿ywania,
pozyskaæ elegancjê stylu, nadrobiæ to, co w sposobie ¿ycia powinno byæ zrozumia³e samo z siebie i nieœwiadomie nawet praktykowane. To, czego inni uczyli siê od m³odych lat i co praktykowali przez ca³e swe ziemskie ¿ycie. Jaka¿ to chirurgia dusz!
Jakie zdziwienie, rozgl¹danie siê, poczucie obcoœci i niezdarne
poruszanie siê, dopóki s³uga nie zorientuje siê, o co naprawdê
chodzi Panu, na którego s³u¿bê przeszed³. I jaka d³uga jeszcze
pozostaje do zrobienia droga, zanim ze s³ugi stanie siê synem!
Miejmy siê na bacznoœci i ju¿ dzisiaj zacznijmy uczyæ siê mi³oœci.
Nie ma nic bardziej pocieszaj¹cego, nic nie rodzi w nas wiêkszej
nadziei, jak wystawienie siê na dzia³anie jej ognia. Na wszystko
mo¿e byæ kiedyœ w ¿yciu ju¿ za póŸno, tylko nie na mi³oœæ”2.

(I. Werbiñski, B. Kulik, A. Sobczyk: Jak siê nie zagubiæ w czasie i w wiecznoœci? Spotkanie z Chrystusem jako istota duchowoœci chrzeœcijañskiej i rzeczy
ostatecznych cz³owieka, W³oc³awek 2017, s. 204-205).

2

H. U. von Balthasar, Rzeczy ostateczne cz³owieka a chrzeœcijañstwo, w: Eschatologia w naszych czasach, Kraków 2008, s. 102-103.
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Temat 7

Dusza ludzka – cóż to takiego?

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czym jest wg mnie dusza ludzka?
2. Sk¹d siê bierze dusza?
3. Co dzieje siê z dusz¹ po œmierci?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Wtedy to Pan Bóg ulepi³ cz³owieka z prochu ziemi i tchn¹³
w jego nozdrza tchnienie ¿ycia, wskutek czego sta³ siê cz³owiek
istot¹ ¿yw¹ (Rdz 2, 7).
Nie bójcie siê tych, którzy zabijaj¹ cia³o, lecz duszy zabiæ nie
mog¹. Bójcie siê raczej Tego, który duszê i cia³o mo¿e zatraciæ
w piekle (Mt 10, 28).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
KKK 363: Pojêcie dusza czêsto oznacza w Piœmie œwiêtym ¿ycie
ludzkie lub ca³¹ osobê ludzk¹. Oznacza tak¿e to wszystko,
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co w cz³owieku jest najbardziej wewnêtrzne i najwartoœciowsze;
to, co sprawia, ¿e cz³owiek jest w sposób najbardziej szczególny
obrazem Boga: „dusza” oznacza zasadê duchow¹ w cz³owieku.
KKK 365: Jednoœæ cia³a i duszy jest tak g³êboka, ¿e mo¿na uwa¿aæ duszê za „formê” cia³a; oznacza to, ¿e dziêki duszy duchowej cia³o utworzone z materii jest cia³em ¿ywym i ludzkim; duch
i materia w cz³owieku nie s¹ dwiema po³¹czonymi naturami, ale
ich zjednoczenie tworzy jedn¹ naturê.
KKK 366: Koœció³ naucza, ¿e ka¿da dusza duchowa jest bezpoœrednio stworzona przez Boga nie jest ona „produktem” rodziców – i jest nieœmiertelna nie ginie wiêc po jej oddzieleniu
siê od cia³a w chwili œmierci i po³¹czy siê na nowo z cia³em
w chwili ostatecznego zmartwychwstania.
KKK 1051: Ka¿dy cz³owiek w swojej duszy nieœmiertelnej otrzymuje na s¹dzie szczegó³owym, bezpoœrednio po œmierci, wieczn¹
zap³atê od Chrystusa, Sêdziego ¿ywych i umar³ych.
KKK 1052: „Wierzymy, ¿e dusze tych wszystkich, którzy umieraj¹ w ³asce Chrystusa... s¹ Ludem Bo¿ym po œmierci, która zostanie ca³kowicie zniszczona w dniu zmartwychwstania, kiedy
te dusze zostan¹ z³¹czone ze swymi cia³ami”.

DO PRZEMYŒLENIA…
Koœció³ przyjmuje istnienie i ¿ycie, po œmierci, elementu duchowego, obdarzonego œwiadomoœci¹ i wol¹ w taki sposób, ¿e „ja
ludzkie” istnieje nadal, chocia¿ w tym czasie brakuje dope³nienia jego cia³a. Na oznaczenie tego elementu Koœció³ pos³uguje
siê pojêciem „duszy”, którego u¿ywa Pismo Œwiête i Tradycja.
Chocia¿ pojêcie to ma w Biblii ró¿ne znaczenia, Koœció³ stwierdza jednak, ¿e nie ma powa¿nej racji, by je odrzuciæ, a co wiêcej,
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uwa¿a, ¿e jest bezwzglêdnie konieczny jakiœ aparat pojêciowy
dla podtrzymywania wiary chrzeœcijan.
(Kongregacja Nauki Wiary, Recentiores episcoporum synodi, [17.05.1979],
[BF 1474]).

***
Duszê ludzk¹ mo¿na opisaæ u¿ywaj¹c pojêæ z dziedziny relacji, dialogu i spotkania. W potocznym, aczkolwiek powszechnym rozumieniu, duszê uwa¿a siê za coœ co posiadamy, coœ co
znajduje siê w nas, choæ nie wiemy dok³adnie gdzie. Œwiadczy
o tym chocia¿by smutny ¿arto o neurochirurgu, który po dokonaniu wielu operacji na otwartym mózgu zwraca siê do swojego
kolegi kardiochirurga: „Widzia³em tyle razy mózg, ale duszy
w nim nie znalaz³em. A mo¿e Ty widzia³eœ j¹ otwieraj¹c serce?
Te¿ nie? Có¿, w takim razie dusza nie istnieje”.
W podobnym tonie utrzymana jest pewna sensacyjna informacja, przekazana przez pewnego m³odego ch³opaka. Z wypiekami na twarzy relacjonowa³ eksperyment, który polega³ na
zwa¿eniu cz³owieka bezpoœrednio przed i zaraz po œmierci.
Wynik mia³ rzekomo wykazaæ, ¿e po zgonie odnotowano
mniejsz¹ masê cia³a, co œwiadczy³o, ¿e dusza wa¿y jak ka¿da inna
rzecz, jest wiêc czymœ.
Jednak¿e sprawa z dusz¹ wygl¹da zgo³a inaczej. Nie jest ona
czymœ tak jak rzecz czy kawa³ek materii. Jest rzeczywiœcie czymœ
– tzn. istnieje, nie jest tylko wymys³em chorych umys³ów – jednak na kszta³t zdolnoœci, mo¿liwoœci, uzdolnienia, predyspozycji,
dynamiki, dziêki której jesteœmy w stanie otworzyæ siê na innych a w konsekwencji spotkaæ siê z nimi. Mówi¹c konkretniej
„dusza to zatem nic innego jak zdolnoœæ cz³owieka do budowania zwi¹zków z Prawd¹, z wieczn¹ Mi³oœci¹” tzn. z Bogiem1.
1

Zob. J. Ratzinger, Po drugiej stronie œmierci, w: Zmartwychwstanie i ¿ycie
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W³aœnie tak rozumiana dusza sta³a siê w teologii, ale przecie¿ tak¿e w naszym potocznym jêzyku, pojêciem, które opisuje
tê „czêœæ” cz³owieka, która nie zostaje zniszczona przez œmieræ
ale trwa zapewniaj¹c ci¹g³oœæ to¿samoœci osoby w tym i w przysz³ym ¿yciu, czyli – próbuj¹c powiedzieæ proœciej – to dziêki
duszy po œmierci ja to ten sam ja sprzed œmierci, mimo, ¿e ju¿
nie taki sam2.
(I. Werbiñski, B. Kulik, A. Sobczyk: Jak siê nie zagubiæ w czasie i w wiecznoœci? Spotkanie z Chrystusem jako istota duchowoœci chrzeœcijañskiej i rzeczy
ostatecznych cz³owieka, W³oc³awek 2017, s. 32-33).

***
Dusza nie jest czymœ tajemniczym, co siê ma; jak¹œ cz¹stk¹
substancji, która kryje siê gdzieœ w cz³owieku; jest ona dynamik¹
nieskoñczonej otwartoœci, która zarazem oznacza uczestnictwo
w nieskoñczonoœci, w wiecznoœci.
(J. Ratzinger, Po drugiej stronie œmierci, w: Zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei (Opera Omnia 10), K. GóŸdŸ,
M. Górecka, red., Lublin 2014, s. 361).

2
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wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei (Opera Omnia 10), K. GóŸdŸ,
M. Górecka, red., Lublin 2014, s. 361; ten¿e, Wprowadzenie w chrzeœcijañstwo, Kraków 1996, s. 351-352. Dalej: „A teraz w³aœciwa stanie siê kolejnoœæ
rzeczywistoœci: Prawda, która jest Mi³oœci¹, to znaczy Bóg, daje cz³owiekowi wiecznoœæ, a poniewa¿ w ludzkim duchu, w ludzkiej duszy wintegrowana jest materia, dlatego w nim materia osi¹ga dope³nienie w zmartwychwstaniu” (J. Ratzinger, Aneks. Pomiêdzy œmierci¹ i zmartwychwstaniem.
Uzupe³niaj¹ce refleksje na temat kwestii „miêdzystanu”, w: Zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei [Opera Omnia 10],
K. GóŸdŸ, M. Górecka, red., Lublin 2014, s. 256).
Zob. Kongregacja Nauki Wiary, Recentiores episcoporum synodi, [17.05.
1979], [BF 1474].

***
Mieæ „duchow¹ duszê” znaczy bowiem w³aœnie byæ istot¹,
któr¹ Bóg chcia³ stworzyæ, któr¹ zna i kocha. Mieæ dusze duchow¹ znaczy byæ istot¹ powo³an¹ przez Boga do wiecznego
dialogu i dlatego zdoln¹ ze swej strony Boga poznaæ i daæ Mu
odpowiedŸ. „Mieæ duszê”, jak to nazywamy w czysto substancjalistycznym jêzyku, okreœlimy w ujêciu raczej historycznym,
w mowie potocznej: „byæ partnerem w dialogu z Bogiem”. Nie
mówimy, ¿e ten pierwszy sposób wyra¿ania siê o duszy jest fa³szywy (jak to czasem utrzymuje jednostronny, bezkrytyczny
biblicyzm), pod pewnym wzglêdem jest to nawet okreœlenie
potrzebne, by wypowiedzieæ wszystko, o co tu chodzi. Lecz,
z drugiej strony, wymaga uzupe³nienia, jeœli nie chcemy wpaœæ
w koncepcjê dualistyczn¹, która nie mo¿e siê ostaæ wobec dialogicznego i personalistycznego ujêcia, jakie wnosi Biblia.
(J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzeœcijañstwo, Kraków 1996, s. 351-352).
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Temat 8

Ciało ludzkie
– wspaniały dar Boga
PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy patrzê na cia³o ludzkie jako na dar Boga?
2. Czy p³eæ jest wyborem czy darem?
3. Czy dziêkujê Bogu za swoje cia³o i p³eæ?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Wtedy to Pan Bóg ulepi³ cz³owieka z prochu ziemi i tchn¹³
w jego nozdrza tchnienie ¿ycia, wskutek czego sta³ siê cz³owiek
istot¹ ¿yw¹ (Rdz 2, 7).
Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y stworzy³ go; mê¿czyzn¹ i kobiet¹ stworzy³ ich (Rdz 1, 27).
Sam Bóg pokoju niech was ca³kowicie uœwiêca, aby nienaruszony
duch wasz, dusza i cia³o bez zarzutu zachowa³y siê na przyjœcie
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was
wzywa: On te¿ tego dokona (1 Tes 5, 23-24).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
KKK 364: Cia³o cz³owieka uczestniczy w godnoœci „obrazu
Bo¿ego”; jest ono cia³em ludzkim w³aœnie dlatego, ¿e jest o¿ywiane przez duszê duchow¹, i ca³a osoba ludzka jest przeznaczona, by staæ siê w Ciele Chrystusa œwi¹tyni¹ Ducha: Cz³owiek,
stanowi¹cy jednoœæ cia³a i duszy, skupia w sobie dziêki swej cielesnej naturze elementy œwiata materialnego, tak ¿e przez niego
dosiêgaj¹ one swego szczytu i wznosz¹ g³os w dobrowolnym
chwaleniu Stwórcy. Nie wolno wiêc cz³owiekowi gardziæ ¿yciem
cia³a, lecz przeciwnie, powinien on uwa¿aæ cia³o swoje, jako przez
Boga stworzone i maj¹ce byæ wskrzeszone w dniu ostatecznym,
za dobre i godne szacunku.
KKK 369: Mê¿czyzna i kobieta s¹ stworzeni, to znaczy chciani
przez Boga, z jednej strony w doskona³ej równoœci jako osoby
ludzkie, a z drugiej strony, w ich byciu mê¿czyzn¹ i kobiet¹.
„Bycie mê¿czyzn¹”, „bycie kobiet¹” jest rzeczywistoœci¹ dobr¹
i chcian¹ przez Boga: mê¿czyzna i kobieta maj¹ nieutracaln¹
godnoœæ, która pochodzi wprost od Boga, ich Stwórcy. Mê¿czyzna i kobieta maj¹ tak¹ sam¹ godnoœæ, zostali stworzeni „na
obraz Boga”. W swoim „byciu mê¿czyzn¹” i „byciu kobiet¹”
odzwierciedlaj¹ oni m¹droœæ i dobroæ Stwórcy.
KKK 370: Bóg w ¿adnym wypadku nie jest obrazem cz³owieka.
Nie jest ani mê¿czyzn¹, ani kobiet¹. Bóg jest czystym duchem,
w którym nie ma miejsca na ró¿nicê p³ci. „Doskona³oœæ” mê¿czyzny i kobiety odzwierciedla coœ z nieskoñczonej doskona³oœci
Boga: doskona³oœci matki oraz doskona³oœci ojca i ma³¿onka.

DO PRZEMYŒLENIA…
„Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y
stworzy³ go; mê¿czyzn¹ i kobiet¹ stworzy³ ich” (Rdz 1, 27). […]
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Istnieje przekonanie, ¿e poniewa¿ cz³owiek jest z³o¿ony z duszy
i cia³a, to Bo¿ym pierwiastkiem w cz³owieku jest dusza, zaœ jej
w³adze to rozum i inteligencja – i to ona stanowi odwzorowanie
Boga. Jednak hebrajski rzeczownik se-le-m, „obraz”, ma znaczenie
fizyczne, a ponadto staro¿ytni Izraelici pojmowali cz³owieka
integralnie. Ca³y cz³owiek jest stworzeniem Bo¿ym, co dotyczy
równie¿ cielesnoœci.
Ostatni cz³on tego wersetu po hebrajsku brzmi: za-ka-r uneqeba ba-ra- ota-m. Ktoœ, kto zna dobrze jêzyk hebrajski, oczekiwa³by tu: ‘iš we’iššah ba-ra- ota-m, bo s³owa ‘iš oraz ’iššah oznaczaj¹ odpowiednio mê¿czyznê oraz kobietê. Ale w wersecie dwudziestym siódmym zamiast nich wystêpuj¹ dwa okreœlenia: tego,
co biologicznie mêskie (za-ka-r) oraz tego, co biologicznie ¿eñskie
(neqe-ba). Pierwsze ma zwi¹zek z ide¹ sztywnoœci i si³y, wskazuj¹c
na p³eæ mêsk¹, zarówno ludzi, jak i zwierz¹t, a drugie wyra¿a
idee rozchodzenia siê i przedziurawienia, wskazuj¹c na p³eæ
¿eñsk¹. Wyra¿enie za-ka-r uneqe-ba ba-ra- ota-m, którego nie mo¿na
prze³o¿yæ na polski dos³ownie z powodu jego dosadnoœci, wyraŸnie eksponuje aspekt p³ciowoœci, czyli mê¿czyzny i kobiety
jako istot p³ciowych. Zarazem ³¹czy siê œciœle ze stwierdzeniem
zawartym w pierwszym cz³onie: „Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka
na swój obraz, na obraz Bo¿y stworzy³ go”. P³ciowoœæ jest darem
Bo¿ym, w którym urzeczywistnia siê pierwotny Bo¿y zamys³.
Odmiennoœæ p³ci wskazuje na donios³oœæ i niezbywalnoœæ cielesnoœci, w której p³ciowoœæ realizuje siê analogicznie jak w sferze
ducha.
Mê¿czyzna i kobieta to dwie strony cz³owieczeñstwa, dwa
sposoby bycia cz³owiekiem przedstawione w kategoriach biologicznych, z wyraŸnym podkreœleniem cech fizycznych w³aœciwych dla p³ci mêskiej i ¿eñskiej. Tekst nie zostawia w¹tpliwoœci,
¿e nie chodzi o jak¹kolwiek odmianê androginii. Nie tylko mê¿czyzna zosta³ stworzony na obraz Bo¿y, podczas gdy Ewa mia³aby
byæ niejako wtórnym odwzorowaniem jego cz³owieczeñstwa, ale
oboje s¹ sobie równi. Zró¿nicowanie p³ci stanowi nieusuwaln¹
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kondycjê i sedno cz³owieczeñstwa. P³ciowoœæ jest integralnie
zwi¹zana z cielesnoœci¹ i w niej siê wyra¿a. Ludzkie cia³o, jego
kszta³t i wygl¹d, wskazuje na p³eæ, wiêc p³eæ nie jest czymœ, co
cz³owiek swobodnie wybiera, lecz darem, który wynika z jego
cielesnej struktury, co ma konsekwencje duchowe i psychologiczne oraz sprawia, ¿e mê¿czyzna i kobieta nawzajem siebie
potrzebuj¹.
Tak dochodzimy do tego, co najwa¿niejsze. Skoro cz³owiek
w zró¿nicowaniu p³ci jest obrazem i odwzorowaniem Boga,
dotyczy to równie¿ jego strony cielesnej. Na pierwszy rzut oka
wydaje siê to niebywa³e, gdy¿ Bóg – jako istota absolutnie duchowa – nie ma cia³a ani ¿adnych uwarunkowañ wynikaj¹cych
z p³ciowoœci. To nie zró¿nicowanie p³ci jako takie stanowi odwzorowanie Boga, gdy¿ Bóg nie jest ani mê¿czyzn¹ ani kobiet¹,
ani ¿adnym hybrydowym po³¹czeniem obojga p³ci. Obrazem
Boga w cz³owieku jest bogaty i tajemniczy dynamizm p³ciowoœci, którego owocem jest mi³oœæ, odwzorowuje bowiem Boga,
który jest Mi³oœci¹. Cielesnoœæ i p³ciowoœæ s¹ darem Boga, mówi¹
o Bogu i w pewien sposób Go objawiaj¹. Skoro ludzka cielesnoœæ
jest obrazem Boga, a p³ciowoœæ stanowi niezbywalny wymiar
i sk³adnik cielesnoœci, zatem w intymnym z³¹czeniu mê¿czyzny
i kobiety mo¿na te¿ dopatrzeæ siê obrazu ¿ycia Bo¿ego. Ta myœl
jest wyraŸnie obecna w judaizmie. Z perspektywy chrzeœcijañskiej mi³oœæ, która sprawia, i¿ „mê¿czyzna opuszcza swojego ojca
i swoj¹ matkê i ³¹czy siê ze swoj¹ ¿ona tak, ¿e staj¹ siê jednym
cia³em” (Rdz 2, 24), mo¿e byæ s³usznie postrzegana jako odwzorowanie misterium ¿ycia Bo¿ego, mi³oœci, która o¿ywia Trójcê
Œwiêt¹.

(Prawda, Chrystus, Judaizm. Z ksiêdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiaj¹: Grzegorz Górny i Rafa³ Tichy, Warszawa 2018,
s. 429-432).
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Temat 9

Terapia daremna (uporczywa)
– co to takiego?
NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Nie bêdziesz zabija³ (Wj 20,13).
S³yszeliœcie, ¿e powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by siê
dopuœci³ zabójstwa, podlega s¹dowi. A Ja wam powiadam: Ka¿dy,
kto siê gniewa na swego brata, podlega s¹dowi (Mt 5, 21-22).
Rzek³ do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem.
Kto we Mnie wierzy, choæby i umar³, ¿yæ bêdzie. Ka¿dy, kto ¿yje
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11, 25-26).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOSCIO£A
KATOLICKIEGO
KKK 2258: „¯ycie ludzkie jest œwiête, poniewa¿ od samego pocz¹tku domaga siê – «stwórczego dzia³ania Boga» i pozostaje
na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego
celu. Sam Bóg jest Panem ¿ycia, od jego pocz¹tku a¿ do koñca.
Nikt, w ¿adnej sytuacji, nie mo¿e roœciæ sobie prawa do bezpoœredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej”.
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KKK 2276: Osoby, których sprawnoœæ ¿yciowa jest ograniczona lub os³abiona, domagaj¹ siê szczególnego szacunku. Chorzy
lub upoœledzeni powinni byæ wspierani, by mogli prowadziæ,
w takiej mierze, w jakiej to mo¿liwe, normalne ¿ycie.
KKK 2277: Eutanazja bezpoœrednia, niezale¿nie od motywów
i œrodków, polega na po³o¿eniu kresu ¿yciu osób upoœledzonych,
chorych lub umieraj¹cych. Jest ona moralnie niedopuszczalna.
W ten sposób dzia³anie lub zaniechanie dzia³ania, które samo
w sobie lub w zamierzeniu zadaje œmieræ, by zlikwidowaæ ból,
stanowi zabójstwo g³êboko sprzeczne z godnoœci¹ osoby ludzkiej
i z poszanowaniem Boga ¿ywego, jej Stwórcy. B³¹d w ocenie,
w który mo¿na popaœæ w dobrej wierze, nie zmienia natury tego
zbrodniczego czynu, który zawsze nale¿y potêpiæ i wykluczyæ.
KKK 2278: Zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych,
ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspó³miernych do spodziewanych rezultatów mo¿e byæ uprawnione. Jest to odmowa
„uporczywej terapii”. Nie zamierza siê w ten sposób zadawaæ
œmierci; przyjmuje siê, ¿e w tym przypadku nie mo¿na jej przeszkodziæ. Decyzje powinny byæ podjête przez pacjenta, jeœli ma
do tego kompetencje i jest do tego zdolny; w przeciwnym razie
– przez osoby uprawnione, zawsze z poszanowaniem rozumnej
woli i s³usznych interesów pacjenta.
KKK 2279: Nawet jeœli œmieræ jest uwa¿ana za nieuchronn¹,
zwyk³e zabiegi przys³uguj¹ce osobie chorej nie mog¹ byæ w sposób uprawniony przerywane. Stosowanie œrodków przeciwbólowych, by ul¿yæ cierpieniom umieraj¹cego, nawet za cenê
skrócenia jego ¿ycia, mo¿e byæ moralnie zgodne z ludzk¹ godnoœci¹, je¿eli œmieræ nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako
œrodek, lecz jedynie przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. Opieka paliatywna stanowi pierwszorzêdn¹ postaæ bezinteresownej mi³oœci. Z tego tytu³u powinna byæ popierana.
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DO PRZEMYŒLENIA…
Zespo³u Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu
Polski, O terapii daremnej (uporczywej) chorych poddawanych intensywnej terapii.
1. ¯ycie ludzkie jest wartoœci¹ podstawow¹ i niezbywalnym
dobrem. Niezale¿nie od okresu i jakoœci ¿ycia cz³owieka domaga siê ono bezwzglêdnej ochrony od pocz¹tku procesów
¿yciowych a¿ do naturalnej œmierci. W tej ostatniej kwestii
powstaj¹ pytania o racjonalnoœæ i wymiar moralny kontynuowania lub ograniczenia, czy te¿ wrêcz przerwania terapii
daremnej (po angielsku futile therapy), zwanej w krêgu bioetyki katolickiej terapi¹ uporczyw¹. Brzmi¹ one wzmocnione
uwag¹ z – wydanej przez Papiesk¹ Radê ds. Duszpasterstwa
S³u¿by Zdrowia – Nowej Karty Pracowników S³u¿by Zdrowia
(dalej NKPSZ punkt 149): „Ochrona godnoœci umierania
oznacza poszanowanie chorego w ostatniej fazie ¿ycia, z wykluczeniem zarówno przyœpieszenia œmierci (eutanazja), jak
i jej opóŸniania poprzez tak zwan¹ uporczyw¹ terapiê”.
2. Pytanie o zasadnoœæ stosowania terapii daremnej dotyczy
samej istoty zjawiska. Tak¹ terapiê stanowi technicznie mo¿liwe podtrzymywanie czynnoœci narz¹dów nieprzynosz¹ce
korzyœci pacjentowi leczonemu na stanowiskach intensywnej terapii medycznej, przewa¿nie na oddziale intensywnej
terapii, zwanym te¿ oddzia³em intensywnej opieki medycznej. „Wspó³czesna medycyna dysponuje bowiem œrodkami,
które mog¹ sztucznie opóŸniæ œmieræ, jednak bez rzeczywistej korzyœci dla pacjenta” (NKPSZ 149). Chodzi o postêpowanie, które nie przynosi korzyœci terapeutycznych. Gdy
mowa o korzyœci, nie chodzi o aspekt utylitarny czy relatywizacjê, lecz o brak korzyœci medycznej w postaci klinicznej
poprawy stanu zdrowia, ocenianej obiektywnie w badaniu
i opartej na doœwiadczeniu lekarskim lub te¿ w postaci uwolnienia od cierpienia doœwiadczanego przez pacjenta.
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3. Ograniczenie lub rezygnacja z leczenia mog¹ przybieraæ
formê niepodjêcia (po angielsku w literaturze przedmiotu
withholding), czyli niewdra¿ania kolejnych metod leczenia,
lub niezwiêkszania intensywnoœci metody leczenia ju¿ stosowanej, albo formê odst¹pienia od stosowania okreœlonej
metody leczenia (po angielsku w literaturze przedmiotu
withdrawing).
4. Etycznie odpowiedzialne ratowanie pacjenta w stanie krytycznym przyjêtego do szpitala rozpoczyna siê od umieszczenia go w oddziale intensywnej terapii i pod³¹czenia do
dostêpnej aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie. Takie postêpowanie wynika st¹d, ¿e niejednokrotnie na tym etapie – ze wzglêdu
na tryb przyjêcia i niedostatek czasu – nie sposób zdecydowaæ
o celowoœci podtrzymywania funkcji narz¹dów i niepodejmowaniu terapii, która mo¿e byæ daremna, gdy¿ korzyœci terapeutycznej nie bêdzie. Ponadto lekarz ma œwiadomoœæ
moralnego obowi¹zku stosowania dostêpnych œrodków zwyczajnych, a wiêc po¿ytecznych dla pacjenta w ka¿dej sytuacji
i wchodz¹cych w zakres podstawowej opieki. Lekarz ma tak¿e
mo¿liwoœæ stosowania – za zgod¹ pacjenta, najbli¿szej rodziny lub jego prawnych przedstawicieli – œrodków nowych,
jeszcze niesprawdzonych, czyli przeprowadzenia tzw. eksperymentu terapeutycznego.
5. Trzeba jednoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e rezygnacja z umieszczenia pacjenta na oddziale intensywnej terapii powinna mieæ
silne uzasadnienie moralne i byæ podjête przez lekarzy przygotowanych, doœwiadczonych i nie maj¹cych ¿adnych w¹tpliwoœci co do obiektywnie beznadziejnych rokowañ czy te¿
bezsilnoœci medycyny w danym przypadku. Innymi s³owy,
lekarze maj¹ roztropnie urobione przekonanie, ¿e przyjêcie
pacjenta na oddziale intensywnej terapii jest to¿same z podjêciem terapii daremnej. Takie decyzje nie zwalniaj¹ jednak
z opieki nad pacjentem, o której jest mowa poni¿ej (pkt 9).
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6. Anestezjolodzy chcieliby unikn¹æ terapii daremnej, jednak¿e
we wspó³czesnych realiach szpitalnych decyzja odmowna
rzadko bywa podejmowana. Wrêcz przeciwnie, ujawnia siê
przekonanie rodziny, lekarzy czy personelu o koniecznoœci
podjêcia wszelkich dzia³añ wymuszaj¹cych u pacjenta procesy ¿yciowe. Wszystko po to, aby rozwiaæ pojawiaj¹ce siê
w¹tpliwoœci i unikn¹æ oskar¿eñ, ¿e nie podjêto dostêpnych
dzia³añ dla ratowania zdrowia i ¿ycia w sytuacji granicznej.
7. Wspó³czesna bioetyka, tak¿e inspiracji katolickiej, uznaje
uporczywe podtrzymywanie funkcji narz¹dów, które nie
przynosi korzyœci pacjentowi, a wiêc terapiê daremn¹, za b³¹d
postêpowania medycznego, o ile pacjent nie domaga siê
wyraŸnie podejmowania dalszych dzia³añ ratuj¹cych ¿ycie.
W niektórych sytuacjach nie jest to tylko b³¹d w sztuce, ale
tak¿e niesie on ze sob¹ odpowiedzialnoœæ moraln¹, gdy¿ b³¹d
ten oznacza niepotrzebne zadanie zbêdnego lub wyd³u¿anie
trwaj¹cego ju¿ cierpienia pacjentowi. Stwierdzenie b³êdu uzasadnia dzia³ania dla jego eliminacji w postaci podjêcia decyzji o wycofaniu siê z terapii daremnej i przejœcia do pe³nej
opieki paliatywnej nad pacjentem, czyli zwyczajnej i proporcjonalnej. Sytuacja, w której lekarz uznaje, ¿e nie jest w stanie
przywróciæ funkcji, doprowadziæ do poprawy zdrowia i uratowaæ ¿ycia, powinna prowadziæ do konsultacji z innymi
lekarzami i je¿eli to mo¿liwe z pacjentem, w której wyniku
zostanie wspólnie podjêta medycznie kompetentna decyzja
o zaprzestaniu terapii daremnej.
8. Kontynuacja terapii daremnej nie jest zasadna medycznie
ani etycznie. By³aby stosowaniem terapii wbrew zasadzie
proporcjonalnoœci zabiegów (por. NKPSZ 150). „W bliskoœci
œmierci, nieuniknionej mimo u¿ytych œrodków, wolno w sumieniu podj¹æ decyzje o zaprzestaniu zabiegów, które mog³yby przynieœæ jedynie tymczasowe i uci¹¿liwe przed³u¿anie
¿ycia, jednak bez przerywania normalnego leczenia, jakie
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nale¿y siê choremu w podobnych wypadkach” (Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o eutanazji Iura et bona nr IV;
por. œw. Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae 65).
9. Rezygnacja z uporczywej terapii nie mo¿e te¿ oznaczaæ
opuszczenia pacjenta w zakresie podstawowych form opieki
(np. przeciwdzia³ania odle¿ynom, podawania œrodków analgetycznych i przeciwzapalnych) i podtrzymywania procesów
¿yciowych (od¿ywiania, nawadniania, wentylacji, równie¿
w sposób sztuczny), co sta³oby siê bezpoœredni¹ przyczyn¹
jego œmierci, a wiêc by³oby eutanazj¹ pasywn¹.
10. Je¿eli lekarz uczyni³ to, co tu i teraz mo¿liwe wobec nieodwracalnie postêpuj¹cego zanikania procesów ¿yciowych
pacjenta, to ani on sam, ani otoczenie nie mo¿e uznaæ
za niemoraln¹ decyzji o zaprzestaniu dalszej terapii, czyli
o rezygnacji ze stosowania œrodków nieproporcjonalnych
do sytuacji; z pewnoœci¹ by³aby to terapia daremna, której
przerwanie nie mo¿e byæ zakwalifikowane jako eutanazja.
Lekarz nie uwa¿a siê w ten sposób za sêdziego ¿ycia czy
œmierci (por. NKPSZ 144), ale daje wyraz swemu cz³owieczeñstwu, profesjonalizmowi i odpowiedzialnoœci etycznej
(por. NKPSZ 145).
11. Brak decyzji o zaprzestaniu terapii daremnej mo¿e budziæ
w¹tpliwoœci moralne z wielu powodów. Daremne leczenie
nierzadko przed³u¿a lub potêguje cierpienia pacjenta i narusza jego godnoœæ przez uprzedmiotowienie: tak ze strony
lekarza, jak i rodziny. Daremne leczenie mo¿e te¿ stanowiæ
Ÿród³o cierpieñ i rozterek moralnych osób najbli¿szych
pacjentowi. W jego rodzinie mo¿e pojawiaæ siê wra¿enie,
¿e cz³owiek z u¿yciem wspó³czesnych osi¹gniêæ medycyny
jest „panem ¿ycia i œmierci”; z trudem zostaje przyjêty fakt,
¿e cz³owiek umiera. „Cz³owiek nie jest panem i sêdzi¹ ¿ycia,
lecz jego wiernym stró¿em” (NKPSZ 144), a dopuszczenie
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do wyd³u¿ania terapii daremnej niesie ze sob¹ ryzyko kszta³towania w rodzinie pacjenta postawy roszczeniowej wobec
lekarza, s³u¿by zdrowia czy samego Boga. Utrudnia tak¿e
ukazywanie w pe³ni ludzkiego i chrzeœcijañskiego zrozumienia przemijalnoœci ¿ycia oraz nieuchronnoœci œmierci.
12. Daremne leczenie prowadzi równie¿ do rozterek moralnych
i cierpieñ lekarzy, które wynikaj¹ z bezsilnoœci wobec tego,
co nieuchronne. Doœwiadczenie to potêguje fakt, i¿ lekarza
czeka spotkanie z bliskimi chorego, którym winien wyjaœnienie, ¿e zosta³y wyczerpane mo¿liwoœci wspó³czesnej medycyny. W tym kontekœcie œrodowisko medyczne zwraca uwagê
na niebezpieczeñstwo utraty zaufania do s³u¿by zdrowia.
13. Wspólnota wierz¹cych nikogo nie mo¿e pozostawiæ w osamotnieniu. Koœció³ i ka¿dy wierny jest odpowiedzialny
za prawid³ow¹ formacjê sumienia, dlatego trzeba je kszta³towaæ tak¿e w materii kontynuowania albo ograniczenia czy
przerwania terapii daremnej, wyjaœniaj¹c w klarowny sposób
ró¿nicê miêdzy takim postêpowaniem lekarza a eutanazj¹,
której nigdy nie wolno akceptowaæ.
W imieniu zespo³u ekspertów ds. bioetycznych Konferencji
Episkopatu Polski
(–) bp Józef Wróbel SCJ
Warszawa 27.06.2018

(Źród³o: https://episkopat.pl/zespol-ekspertow-kep-ds-bioetycznych-zaprzestanie-terapii-daremnej-nie-moze-byc-utozsamiane-z-eutanazja/).

53

54

Temat 10

Łaska Boża – czym jest?

PYTNIA DO REFLEKSJI
1. Jakie znam okreœlenia ³aski?
2. Co wg mnie jest istot¹ ³aski Bo¿ej?
3. Czy wiem, jak otwieraæ siê na ³askê Bo¿¹?

NAUCZANIE PISMA ŒWIÊTEGO
Anio³ wszed³ do Niej i rzek³: „B¹dŸ pozdrowiona, pe³na ³aski,
Pan z Tob¹”. Ona zmiesza³a siê na te s³owa i rozwa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to pozdrowienie. Lecz anio³ rzek³ do Niej: „Nie
bój siê, Maryjo, znalaz³aœ bowiem ³askê u Boga. Oto poczniesz
i porodzisz Syna, któremu nadasz imiê Jezus” (£k 1, 28-31).
£aska Pana Jezusa Chrystusa, mi³oœæ Boga i dar jednoœci w Duchu
Œwiêtym niech bêd¹ z wami wszystkimi! (2 Kor 13, 13).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
KKK 2021: £aska jest pomoc¹, jakiej udziela nam Bóg, byœmy
odpowiedzieli na nasze powo³anie i stali siê Jego przybranymi
synami. Wprowadza nas w wewnêtrzne ¿ycie Trójcy Œwiêtej.
KKK 2022: Inicjatywa Bo¿a w dziele ³aski uprzedza, przygotowuje i wzbudza woln¹ odpowiedŸ cz³owieka. £aska odpowiada
g³êbokim pragnieniom ludzkiej wolnoœci; wzywa j¹ do wspó³dzia³ania i udoskonala j¹.

DO PRZEMYŒLENIA…
Nikomu z nas nie jest obcy termin „³aska Bo¿a”. Zapewne nie
jeden raz s³yszeliœmy tak¿e takie okreœlenia jak „³aska uœwiecaj¹ca” i „³aska uczynkowa”. Po raz pierwszy o tych rodzajach ³aski
s³yszymy zazwyczaj przed pierwsz¹ komuni¹ œwiêt¹, kiedy to na
katechezie poznajemy g³ówne prawdy naszej wiary, wœród który
jest tak¿e ta: „£aska Bo¿a jest do zbawienia koniecznie potrzebna”. Jednak, jak to w ¿yciu zwykle bywa, wraz z up³ywem lat
i wœród codziennych obowi¹zków, zapominamy czym w³aœciwie jest ka¿da z tych ³ask. Jak mo¿na odró¿niæ jedn¹ od drugiej?
Dlaczego jest ich kilka? A mo¿e czasem rodzi siê w nas i pytanie:
czy naprawdê ta czy inna ³aska jest mi do szczêœcia potrzebna?
Spróbujmy poszukaæ odpowiedzi na te pytania w nadziei,
¿e ich znalezienie przyczyni siê do tego, ¿e wszyscy bardziej
otworzymy siê na Rzeczywistoœæ, któr¹ okreœlamy za pomoc¹
terminu „³aska”.
Najczêœciej nie jesteœmy œwiadomi tego, ¿e oprócz wspomnianych wy¿ej trzech rodzajów ³aski znamy w Koœciele tak¿e wiele
innych, opisanych przez teologiê katolick¹ na przestrzeni wieków. Oto ich krótka charakterystyka.
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£aska Bo¿a (³ac. gratia Dei) – wynikaj¹cy z mi³oœci bezinteresowny, darmowy dar Bo¿y dla cz³owieka, który polega na ofiarowaniu mu mo¿liwoœci ¿ycia w g³êbokiej relacji przyjaŸni
z wszystkimi Osobami Trójcy Œwiêtej aby cz³owiek zosta³ g³êboko przemieniony a przez to osi¹gn¹³ pe³ne szczêœcie. £aska
Chrystusa (³ac. gratia Christi) – ³aska Bo¿a udzielona cz³owiekowi za poœrednictwem Chrystusa, który jest uosobieniem Bo¿ej
³aski. £aska Bo¿a niestworzona (³ac. gratia increata) – to sam
Bóg, który ofiaruje siebie jako dar dla cz³owiekowi i dzia³a
w nim. £aska Bo¿a stworzona (³ac. gratia creata) – to wszelkie
owoce dzia³ania Boga w cz³owieku (np. wewnêtrzna przemiana
cz³owieka, bezgrzeszne ¿ycie, dary otrzymane od Boga). W ramach
tego rodzaju ³aski wyró¿nia siê: ³askê Stwórcy (³ac. gratia
creatoris) – by³a udzia³em Adama i Ewy w raju; ³askê Odkupiciela (³ac. gratia redemptoris) – uzdrawiaj¹ca cz³owieka upad³ego po grzechu pierworodnym; ³askê wynosz¹c¹ (³ac. gratia
elevans) – wynosi cz³owieka no nowy sposób bytowania; ³askê
lecz¹c¹ (³ac. gratia sanans) – leczy skutki grzechu.
Poza tym istniej¹: ³aska uœwiêcaj¹ca (³ac. gratia sanctif icans
lub gratia gratum faciens) – otrzymywana na chrzcie œwiêtym
udziela daru ponownego zjednoczenia z Bogiem utraconego po
grzechu pierworodnym. Zostaje utracona na skutek ka¿dego
grzechu ciê¿kiego a odzyskuje siê j¹ w sakramencie pokuty
i pojednania; ³aska uczynkowa (³ac. gratia actualis lub gratia
adiuvans) – pomoc udzielana przez Boga cz³owiekowi do wype³nienia konkretnych dobrych czynów.
Wœród ³ask uczynkowych rozró¿nia siê: ³askê oœwiecaj¹c¹
(³ac. gratia illuminationis) – oddzia³uje na umys³; ³askê pobudzaj¹c¹ (³ac. gratia inspirationis) – oddzia³uje na wolê; ³askê
uprzedzaj¹c¹ (³ac. gratia praeveniens) – pomoc Boga uprzedzaj¹ca dzia³anie cz³owieka; ³askê towarzysz¹c¹ (³ac. gratia
concomitans) – pomoc Boga towarzysz¹ca dzia³aniu cz³owieka;
³aska dzia³aj¹ca (³ac. gratia operans) – sprawia, ¿e cz³owiek
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dzia³a wy³¹cznie z inicjatywy Boga; ³aska wspomagaj¹ca (³ac.
gratia cooperans) – Bóg wspomaga samodzielne dzia³anie
ludzkie.
Kolejne rodzaje ³aski to: ³aska wystarczaj¹ca (³ac. gratia
suff iciens) – uzdalnia cz³owieka do wykonania dobrego czynu,
ale cz³owiek mo¿e z niej nie skorzystaæ; ³aska skuteczna (³ac.
gratia eff icax) – pomoc Bo¿a, z której cz³owiek skutecznie skorzysta³; ³aska wewnêtrzna (³ac. gratia interna) – dzia³anie Boga
bezpoœrednio na wnêtrze, duszê cz³owieka; ³aska zewnêtrzna
(³ac. gratia externa) – dzia³anie Boga na cz³owieka z zewn¹trz,
np. przez kazania, katechezê, sakramenty, wychowanie religijne; ³aska darmo dana (³ac. gratia gratis data) – udzielana konkretnej osobie dla dobra innych, np. charyzmaty; ³aska habitualna (³ac. gratia habitualis) – udziela cz³owiekowi konkretnego
daru, sprawnoœci na sta³e; ³aska sakramentalna (³ac. gratia
sacramentalis) – ³aska udzielana cz³owiekowi w ka¿dym sakramencie.
Taka iloœæ ró¿nego rodzaju ³ask mo¿e przyprawiæ o zawrót
g³owy a nawet wprowadziæ niema³e zamieszanie w nasze umys³y
i serca. Przedstawiona lista mo¿e wydawaæ siê komuœ przyk³adem przys³owiowego „dzielenia w³osa na czworo”. W tej sytuacji
spontanicznie rodzi siê pytanie: czy trzeba znaæ ten drobiazgowy
„spis ³ask”, ¿eby skutecznie otworzyæ siê na mi³oœæ Bo¿¹ i osi¹gn¹æ szczêœcie? Zastanówmy siê.
W historii teologii pojawi³o siê tak wiele okreœleñ i podzia³ów ³aski, poniewa¿ ³aska bêd¹c darem Boga, który jest dla ludzkiego rozumu nie do ogarniêcia i nie do wyra¿enia naszym jêzykiem, jest rzeczywistoœci¹ bardzo tajemnicz¹, jest po prostu, tak
jak Bóg, wielkim misterium. I aby owo misterium ³aski zrozumieæ i opisaæ w jak najwierniejszy sposób teologowie g³owili siê
i szukali okreœleñ i terminów, za pomoc¹ których mogliby oddaæ bogactwo tego wielkiego daru Bo¿ego.
Zrêby systematycznej nauki o ³asce, czyli charytologii (od
gr. cháris – ³aska i logos – nauka, s³owo, mowa) zawdziêczamy
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wielkim scholastykom, czyli teologom œredniowiecza takim jak
Piotr Lombard (zm. 1160), Aleksander z Hales (zm. 1245) i œw.
Tomasz z Akwinu (zm. 1274), których celem by³o jasne i precyzyjne t³umaczenie trudnych zagadnieñ teologicznych przy u¿yciu jêzyka filozofii Arystotelesa. Ka¿dy z nich dokonywa³ kolejnego uszczegó³owienia podzia³u rodzajów ³aski. T¹ sam¹ drog¹
poszli kontynuatorzy ich sposobu uprawiania teologii, nazywani
neoscholastykami lub neotomistami, tworz¹cy od po³owy XIX w.
a¿ do Soboru Watykañskiego II (1962–1965). To w³aœnie oni
jeszcze bardziej uszczegó³owili teologiê ³aski. W zale¿noœci od
tego, pod jakim k¹tem opisywali ³askê: czy to ze wzglêdu na je
Ÿród³a, czy na sposób lub czas dzia³ania, czy te¿ na relacje jakie
zachodz¹ miêdzy Bogiem a cz³owiekiem, tworzyli nowe jej
okreœlenia.
Jednak w po³owie XX w. dziêki rozwojowi studiów biblijnych,
historycznych, liturgicznych i patrystycznych zaczêto rezygnowaæ z tak szczegó³owego podzia³u ³aski, powracaj¹c do biblijnych korzeni charytologii. W Biblii bowiem nie znajdziemy takich okreœleni jak: „³aska habitualna”, „uprzedzaj¹ca” czy „wspó³dzia³aj¹ca” itd. Œwiête Teksty obu Testamentów mówi¹ po prostu
o ³asce Boga. Stary Testament na jej okreœlenie u¿ywa kilku terminów hebrajskich: hen, hesed, rahamim, ahaba i ich greckich
t³umaczeñ: cháris, éleos, oiktirmós, agápe. W Nowym Testamencie ³askê oznacza greckie s³owo cháris. Choæ ka¿de z wymienionych okreœleñ jest wieloznaczne, jednak wszystkie w swej istocie s³u¿¹ do opisania postawy Boga do cz³owieka, polegaj¹cej
na pe³nym dobroci i darmowym pochyleniem siê Stwórcy
nad potrzebuj¹cym pomocy cierpi¹cym stworzeniem.
W Osobie Jezusa ta postawa widoczna jest w sposób pe³ny, gdy¿
Chrystus jest uosobieniem Bo¿ej mi³oœci – ca³a Osoba Jezus
jest ³ask¹.
Obrazowo ³askê Bo¿¹ wraz jej wszelkimi rodzajami moglibyœmy porównaæ do postawy kochaj¹cych rodziców, do ich mi³oœci rodzicielskiej. Nie jest wa¿ne, co i kiedy taki rodzic robi
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wzglêdem swojego ukochanego dziecka: czy je karmi, tuli i przewija, gdy jest maleñkie; czy prowadzi do szko³y i kupuje ubrania
gdy jest wiêksze; czy wspomaga rad¹ lub materialnie gdy jest
doros³e. Kochaj¹ca matka i kochaj¹cy ojciec cokolwiek robi¹,
robi¹ to z jednego i tego samego powodu – z bezinteresownej,
darmowej mi³oœci do potrzebuj¹cego syna lub córki.
Zatem aby skutecznie otworzyæ siê na ³askê Bo¿a wcale nie
trzeba uczyæ siê na pamiêæ wszystkich jej rodzajów. Chodzi
jedynie o to, aby zrozumieæ co jest jej istot¹. A jest ni¹ mi³oœæ
Boga, który szuka³, szuka i nigdy nie przestanie szukaæ sposobów, aby wejœæ w relacje g³êbokiej i wiecznej przyjaŸni z cz³owiekiem. Ka¿da ³aska posiada swoje Ÿród³o w Trójcy Œwiêtej,
przychodzi przez Chrystusa i ma charakter osobowy, czyli nie
jest jak¹œ rzecz¹, ale obecnoœci¹ i dzia³aniem Osób Bo¿ych
w osobach ludzkich. Poza tym ka¿da ³aska jest: czymœ darmowym, czyli niezas³u¿onym; czymœ koniecznym, czyli bez niej
nie mo¿na osi¹gn¹æ szczêœcia i czymœ powszechnym, czyli
udzielanym ka¿demu cz³owiekowi bez wyj¹tku. Ten zatem otwiera siê na ³askê Boga, kto uwierzy, ¿e Bóg pochyla siê nad nim
z mi³oœci¹ i tej mi³oœci nie odrzuci, kto po prostu ufnie, po dzieciêcemu, zwróci siê do Boga, który mówi: „Gdy nadejdzie czas
mej ³aski, wys³ucham ciê, w dniu zbawienia przyjdê ci z pomoc¹
[…] Czy¿ mo¿e niewiasta zapomnieæ o swym niemowlêciu, ta,
która kocha syna swego ³ona? A nawet, gdyby ona zapomnia³a,
Ja nie zapomnê o tobie. Oto wyry³em ciê na obu d³oniach, twe
mury s¹ ustawicznie przede Mn¹” (Iz 49, 8.15-16a).
Ks. Bogdan Kulik MSF
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Temat 11

Zstąpienie do piekieł...

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Czy wiem czym s¹ „piek³a”?
2. Czy wiem, co oznaczaj¹ w Credo s³owa: „zst¹pi³ do piekie³”?
3. Jakie znaczenie dla naszego ¿ycia ma ta tajemnica wiary?

NAUCZNIE PISMA ŒWIÊTEGO
Chrystus bowiem równie¿ raz umar³ za grzechy, sprawiedliwy
za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadziæ; zabity
wprawdzie na ciele, ale powo³any do ¿ycia Duchem. W nim
poszed³ og³osiæ [zbawienie] nawet duchom zamkniêtym w wiêzieniu […] (1 P 3, 18-19).
Albowiem jak Jonasz by³ trzy dni i trzy noce we wnêtrznoœciach
wielkiej ryby, tak Syn Cz³owieczy bêdzie trzy dni i trzy noce
w ³onie ziemi (Mt 12, 40).
Ka¿demu zaœ z nas zosta³a dana ³aska wed³ug miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: Wst¹piwszy do góry wzi¹³
do niewoli jeñców, rozda³ ludziom dary. S³owo zaœ „wst¹pi³”
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có¿ oznacza, jeœli nie to, ¿e równie¿ zst¹pi³ do ni¿szych czêœci
ziemi? (Ef 4, 7-9).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
KKK 632: Liczne wypowiedzi Nowego Testamentu, wed³ug
których Jezus zosta³ wskrzeszony „z martwych” (Dz 3, 15; Rz 8, 11;
1 Kor 15, 20), zak³adaj¹, ¿e przed zmartwychwstaniem przebywa³ On w krainie zmar³ych. Takie jest pierwsze znaczenie, jakie
przepowiadanie apostolskie nada³o zst¹pieniu Jezusa do piekie³;
Jezus doœwiadczy³ œmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza do³¹czy³a do nich w krainie umar³ych. Jezus zst¹pi³ tam jednak jako
Zbawiciel, og³aszaj¹c dobr¹ nowinê uwiêzionym duchom.
KKK 633: Krainê zmar³ych, do której zst¹pi³ Chrystus po œmierci,
Pismo œwiête nazywa piek³em, Szeolem lub Hadesem, poniewa¿ ci, którzy tam siê znajduj¹, s¹ pozbawieni ogl¹dania Boga.
Taki jest los wszystkich zmar³ych, zarówno z³ych, jak i sprawiedliwych, oczekuj¹cych na Odkupiciela, co nie oznacza, ¿e ich
los mia³by byæ identyczny, jak pokazuje Jezus w przypowieœci
o ubogim £azarzu, który zosta³ przyjêty „na ³ono Abrahama”.
„Jezus Chrystus, zstêpuj¹c do piekie³, wyzwoli³ dusze sprawiedliwych, które oczekiwa³y swego Wyzwoliciela na ³onie Abrahama”. Jezus nie zst¹pi³ do piekie³, by wyzwoliæ potêpionych, ani
¿eby zniszczyæ piek³o potêpionych, ale by wyzwoliæ sprawiedliwych, którzy Go poprzedzili.
KKK 634: „Nawet umar³ym g³oszono Ewangeliê...” (1 P 4, 6).
Zst¹pienie do piekie³ jest ca³kowitym wype³nieniem ewangelicznego g³oszenia zbawienia. Jest ostateczn¹ faz¹ mesjañskiego
pos³ania Jezusa, faz¹ skondensowan¹ w czasie, ale ogromnie szerok¹ w swym rzeczywistym znaczeniu rozci¹gniêcia odkupieñczego dzie³a na wszystkich ludzi wszystkich czasów i wszystkich
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miejsc, aby wszyscy ci, którzy s¹ zbawieni, stali siê uczestnikami
Odkupienia.
KKK 635: Chrystus zst¹pi³ wiêc do otch³ani œmierci, aby umarli
us³yszeli „g³os Syna Bo¿ego, i ci, którzy us³ysz¹”, ¿yli (J 5, 25).
Jezus, „Dawca ¿ycia” (Dz 3, 15), przez œmieræ pokona³ tego, „który
dzier¿y³ w³adzê nad œmierci¹, to jest diab³a”, i wyzwoli³ „tych
wszystkich, którzy ca³e ¿ycie przez bojaŸñ œmierci podlegli byli
niewoli” (Hbr 2, 14-15). Od tej chwili Chrystus Zmartwychwsta³y
ma „klucze œmierci i Otch³ani” (Ap 1, 18), a na imiê Jezusa zgina
siê „ka¿de kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych”
(Flp 2, 10):
Wielka cisza spowi³a ziemiê; wielka na niej cisza i pustka.
Cisza wielka, bo Król zasn¹³, ziemia siê przelêk³a i zamilk³a,
bo Bóg zasn¹³ w ludzkim ciele, a wzbudzi³ tych, którzy spali
od wieków... Idzie, by odnaleŸæ pierwszego cz³owieka, jak
zgubion¹ owieczkê. Pragnie nawiedziæ tych, którzy siedz¹
zupe³nie pogr¹¿eni w cieniu œmierci; by wyzwoliæ z bólów
niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicê Ewê, idzie On,
który jest ich Bogiem i Synem Ewy... „Oto Ja, twój Bóg, który
dla ciebie sta³em siê twoim synem... ZbudŸ siê, który œpisz!
Nie po to bowiem ciê stworzy³em, byœ pozostawa³ spêtany
w Otch³ani. Powstañ z martwych, albowiem jestem ¿yciem
umar³ych”.

DO PRZEMYŒLENIA…
¯aden mo¿e inny artyku³ wiary nie jest tak obcy naszej dzisiejszej
œwiadomoœci, jak ten. […] Tak trudne do zrozumienia jest tych
kilka miejsc, w których Pismo zdaje siê mieæ na ten temat cokolwiek do powiedzenia (1 P 3, 19; 4, 6; Ef 4, 9; Rz 10, 7; Mt 12, 40;
Dz 2, 27-31) […]. Czy wiêc nie powinniœmy, miast odsuwaæ od
siebie ten problem, uznaæ raczej, i¿ ten artyku³ wiary, w roku
koœcielnym zwi¹zany liturgicznie z Wielk¹ Sobot¹, staje dzisiaj
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przed nami w sposób szczególny i w wyj¹tkowy zupe³nie sposób
wyra¿a doœwiadczenie naszego stulecia? W Wielki Pi¹tek nasz
wzrok kieruje siê na Ukrzy¿owanego. Wielka Sobota natomiast
jest dniem „œmierci Boga”, dniem, w którym dochodzi do g³osu
i jest antycypowane nies³ychane doœwiadczenie naszego czasu,
polegaj¹ce na tym, ¿e Boga jakby nie ma, ¿e zakry³ Go grób, ¿e
nigdy siê ju¿ nie obudzi, nigdy nie przemówi, ¿e w rezultacie nie
trzeba siê ju¿ z Nim wadziæ i mo¿na Go po prostu pomin¹æ.
„Bóg umar³ i myœmy go zabili”. Te s³owa Nietzschego nale¿¹
werbalnie do tradycji chrzeœcijañskiej pobo¿noœci pasyjnej;
wyra¿aj¹ treœæ Wielkiej Soboty, owe „zst¹pi³ do piekie³”. […] To
w³aœnie ten artyku³ wiary, o zst¹pieniu Pana do piekie³, przypomina nam o tym, ¿e do objawienia chrzeœcijañskiego przynale¿¹
nie tylko s³owa Boga, ale i Jego milczenie. Bóg to nie tylko skierowane do nas zrozumia³e S³owo; On jest tak¿e milcz¹cym i niedostêpnym, niezrozumianym i niezrozumia³ym fundamentem,
który nam umyka. […] Tylko wówczas, gdy doœwiadczymy Go
jako milczenia, mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e us³yszymy Jego mowê
rozbrzmiewaj¹c¹ wœród milczenia. […] Czy¿ mamy siê dziwiæ,
¿e Koœció³, ¿e ¿ycie cz³owieka raz po raz zostaje wprowadzone
w ten czas milczenia, w ten zapomniany i na bok odsuwany
artyku³ wiary: „zst¹pi³ do piekie³”? […].
Ju¿ w œmiertelnym wo³aniu Jezusa „Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³?” (Mk 15, 34) tajemnica zst¹pienia do piekie³
staje siê widoczna niczym w oœlepiaj¹cym blasku b³yskawicy
rozœwietlaj¹cej ciemn¹ noc. Nie zapominajmy przy tym, i¿ to
s³owo Ukrzy¿owanego jest zarazem pierwszym wersetem modlitwy Izraela (Ps 22 [21], 2), w której w sposób wstrz¹saj¹cy
streszcza siê ca³a nêdza i nadzieja tego, przez Boga wybranego,
a jednoczeœnie jakby doszczêtnie przez Niego opuszczonego
ludu. Ta modlitwa p³yn¹ca z samego dna ciemnoœci Boga koñczy
siê pochwa³¹ Jego wielkoœci. Równie¿ to wszystko obecne jest
w œmiertelnym wo³aniu Jezusa, które Ernst Kasemann nazwa³ ostatnio modlitw¹ z piek³a, ustanowieniem pierwszego przykazania
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poœród pustyni pozornej nieobecnoœci Boga: „Syn zachowuje
wiarê równie¿ wtedy, gdy wiara wydaje siê bezsensowna, a rzeczywistoœæ ziemska obwieszcza Boga nieobecnego, o którym nie
bez powodu mówi jeden z ³otrów i szydz¹ca t³uszcza. Jego krzyk
nie odnosi siê do ¿ycia czy prze¿ycia, nie dotyczy siebie, lecz
Ojca. Jego krzyk sprzeciwia siê rzeczywistoœci ca³ego œwiata”.
Czy musimy jeszcze pytaæ, czym powinna byæ nasza adoracja
w godzinie ciemnoœci? Czy mo¿e byæ czymkolwiek innym ni¿
wo³aniem z g³êbokoœci wraz z Panem, który „zst¹pi³ do piekie³”
i ustanowi³ bliskoœæ Boga poœród opuszczenia przez Boga?
Spróbujmy rozwa¿yæ coœ jeszcze dla zg³êbienia tej wielowarstwowej tajemnicy, której nie da siê rozœwietliæ z jednej tylko
strony. […] Otó¿ mówi siê nam, i¿ w owym artykule wiary s³owo „piek³o” jest jedynie fa³szywym przek³adem terminu Szeol
(greckie Hades) okreœlaj¹cego u Hebrajczyków stan poœmiertny,
który wyobra¿ano sobie bardzo nieprecyzyjnie – jako swoisty
cieñ egzystencji, jako coœ bêd¹cego bardziej niebytem ni¿ bytem.
W konsekwencji artyku³ ten mia³by pierwotnie oznaczaæ tyle
tylko, i¿ Jezus zst¹pi³ do Szeolu, czyli umar³. Tak mog³o z powodzeniem byæ. Pozostaje jednak pytanie, czy sprawa w ten sposób
staje siê prostsza i mniej tajemnicza? Moim zdaniem dopiero
teraz pojawia siê problem, co to w³aœciwie jest œmieræ i co siê
dzieje, gdy ktoœ umiera, a wiêc wchodzi w obszar œmierci?
Wobec takiego pytania wszyscy stajemy zak³opotani. Nikt tego
nie wie naprawdê, poniewa¿ wszyscy jesteœmy jeszcze po tej
stronie ¿ycia i jeszcze nie doœwiadczyliœmy œmierci.
Mo¿e jednak bêdziemy mogli zbli¿yæ siê do odpowiedzi,
wychodz¹c raz jeszcze od Jezusowego wo³ania na krzy¿u, w którym odnaleŸliœmy istotê tego, co oznacza zst¹pienie Jezusa
do piekie³, Jego udzia³ w œmiertelnym przeznaczeniu cz³owieka.
Ta ostatnia modlitwa Jezusa, podobnie jak scena w Ogrodzie
Oliwnym, objawia – jako istotê Jego mêki – nie cierpienie
fizyczne, lecz fundamentaln¹ samotnoœæ, pe³ne opuszczenie.
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W koñcu to przez to ujawnia siê przepaœæ samotnoœci cz³owieka,
cz³owieka, który w g³êbi swej istoty jest sam. Samotnoœæ owa,
choæ przewa¿nie na ro¿ne sposoby zakryta, jest jednak prawdziw¹ sytuacj¹ cz³owieka i pozostaje zarazem w najg³êbszej
sprzecznoœci z jego istot¹. Cz³owiek nie potrafi byæ sam, lecz
potrzebuje wspó³-bycia. Dlatego samotnoœæ jest tym obszarem
lêku, który wyrasta z bezbronnoœci istoty zmuszonej istnieæ,
a zarazem wrzuconej w ekstremaln¹ dla niej sytuacjê.
Spróbujmy pokazaæ to jeszcze na przyk³adzie. Dziecko id¹ce
samo w ciemn¹ noc przez las bêdzie siê ba³o, choæby mu w sposób jak najbardziej przekonuj¹cy dowodziæ, ¿e nie ma czego siê
baæ. W momencie, gdy znajdzie siê samo w ciemnoœciach, prze¿ywaj¹c ekstremalne doœwiadczenie samotnoœci, zaczyna odczuwaæ lêk, i to lêk w³aœciwy cz³owiekowi, lêk nie przed czymœ konkretnym, lecz lêk sam w sobie. Lêk przed czymœ okreœlonym jest
w gruncie rzeczy nieszkodliwy, mo¿na siê go pozbyæ, pozbywaj¹c siê jego przedmiotu. Jeœli ktoœ boi siê na przyk³ad psa, mo¿na
siê z tym szybko uporaæ, bior¹c psa na ³añcuch. Tu mamy do
czynienia z czymœ o wiele g³êbszym: cz³owiek w sytuacji ostatecznej samotnoœci boi siê nie czegoœ okreœlonego, z czym
mo¿na sobie w taki czy inny sposób poradziæ, lecz odczuwa lêk
samotnoœci, poczucie grozy i ods³oniêcia, którego nie da siê
przezwyciê¿yæ drog¹ racjonalnej perswazji.
Pos³u¿my siê jeszcze jednym przyk³adem: cz³owiek, który ma
czuwaæ noc¹ w pomieszczeniu, w którym znajduje siê zmar³y,
zawsze odbieraæ bêdzie tê sytuacjê jako niesamowit¹, nawet
jeœli siê do tego nie przyzna i racjonalnie t³umaczyæ sobie bêdzie
bezprzedmiotowoœæ takiego odczucia. Zdaje on sobie doskonale sprawê, ¿e zmar³y nic mu nie mo¿e zrobiæ i ¿e prawdopodobnie znajdowa³by siê w mniej bezpiecznym po³o¿eniu, gdyby ów
zmar³y pozostawa³ przy ¿yciu. Mamy tu do czynienia z ca³kowicie
odmiennym rodzajem lêku: nie lêku przed czymœ, lecz – poprzez przebywanie sam na sam ze œmierci¹ – z niesamowitoœci¹
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samotnoœci jako takiej, niesamowitoœci¹ obna¿enia i bezbronnoœci naszej egzystencji.
Jak¿e jednak, wypada nam teraz zapytaæ, mo¿na przezwyciê¿yæ taki lêk, kiedy dowodzenie jego bezprzedmiotowoœci trafia
w pró¿niê? Có¿, dziecko pozbêdzie siê lêku w chwili, gdy pojawi
siê d³oñ, która je ujmie i poprowadzi; gdy zabrzmi g³os, który do
niego przemówi, a wiêc w chwili, gdy doœwiadczy wspó³obecnoœci kochaj¹cego cz³owieka. Równie¿ ten, kto przebywa sam
na sam ze zmar³ym, dozna odp³ywu lêku, kiedy znajdzie siê przy
nim drugi cz³owiek, kiedy odczuje jego bliskoœæ. W przezwyciê¿eniu lêku objawia siê jeszcze raz jego najg³êbsza treœæ: jest to
lêk samotnoœci, strach istoty, która mo¿e istnieæ jedynie we
wspó³-byciu z drugim. Dog³êbny lêk, w³aœciwy cz³owiekowi,
przezwyciê¿ony zostaje nie przez rozs¹dek, a jedynie przez
obecnoœæ kochaj¹cej osoby, owego „ty”.
Musimy iœæ dalej w rozwa¿aniu naszego pytania. Gdyby
istnia³a samotnoœæ, której nie mog³oby przenikn¹æ ¿adne przemieniaj¹ce s³owo; gdyby by³o opuszczenie tak g³êbokie, ¿e nieosi¹galne dla ka¿dego „ty”, mielibyœmy do czynienia z samotnoœci¹ i strachem totalnym, z tym, co teologia nazywa „piek³em”.
Wychodz¹c od tych przes³anek mo¿emy jednoznacznie okreœliæ, co to s³owo oznacza: oznacza mianowicie samotnoœæ, do
której nie przenika ju¿ ¿adne s³owo mi³oœci, i która tym samym
staje siê równoznaczna z absolutn¹ nagoœci¹ i bezbronnoœci¹
egzystencji. […]
Zaiste, jedno jest pewne: istnieje taka noc, w której nie przemówi do nas ¿aden g³os; istnieje taka brama, przez któr¹ mo¿na
przejœæ tylko w pojedynkê: brama œmierci. Ca³y lêk œwiata sprowadza siê ostatecznie do lêku przed t¹ samotnoœci¹. I z tego
punktu widzenia staje siê zrozumia³e, dlaczego Stary Testament
ma na piek³o i œmieræ tylko jedno okreœlenie: Szeol. S¹ to dla
niego rzeczywistoœci – ostatecznie – to¿same. T¹ wiêc samotnoœci¹, do której nie mo¿e ju¿ przenikn¹æ mi³oœæ, jest piek³o.
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Tym samym znaleŸliœmy siê znowu w punkcie wyjœcia przy
artykule wiary mówi¹cym o zst¹pieniu do piek³a. W tym sformu³owaniu zawiera siê to, ¿e Chrystus przeszed³ przez bramê
naszej ostatecznej samotnoœci, ¿e w swojej mêce wszed³ w otch³añ
naszego opuszczenia. Tam, gdzie nie dosiêga nas ju¿ niczyj g³os,
tam jest On. W ten sposób piek³o zostaje przezwyciê¿one czy
mówi¹c œciœlej: nie istnieje ju¿ œmieræ, która przedtem by³a
piek³em. Przestaj¹ to byæ to¿same rzeczywistoœci, albowiem
poœród œmierci pojawia siê ¿ycie, bo poœród œmierci jest mi³oœæ.
Piek³em pozostaje teraz jedynie samowolne zamkniêcie siê
cz³owieka, jak to okreœla Biblia: druga œmieræ (np. Ap 20, 14).
Umieranie natomiast przestaje byæ drog¹ prowadz¹c¹ w lodowat¹ samotnoœæ; bramy Szeolu s¹ otwarte. S¹dzê, ¿e w tym œwietle zrozumia³e staj¹ siê tak, wydawa³oby siê, mitologiczne obrazy Ojców, mówi¹cych o powstawaniu umar³ych i otwieraniu
bram; zrozumia³y staje siê równie¿ ów jakoby mistyczny tekst
Mateusza Ewangelisty, który mówi o otwieraj¹cych siê w chwili
œmierci Jezusa grobach i œwiêtych powstaj¹cych z martwych
(por. Mt 27, 62n.). Bramy œmierci stoj¹ otwarte, od kiedy poœród
œmierci przebywa ¿ycie, przebywa mi³oœæ...

(J. Ratzinger – Benedykt XVI, Wyk³ady bawarskie z lat 1963–2004, Warszawa 2009, s. 60-69).
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Temat 12

Czy w niebie będą całusy?

PYTANIA DO REFLEKSJI
1. Jak wyobra¿am sobie ¿ycie ma³¿eñskie w niebie?
2. Czy w niebie bêd¹ rodziæ siê nowi ludzie?
3. Co to znaczy, ¿e w niebie bêdziemy „jak anio³owie”?

NAUCZANIE PISMA ŒWIETEGO
W owym dniu przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdz¹,
¿e nie ma zmartwychwstania, i zagadnêli go w ten sposób:
„Nauczycielu, Moj¿esz powiedzia³: Jeœli kto umrze bezdzietnie,
niech jego brat weŸmie wdowê po nim i wzbudzi potomstwo
swemu bratu. Otó¿ by³o u nas siedmiu braci. Pierwszy o¿eni³ siê
i umar³, a poniewa¿ nie mia³ potomstwa, zostawi³ swoj¹ ¿onê
bratu. Tak samo drugi i trzeci – a¿ do siódmego. W koñcu po
wszystkich umar³a ta kobieta. Do którego wiêc z tych siedmiu
nale¿eæ bêdzie przy zmartwychwstaniu? Bo wszyscy j¹ mieli
[za ¿onê]”. Jezus im odpowiedzia³: „Jesteœcie w b³êdzie, nie znaj¹c Pisma ani mocy Bo¿ej. Przy zmartwychwstaniu bowiem nie
bêd¹ siê ani ¿eniæ, ani za m¹¿ wychodziæ, lecz bêd¹ jak anio³owie Bo¿y w niebie” (Mt 22, 23-30).
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŒCIO£A
KATOLICKIEGO
KKK 1619: Dziewictwo dla Królestwa Bo¿ego jest rozwiniêciem ³aski chrztu, wymownym znakiem pierwszeñstwa wiêzi
z Chrystusem, ¿arliwego oczekiwania na Jego powrót, znakiem,
który przypomina tak¿e, ¿e ma³¿eñstwo jest rzeczywistoœci¹
obecnego œwiata, który przemija.

DO PRZEMYŒLENIA...
Œwiat zmartwychwstania nie jest duplikatem naszego œwiata:
rozmna¿anie siê i œmieræ nale¿¹ razem; gdzie nie ma œmierci,
tam te¿ nie ma prokreacji. Zmartwychwstali stali siê nowymi
ludŸmi, „synami Boga”. ¯yj¹ na sposób Bo¿y, w istnieniu przed
Bogiem, z Bogiem i ku Bogu.
(J. Ratzinger, Zmagania wokó³ pytania o œmieræ i ¿ycie. Kazanie wyg³oszone 7 listopada 2004 roku na Monte Cassino dla Papieskiej Akademii
Nauk, w: Zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne. Studia o eschatologii i teologii
nadziei [Opera Omnia 10, red. K. GóŸdŸ, M. Górecka], Lublin 2014,
s. 643).

***
Idea³ wiecznej szczêœliwoœci […] jedyny idea³, który jeszcze
dla cz³owieka wchodzi w grê, ca³kowicie przewy¿sza ka¿dy inny
idea³ zmys³owego zaspokojenia, które grzesznikowi tu na ziemi
mo¿e zostaæ nakreœlone jako cel ostateczny.
(H.U. von Balthasar, Teodrammatica, t. 5: Ultimo atto, Milano 1986, s. 250,
t³um. ks. B. Kulik MSF).
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***
Czy istnieje seks w niebie? […] Oczywiœcie, istnieje seksualnoœæ w raju. Seksualnoœæ, czy inaczej to¿samoœæ p³ciowa, jest
czêœci¹ naszej ludzkiej natury zgodnie z tym, jak zamierzy³ j¹
Bóg, dlatego nie zostaje po œmierci usuniêta ale przemieniona.
W niebie bêdziemy jak anio³owie (zob. Mt 22, 30), nie dlatego ¿e
bêdziemy „bezp³ciowi”, ale dlatego, ¿e nie bêdziemy zawieraæ
zwi¹zków ma³¿eñskich. P³ciowoœæ to przede wszystkim coœ, czym
jesteœmy, a nie coœ, co robimy. Jeœli natomiast postawi siê pytanie: czy mo¿emy mieæ akty seksualne w niebie, odpowiedŸ jest
prawdopodobnie taka sama jak ta, któr¹ dalibyœmy szeœcioletniemu dziecku, które pyta, czy kiedy bêdzie du¿e, mo¿e dalej
bawiæ siê swoj¹ zabawk¹.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e bêdziemy mieli prawdziwe cia³a,
zatem bêdzie to mo¿liwe, dok³adnie tak samo, jak bêdzie mo¿liwe spo¿ywanie jedzenia – Chrystus jad³ w swoim zmartwychwsta³ym ciele. Ale wydaje siê, ¿e tym sprawom nie poœwiêcimy
¿adnej uwagi – i to nie dlatego, ¿e te zachowania bêd¹ uchodzi³y
za niem¹dre, wstydliwe czy wulgarne – ale dlatego, ¿e w niebie
bêd¹ do naszej dyspozycji przyjemnoœci niekoñczenie wiêksze.
Mo¿e bêdzie do nich nale¿a³a tak¿e pe³na wspólnota z innymi
duszami, któr¹ w pewien sposób, niezdarny i chaotyczny, zapowiada wspó³¿ycie cielesne na ziemi. Czy nie jest tak, ¿e tutaj,
w doczesnoœci, kochaj¹ce siê osoby poszukuj¹ pe³nego zjednoczenia i pe³nej intymnoœci, ale osi¹gaj¹ je jedynie czêœciowo
i ulotnie?
(P. Kreeft, R.K. Tacelli, Il tascabile dell’apologetica cristiana, Milano 2006,
s. 133-134, t³um. ks. B. Kulik MSF).
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***
„Myœlê, ¿e [w niebie] bêdzie milion bardziej odpowiednich
sposobów wyra¿ania mi³oœci ni¿ nieudolna ekstaza podczas
wzajemnego dopasowywania dwóch cia³ na kszta³t dwóch
kawa³ków puzzli. Nawet najbardziej satysfakcjonuj¹cy ziemski
stosunek ma³¿onków nie jest w stanie perfekcyjnie wyraziæ ca³ej
ich mi³oœci. Jeœli mo¿liwoœæ wspó³¿ycia w niebie nie jest zrealizowan¹, to tylko z tego samego powodu, z którego ziemscy kochankowie nie jedz¹ cukierków podczas intymnego zbli¿enia –
po prostu jest coœ o wiele lepszego, co mog¹ w tym momencie
robiæ. Pytanie o wspó³¿ycie w niebie jest jak dzieciêce pytanie
o to, czy mo¿na jeœæ cukierki podczas wspó³¿ycia. To jest œmieszne pytanie tylko z punku widzenia doros³ego. Cukierek to jedna
z wielkich dzieciêcych przyjemnoœci. Jak dzieci mog¹ poj¹æ przyjemnoœæ tak intensywn¹, ¿e sprawia, ¿e cukierki staj¹ siê niewa¿ne? Tylko kiedy znasz obie przyjemnoœci, mo¿esz je ze sob¹
porównaæ. I ci wszyscy, którzy zasmakowali obu rozkoszy:
fizycznego wspó³¿ycia z ukochan¹ osob¹ na ziemi i rozkoszy
duchowego zbli¿enia z Bogiem poœwiadczaj¹, ¿e, krótko mówi¹c:
nie ma porównania. Duchowe zbli¿enie z Bogiem jest ekstaz¹,
do której czyni aluzjê ka¿de wspó³¿ycie na ziemi – fizyczne
czy duchowe. To jest ostateczn¹ przyczyn¹, dlaczego seksualna
namiêtnoœæ jest tak silna, tak ró¿na, od innych namiêtnoœci,
tak mocno sugeruj¹ca swoje g³êbokie znaczenie, ¿e po prostu
nie daje siê uchwyciæ. […] Ludzka seksualnoœæ jest obrazem
i przedsmakiem oddania siebie, tracenia i odnajdywania siebie,
przedsmakiem tego, ¿e jednoœæ w wieloœci jest sercem ¿ycia
i radoœci Trójcy.

(P. Kreeft, Is Tthere Sex in Heaven?, http://www.peterkreeft.com/topics/
sex-in-heaven.htm, t³um. ks. B. Kulik MSF).
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STOWARZYSZENIE MATKI BO¯EJ
PATRONKI DOBREJ ŒMIERCI
zwane Apostolstwem Dobrej Œmierci (ADS) jest zrzeszeniem
modlitewnym, które przypomina o pilnej koniecznoœci dobrego
przygotowania siê do ostatecznego spotkania z Bogiem.
Wstêpuj¹cy do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragn¹ wyjednaæ – dla wiernych katolików – wytrwanie
w ³asce uœwiêcaj¹cej, dla obojêtnych religijnie i dla grzeszników –
³askê nawrócenia oraz dla wszystkich – dobr¹ i szczêœliw¹ œmieræ.
Realizuj¹c powy¿sze cele, nale¿¹cy do Stowarzyszenia kieruj¹
czêsto swe myœli ku wiecznoœci, staraj¹ siê wystrzegaæ grzechu,
by wzrastaæ w dobru i w ten sposób byæ gotowym na œmieræ
w ka¿dej chwili ¿ycia
Apostolstwo Dobrej Œmierci jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyraziæ zgodê na wpisanie do Ksiêgi i tym
samym powierzyæ ostatni¹ chwilê ¿ycia opiece Maryi, Matki
Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje siê œwiadectwo – ksi¹¿eczkê. Nie ma ¿adnych zobowi¹zañ odnoœnie æwiczeñ, modlitw
czy op³at. Zachêca siê do codziennego rachunku sumienia,
a tak¿e udzia³u w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.
Grupy Apostolstwa ¿ywi¹ szczególne nabo¿eñstwo do Matki
Bo¿ej Bolesnej i Œwiêtego Józefa. Maj¹ udzia³ w zas³ugach p³yn¹cych ze wspólnych modlitw, uczestnicz¹ w przywilejach
i ³askach, bêd¹cych owocami odprawianych ka¿dego dnia
Mszach œw. w ich intencji.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie ADS:

APOSTOLSTWO DOBREJ ŒMIERCI
Górka Klasztorna, 89-310 £ob¿enica
tel. 67 286 00 38
e-mail: biuroapostolstwo@gmail.com, www.apostolstwo.pl
facebook.com/apostolstwo dobrej œmierci
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MODLITWA
o beatyfikacjê Ojca Za³o¿yciela
Zgromadzenia Misjonarzy
Œwiêtej Rodziny
S³ugi Bo¿ego
ks. Jana Berthiera
Bo¿e, Ty uwielbiasz tych, którzy
Ciebie wielbi¹, ws³aw s³ugê Twego,
Jana Berthiera.
On zawsze stara³ siê o chwa³ê
Twoj¹ przez pracê nad zbawieniem
dusz i wychowaniem m³odzie¿y,
która jest nadziej¹ Twojego Koœcio³a.
Spraw, aby przez Koœció³
zaliczony do grona œwiêtych,
przyœwieca³ nam jako przyk³ad
gorliwoœci o Twoj¹ chwa³ê.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Osoby, które dozna³y ³aski Bo¿ej
przez wstawiennictwo S³ugi Bo¿ego ks. Jana Berthiera,
prosimy o nades³anie informacji na adres:
KURIA PROWINCJALNA
MISJONARZY ŒWIÊTEJ RODZINY
ul. Ma³oszyñska 27
60-176 Poznañ 47
tel. 61 868 99 81
e-mail: kuriamsf@msf.opoka.org.pl
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