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Kontynuując naszą serię Materiałów formacyjnych Apostolstwa
Dobrej Śmierci oddajemy do Waszych rąk kolejny zeszyt. W tym
roku, w którym obchodzimy Jubileusz 100-lecia obecności
Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce, pragniemy uczyć się o życiu
wiecznym od naszego wielkiego Rodaka – św. Jana Pawła II.
Dlatego publikujemy dwanaście katechez, które Ojciec Święty
wygłosił podczas audiencji generalnych w Watykanie. Podczas
tych wystąpień tłumaczył On, jak należy rozumieć różne aspekty
życia po śmierci i po powtórnym przyjściu Pana Jezusa, które
wyznaczy oczekiwany przez chrześcijan koniec świata.

Jak zwykle celem naszych Materiałów formacyjnych jest przede
wszystkim pogłębienie naszej wiedzy na temat podstawowych
prawd wiary dotyczących rzeczy ostatecznych. Dlatego przy-
pominamy, że przygotowane teksty mogą być wykorzystywane
tak w indywidualnym poszerzaniu własnych horyzontów wiedzy
religijnej, jak i podczas spotkań w naszych wspólnotach ADS.
Ufamy, że mogą stać się inspiracją dla odpowiedzialnych za wspól-
noty kapłanów i zelatorów.

Układ każdego tematu jest taki sam, jak w latach ubiegłych.
Po trzech pytaniach do refleksji zamieściliśmy niektóre cytaty

KOCHANI CZCICIELE MATKI BOŻEJ
PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI
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z Pisma Świętego, a następnie wybrane fragmenty z nauczania
Katechizmu Kościoła Katolickiego na dany temat. (Zachęcamy,
aby sięgać do pełnej nauki Katechizmu). Następnie przytoczyli-
śmy odpowiadające każdemu tematowi katechezy papieskie.

Przypominamy, że wciąż dostępne są zeszyt z ubiegłych lat,
które można nabyć w biurze ADS w Górce Klasztornej. Ufamy,
że poprzez te materiały choć w części przyczyniamy się do for-
mowania w naszym Apostolstwie duchowej postawy, o której
mówił św. Jan Paweł II w swojej katechezie o nadziei: „W ten
sposób duchowość chrześcijanina jawi się w swym prawdziwym
świetle: nie jest to duchowość ucieczki od świata lub jego odrzu-
cenia, ale nie sprowadza się też do zwykłej aktywności w porząd-
ku doczesnym. Przepojona Duchem życia udzielonego przez
Zmartwychwstałego, jest ona duchowością przemienienia świata
i nadziei w nadejście Królestwa Bożego” (Św. Jan Paweł II,
Nadzieja jako oczekiwanie i przygotowanie Królestwa Bożego,
Audiencja generalna, 2 grudnia 1998 r., nr 5).

Niech Patronowie naszego Apostolstwa – Matka Boża Bole-
sna i św. Józef – wspierają nas wszystkich w wypełnianiu ważnej
posługi głoszenia nadziei życia wiecznego!

Materiały formacyjne można zamówić
w Biurze ADS w Górce Klasztornej

Duszpasterze Apostolstwa
Górka Klasztorna
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Jakie jest ostateczne przeznaczenie każdego człowieka i cel
ostateczny całej ludzkości?

2. Skąd czerpać siłę do bycia świadkiem istnienia życia wiecz-
nego?

3. Jak powinniśmy przeżywać oczekiwanie na wydarzenia osta-
teczne?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygo-
tuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie,
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14, 2-3).

Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła,
i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani
w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze
będziemy z Panem (1 Tes 4, 16-17).

Temat 1.

Powszechna eschatologia
– ludzkość zmierza do Ojca
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Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił
swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie
Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1, 7-8).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

Credo chrześcijańskie – wyznanie naszej wiary w Boga Ojca, Syna
i Ducha Świętego oraz w Jego stwórcze, zbawcze i uświęcające
działanie – osiąga punkt kulminacyjny w głoszeniu zmartwych-
wstania umarłych na końcu czasów oraz życia wiecznego (Kate-
chizm Kościoła Katolickiego, nr 988).

DO PRZEMYŚLENIA...

Św. Jan Paweł II, Powszechna eschatologia – ludzkość zmierza
do Ojca, Audiencja generalna, 26 maja 1999 r.

1. Temat pogłębiany przez nas w tym ostatnim roku przygoto-
wania do Jubileuszu, czyli droga, po której ludzkość zmierza do
Ojca, skłania nas do rozważań nad perspektywą eschatologiczną,
to znaczy nad ostatecznym celem ludzkich dziejów. Szczególnie
w naszych czasach wszystko przebiega z niewiarygodną szybko-
ścią, zarówno dzięki zdobyczom nauki i techniki, jak i oddzia-
ływaniu środków komunikacji społecznej. W tej sytuacji zada-
jemy sobie pytanie o przeznaczenie i ostateczny cel ludzkości.
Specyficznej odpowiedzi udziela nam słowo Boże, ukazujące plan
zbawienia realizowany przez Ojca w historii za pośrednictwem
Chrystusa i za sprawą Ducha Świętego.
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Zasadniczym rysem Starego Testamentu jest odniesienie do
wydarzenia Wyjścia i jego ukierunkowanie na wejście do Ziemi
Obiecanej. Wyjście jest nie tylko wydarzeniem historycznym,
ale objawieniem zbawczego działania Bożego, które dokona się
stopniowo, jak starają się pokazać prorocy, rzucając światło na
teraźniejszość i przyszłość Izraela.

2. W czasach wygnania prorocy zapowiadali nowe Wyjście,
powrót do Ziemi Obiecanej. Poprzez ten odnowiony dar ziemi,
Bóg nie tylko zgromadzi swój lud rozproszony pośród pogan,
lecz przemieni serce każdego człowieka, to znaczy przemieni jego
zdolność poznania, kochania i działania: «Dam im jedno serce
i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce
kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie
z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je.
I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich Bogiem» (Ez 11, 19-20;
por. 36, 26-28).

Naród starający się przestrzegać norm zawartych w przymie-
rzu, będzie mógł zamieszkać w miejscu podobnym do tego, które
wyszło z rąk Bożych w chwili stworzenia: «Ten spustoszony kraj
stał się jak ogród Eden, a miasta, które były opustoszałe, znisz-
czone i zburzone, zostały umocnione i ludne» Ez 36, 35). Będzie
to nowe przymierze, nabierające konkretnego kształtu dzięki
przestrzeganiu prawa wypisanego na sercu (por. Jr 31, 31-34).

Następnie perspektywa się rozszerza i pojawia się obietnica
nowej ziemi. Ostatecznym celem jest nowe Jeruzalem, w którym
ustanie wszelka udręka, jak czytamy w Księdze Izajasza: «oto
Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; (...) oto Ja uczynię
z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. Rozweselę się z Jerozo-
limy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów
płaczu ni krzyku narzekania» (Iz 65, 17-19).
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3. Apokalipsa nawiązuje do tej wizji. Św. Jan pisze: «ujrzałem
niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe
ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubie-
nica zdobna w klejnoty dla swego męża» (Ap 21, 1-2).

Przejście do takiego stanu nowego stworzenia domaga się
dążenia do świętości, której Nowy Testament nada charakter
absolutnie radykalny, jak czytamy w Drugim Liście św. Piotra:
«Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi
winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy ocze-
kujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który
sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu
się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nie-
ba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość»
(2 P 3, 11-13).

4. Zmartwychwstanie Chrystusa, Jego wniebowstąpienie oraz za-
powiedź Jego powtórnego przyjścia otwarły nowe perspektywy
eschatologiczne. W mowie pożegnalnej po Ostatniej Wieczerzy
mówi bowiem Jezus: «Idę przecież przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i za-
biorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem» (J 14,
2-3). Następnie św. Paweł pisze do Tesaloniczan: «Sam bowiem
Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby
Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi
i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze,
na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy
z Panem» (1 Tes 4, 16-17).

Nie znamy daty tego ostatecznego wydarzenia. Należy cier-
pliwie oczekiwać Chrystusa zmartwychwstałego, który w odpo-
wiedzi na prośby apostołów o przywrócenie królestwa Izraela
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zachęcił ich do przepowiadania i do składania świadectwa: «Nie
wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją
władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,
i w Samarii, i aż po krańce ziemi» (Dz 1, 7-8).

5. Oczekiwanie na ostateczne wydarzenie powinno być przez
nas przeżywane ze spokojem i nadzieją, powinniśmy budować
w naszych czasach owo Królestwo, które na końcu zostanie prze-
kazane przez Chrystusa w ręce Ojca: «Wreszcie nastąpi koniec,
gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką
Zwierzchność, Władzę i Moc» (1 Kor 15, 24). Wraz z Chry-
stusem, zwycięzcą przeciwnych mocy, również i my będziemy
uczestniczyć w nowym stworzeniu, które będzie polegało na osta-
tecznym powrocie wszystkiego do Tego, od którego wszystko
pochodzi: «A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy
i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszy-
stko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich» (1 Kor 15, 28).

Dlatego musimy być przeświadczeni, że «nasza (...) ojczyzna
jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana na-
szego Jezusa Chrystusa» (Flp 3, 20). Nie mamy tu na ziemi trwa-
łego miasta (por. Hbr 13, 14). Jako pielgrzymi i ludzie poszu-
kujący ostatecznego miejsca, podobnie jak Ojcowie w wierze
powinniśmy dążyć do lepszej ojczyzny, «to jest do niebieskiej»
(Hbr 11, 16).

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Tematem dzisiejszej katechezy było pytanie o ostateczny kres
naszej drogi. W tym roku, zbliżając się do progu trzeciego tysiącle-
cia, pytamy o ten kres ostateczny, o ten cel ostateczny bytowania
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człowieka na ziemi, jego ziemskiego pielgrzymowania. W Piśmie
Świętym Starego Testamentu tym kresem dla Ludu Bożego, dla
Izraela, była Ziemia Obiecana.

W Nowym Testamencie Chrystus powiedział: «Wyszedłem
od Ojca, przyszedłem na świat, teraz opuszczam świat i idę do
Ojca, ażeby przygotować wam miejsce» (por. J 16, 28; 14, 3).
Ziemia Obiecana Starego Testamentu to znaczy mieszkanie
w domu Ojca, gdzie Chrystus nas uprzedził. Taka jest nasza
wiara. I my tam też za Nim podążamy. Niedawna uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego nam to przypomniała. Chrystus
wiedzie za sobą odkupionych.

Niech Bóg błogosławi wszystkim obecnym tutaj i wszystkim
rodakom w Ojczyźnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Dzisiaj jest łatwo czy trudno mówić o śmierci? Dlaczego?
2. Co oznacza słowo „Szeol”?
3. Skąd wzięła się na świecie śmierć?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczal-
ność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność.
A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność,
a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy
sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochło-
nęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież
jest, o śmierci, twój oścień? (1 Kor 15, 53-55).

Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz. Zaiste,
mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz
z nimi ich czyny (Ap 14, 13).

Temat 2.

Śmierć jako spotkanie
z Ojcem
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

W śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie. Dlatego chrześci-
janin może przeżywać wobec śmierci pragnienie podobne do
pragnienia św. Pawła: „Pragnę odejść, a być z Chrystusem”
(Flp 1, 23); może przemienić własną śmierć w akt posłuszeństwa
i miłości wobec Ojca, na wzór Chrystusa: „Moje upodobania
zostały ukrzyżowane i nie ma już we mnie ziemskiego pożąda-
nia. Jedynie żywa wola przemawia do mnie z głębi serca: «Pójdź
do Ojca»” (św. Ignacy Antiochenski, Episyila ad Romanos, 6, 1-2);
„Chcę widzieć Boga, ale trzeba umrzeć, by Go zobaczyć” (św.
Teresa od Jezusa, Libro de la vida, 1); „Ja nie umieram, ja wcho-
dzę w życie” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Novissima verba)
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1011).

DO PRZEMYŚLENIA…

Św. Jan Paweł II, Śmierć jako spotkanie z ojcem,
Audiencja generalna, 2 czerwca 1999 r.

1. Po refleksji nad wspólnym przeznaczeniem ludzkości, które
dopełni się przy końcu czasów, pragniemy dziś zająć się innym
tematem, dotyczącym nas bezpośrednio: znaczeniem śmierci.
Dzisiaj trudno jest mówić o śmierci, ponieważ społeczeństwo
dobrobytu woli odsuwać na bok tę rzeczywistość, jako że sama
myśl o niej rodzi niepokój. Jak bowiem stwierdził Sobór, «tajem-
nica losu ludzkiego ujawnia się najbardziej w obliczu śmierci»
(Gaudium et spes, 18). W odniesieniu do tej rzeczywistości słowo
Boże stopniowo daje nam światło, które oświeca i pociesza.

W Starym Testamencie pierwszych wskazówek dostarcza
wspólne doświadczenie śmiertelników, nie oświecone jeszcze
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nadzieją szczęśliwego życia po śmierci. Myślano przeważnie,
że ludzkie istnienie zakończy się w «Szeolu», miejscu mrocz-
nym, w którym nie może być mowy o życiu w pełni. Bardzo
wymowne są w tym kontekście słowa z Księgi Hioba: «Czyż
nie krótkie są dni mego życia? Odwróć Twój wzrok, niech
trochę rozjaśnię oblicze, nim pójdę, by nigdy nie wrócić, do kraju
pełnego ciemności, do ziemi czarnej jak noc, do cienia chaosu
i śmierci, gdzie świecą jedynie mroki» (Hi 10, 20-22).

2. W tej dramatycznej wizji śmierci powoli pojawia się objawie-
nie Boże, a w ludzkiej myśli otwiera się nowy horyzont, który
zyska pełne światło w Nowym Testamencie.

Przede wszystkim człowiek zaczyna rozumieć, że nawet jeśli
śmierć jest jego bezlitosnym nieprzyjacielem, starającym się go
pokonać i sobie podporządkować, Bóg nie mógł jej stworzyć,
ponieważ nie może cieszyć się ze zguby żyjących (por. Mdr 1, 13).
Pierwotny zamysł Boży był inny, ale sprzeciwił mu się grzech,
który człowiek popełnił pod wpływem szatana, jak wyjaśnia Księga
Mądrości: «dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczy-
nił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat
przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą»
(Mdr 2, 23-24). Do tej koncepcji nawiązuje również Jezus (por.
J 8, 44) i na niej wspiera się nauczanie Pawła na temat odkupie-
nia Chrystusa, nowego Adama (por. Rz 5, 12. 17; 1 Kor 15, 21).
Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus pokonał grzech oraz
śmierć, która jest jego owocem.

3. W świetle tego, czego dokonał Jezus, można pojąć postawę
Boga Ojca wobec życia i śmierci Jego stworzeń. Już psalmista
wyczuł intuicyjnie, że Bóg nie może pozostawić swoich wiernych
sług w grobie ani nie może dozwolić, by Jego święty uległ znisz-
czeniu (por. Ps 16 [15], 10). Izajasz wskazuje na przyszłość,
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w której Bóg zniszczy na zawsze śmierć, otrze «łzy z każdego
oblicza» (Iz 25, 8) i wskrzesi zmarłych do nowego życia: «Ożyją
Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną
z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą świa-
tłości, a ziemia wyda cienie zmarłych» (Iz 26, 19). W ten sposób
śmierci, jako rzeczywistości zrównującej wszystkich żyjących,
zostaje przeciwstawiony obraz ziemi, która jako matka przygo-
towuje się do zrodzenia nowej żywej istoty i wydania na świat
sprawiedliwego, przeznaczonego do życia w Bogu. Dlatego też,
nawet jeśli sprawiedliwi «w ludzkim rozumieniu doznali kaźni,
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności» (Mdr 3, 4).

Nadzieja zmartwychwstania zostaje w godny podziwu sposób
potwierdzona w Drugiej Księdze Machabejskiej w epizodzie
męczeństwa siedmiu braci oraz ich matki. Jeden z nich oznaj-
mia: «Od Nieba je [ręce] otrzymałem, ale dla Jego praw nimi
gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam»
(2 Mch 7, 11); inny zaś, «konając tak powiedział: ‘Lepiej jest
nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję,
że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni’» (2 Mch 7, 14).
Matka w sposób heroiczny zachęcała ich, by z tą nadzieją stawili
czoło śmierci (por. 2 Mch 7, 29).

4. Już w perspektywie Starego Testamentu prorocy zachęcali do
wyczekiwania «dnia Pańskiego» z prawym sercem, w przeciw-
nym bowiem wypadku stałby się on «ciemnością, a nie światłem»
(por. Am 5, 18. 20). Pełne objawienie Nowego Testamentu pod-
kreśla, że wszyscy staną przed trybunałem (por. 1 P 4, 5; Rz 14,
10). Jednakże sprawiedliwi nie powinni się go lękać, ponieważ
zostali wybrani i przeznaczeni do otrzymania obiecanego dzie-
dzictwa. Zostaną oni postawieni po prawicy Chrystusa, który
nazwie ich «błogosławionymi Ojca mojego» (Mt 25, 34; por.
22, 14; 24, 22. 24).
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Śmierć, której człowiek wierzący doświadcza jako członek
mistycznego Ciała, otwiera drogę prowadzącą do Ojca, który
rzeczywiście okazał nam swą miłość w śmierci Chrystusa, «ofiary
przebłagalnej za nasze grzechy» (1 J 4, 10; por. Rz 5, 7). Jak
stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego, śmierć «dla tych, któ-
rzy umierają w łasce Chrystusa, jest uczestniczeniem w Śmierci Pana,
by móc także uczestniczyć w Jego Zmartwychwstaniu» (n. 1006).

Jezus «który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od
naszych grzechów, (...) uczynił nas królestwem – kapłanami dla
Boga i Ojca swojego» (Ap 1, 5-6). Oczywiście, trzeba przekro-
czyć próg śmierci, ale ze świadomością, że «to, co zniszczalne,
przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje
się w nieśmiertelność» (1 Kor 15, 54). Wtedy zobaczymy jasno,
że «zwycięstwo pochłonęło śmierć» (tamże) i można jej stawić
czoło bez obawy: «Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo?
Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» (1 Kor 15, 55).

I dlatego też w świetle tej chrześcijańskiej wizji śmierci św.
Franciszek z Asyżu mógł wyśpiewać w Pieśni Stworzeń: «Bądź
pochwalony, mój Panie, za śmierć, siostrę naszego ciała» (Fonti
Francescane, 263). W obliczu tej pocieszającej perspektywy mo-
żemy zrozumieć błogosławieństwo zapowiedziane w Księdze
Apokalipsy, stanowiące niemal ukoronowanie błogosławieństw
ewangelicznych: «Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już
teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów,
bo idą wraz z nimi ich czyny» (Ap 14, 13).

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

«Gdzie jest, o śmierci, oścień twój, gdzie jest twoje zwycięstwo?»
(por. 1 Kor 15, 55) – tak pyta św. Paweł, rozważając tajemnicę
paschalną zmartwychwstania Chrystusa. Problem śmierci, pro-
blem odwieczny, w Ewangelii Chrystusowej Paschy doczekał się
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rozwiązania. Zmartwychwstanie to jest zwycięstwo nad śmiercią.
Taka jest nasza wiara i z taką wiarą też uczestniczymy w jutrzej-
szej uroczystości Bożego Ciała, w procesjach eucharystycznych,
wyznając wraz z wiarą nadzieję życia wiecznego, którego Eucha-
rystia jest dla nas zadatkiem.

Łączę się z wszystkimi, którzy tę uroczystość Bożego Ciała
będą sprawować na ziemi polskiej i na całym świecie. Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus!
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czy można pogodzić ze sobą sąd i miłosierdzie Boże?
2. Kto może liczyć na miłosierną sprawiedliwość Boga?
3. Jakie nasze zachowanie zamyka nas na strumień miłosierdzia

Bożego?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale
po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 17).

Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na pod-
stawie Prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla
tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf
nad sądem (Jk 2, 12-13).

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk,
ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydo-
skonalił się w miłości (por. 1 J 4, 18).

Temat 3.

Sąd i miłosierdzie
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

Ze śmiałą ufnością zaczęliśmy modlić się do naszego Ojca.
Błagając Go, by święciło się Jego imię, prosiliśmy Go, abyśmy
byli coraz bardziej uświęcani. Chociaż zostaliśmy obleczeni
w szatę chrzcielną, nie przestajemy jednak grzeszyć i odwracać
się od Boga. Teraz, w tej nowej prośbie, na nowo przychodzimy
do Niego jak syn marnotrawny (por. Łk 15, 11-32) i uznajemy
się przed Nim za grzeszników, podobnie jak celnik (por.
Łk 18, 13). Nasza prośba zaczyna się od „wyznania”, w którym
wyznajemy jednocześnie naszą nędzę i Jego miłosierdzie. Nasza
nadzieja jest niezawodna, ponieważ w Jego Synu „mamy odku-
pienie – odpuszczenie grzechów” (Kol 1, 14; Ef 1, 7). Skuteczny
i niewątpliwy znak Jego przebaczenia znajdujemy w sakramen-
tach Kościoła (por. Mt 26, 28; J 20, 23) (Katechizm Kościoła
Katolickiego, nr 2839).

DO PRZEMYŚLENIA…

Św. Jan Paweł II, Sąd i miłosierdzie, Audiencja generalna,
7 lipca 1999 r.

1. W Psalmie 116 czytamy: «Pan jest łaskawy i sprawiedliwy
i Bóg nasz jest miłosierny» (Ps 116 [114-115], 5). Na pierwszy
rzut oka mogłoby się wydawać, że sąd i miłosierdzie to dwie
rzeczywistości wzajemnie nie do pogodzenia, a w każdym razie,
że miłosierdzie może iść w parze z sądem tylko wówczas, gdy
złagodzi on swą nieubłaganą surowość. Należy jednak zrozumieć
logikę Pisma Świętego, które je wiąże ze sobą i wręcz ukazuje
w taki sposób, że jedna nie może istnieć bez drugiej.
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Zrozumienie sprawiedliwości Bożej kształtuje się w Starym
Testamencie stopniowo: punktem wyjścia jest tu położenie czło-
wieka, który postąpił słusznie, a czuje się zagrożony niesprawie-
dliwą agresją i znajduje w Bogu ucieczkę i obronę. Doświadcze-
nie to wyrażają wielokrotnie psalmy, w których znaleźć można
na przykład takie słowa: «Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość
ubogiemu, biednemu – słuszność. Tylko sprawiedliwi będą
sławili Twe imię, prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem»
(Ps 140 [139], 13-14).

Pismo Święte pojmuje Bożą interwencję po stronie uciśnio-
nych przede wszystkim jako wyraz sprawiedliwości, to znaczy
wierności zbawczym obietnicom złożonym Izraelowi. Sprawie-
dliwość Boga ma zatem swoje źródło w bezinteresownej inicjaty-
wie miłosierdzia, przez którą związał się On ze swoim ludem
wiekuistym przymierzem. Bóg jest sprawiedliwy, ponieważ zba-
wia, spełniając w ten sposób swoje obietnice, natomiast sąd nad
grzechem i nad bezbożnymi jest tylko jednym z aspektów Jego
miłosierdzia. Na tę miłosierną sprawiedliwość może zawsze
liczyć grzesznik, który wzbudził w sobie szczerą skruchę (por.
Ps 51 [50], 6. 16).

W obliczu trudności, jakie nastręcza dostrzeżenie sprawiedli-
wości w ludziach i ich instytucjach, w Biblii kształtuje się stop-
niowo przekonanie, że pełna sprawiedliwość zapanuje dopiero
w przyszłości, dzięki działaniu tajemniczej postaci, która z czasem
zyskuje cechy wyraźnie «mesjańskie»: będzie to król lub syn króla
(por. Ps 72 [71], 1), gałąź, która «wyrośnie (...) z pnia Jessego»
(Iz 11, 1), «odrośl sprawiedliwa», potomek Dawida (por. Jr 23, 5).

2. Postać Mesjasza, zapowiadana w wielu tekstach, przede
wszystkim w księgach prorockich, w perspektywie zbawienia
zyskuje funkcje rządcy i sędziego, który troszczy się o pomyśl-
ność i wzrost społeczności oraz jej poszczególnych członków.
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Jego władzy sądowniczej podlegać będą dobrzy i niegodziwi:
kiedy razem staną przed sądem, triumf sprawiedliwych wzbudzi
lęk i zdumienie bezbożnych (por. Mdr 4, 20 – 5, 23; por. także
Dn 12, 1-3). W apokaliptycznej perspektywie Księgi Daniela sąd
powierzony «Synowi Człowieczemu» doprowadzi do triumfu
ludu «świętych Najwyższego» na ruinach ziemskich królestw
(por. Dn 7, zwł. w. 18 i 27).

Z drugiej strony także ten, kto może liczyć na łaskawość sądu,
jest świadom własnych ograniczeń. W związku z tym do głosu
dochodzi świadomość, że nie można być sprawiedliwym bez po-
mocy łaski Bożej, jak przypomina psalmista: «Panie, (...) wysłu-
chaj mnie w swej sprawiedliwości! Nie pozywaj na sąd swojego
sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą» (Ps 143
[142], 1-2).

3. Tę samą zasadniczo logikę odnajdujemy w Nowym Testamen-
cie, gdzie Boża sprawiedliwość związana jest ze zbawczym
dziełem Chrystusa. Jezus jest Synem Człowieczym, któremu
Ojciec przekazał władzę sądzenia. Będzie On sprawował sąd nad
powstałymi z grobów, oddzielając tych, którzy przeznaczeni są
na zmartwychwstanie życia, od tych, których udziałem będzie
zmartwychwstanie potępienia (por. J 5, 26-30). Jak jednak pod-
kreśla ewangelista Jan, «Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego
zbawiony» (J 3, 17). Tylko ten, kto odrzuci zbawienie, ofiarowane
mu przez nieskończone miłosierdzie Boże, zostanie potępiony,
ponieważ sam się potępi.

4. Św. Paweł głębiej ukazuje zbawczy sens pojęcia «sprawiedli-
wości Bożej», która urzeczywistnia się «przez wiarę w Jezusa
Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą» (Rz 3, 22). Sprawiedli-
wość Boża jest ściśle związana z darem pojednania: jeśli pozwa-
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lamy się pojednać z Ojcem za pośrednictwem Chrystusa, my także
możemy się stać przez Niego sprawiedliwością Bożą (por. 2 Kor
5, 18-21).

Sprawiedliwość i miłosierdzie są zatem pojmowane jako dwa
wymiary tej samej tajemnicy miłości: «Albowiem Bóg poddał
wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miło-
sierdzie» (Rz 11, 32). Miłość, która jest podstawą Bożego dzia-
łania i winna się stać fundamentalną cnotą wierzącego, każe nam
zatem zachować ufność w dniu sądu i uwolnić się od wszelkiego
lęku (por. 1 J 4, 18). Podobnie jak sąd Boży również sąd ludzki
winien być sprawowany zgodnie z prawem wolności, które win-
no przyznawać pierwszeństwo miłosierdziu: «Mówcie i czyńcie
tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolno-
ści. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił
miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem» (Jk 2,
12-13).

5. Bóg jest Ojcem miłosierdzia i wszelkiej pociechy. Dlatego piąta
prośba naszej najważniejszej modlitwy, jaką jest «Ojcze nasz»,
«zaczyna się od ‘wyznania’, w którym wyznajemy jednocześnie
naszą nędzę i jego miłosierdzie» (KKK, 2839). Objawiając nam
pełnię miłosierdzia Ojca, Jezus nauczył nas także, że dostęp do
tego Ojca tak bardzo sprawiedliwego i miłosiernego uzyskać
można jedynie przez doświadczenie miłosierdzia, które winno
cechować nasze relacje z bliźnimi. «Strumień miłosierdzia nie
może przeniknąć do naszego serca tak długo, jak długo nie prze-
baczyliśmy naszym winowajcom. (...) Gdy odmawiamy przeba-
czenia naszym braciom i siostrom, nasze serce zamyka się, a jego
zatwardziałość sprawia, że staje się ono niedostępne dla miło-
siernej miłości Ojca» (KKK, 2840).
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Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Kiedy przeczytacie tekst dzisiejszej katechezy, to uświadomicie
sobie, dlaczego mówimy w Modlitwie Pańskiej: «Odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom».
W ten sposób odwołujemy się do sprawiedliwości, a jeszcze
bardziej do miłosierdzia Bożego: «Odpuść»! I równocześnie
stawiamy sobie samym wymagania: jeżeli Ty masz odpuścić nam,
to i my musimy odpuszczać innym! Taka jest pokrótce treść
dzisiejszej katechezy.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Jak najprościej wytłumaczyć czym jest niebo, w które wierzę?
2. Dla kogo jest niebo?
3. W jakich sytuacjach możemy doświadczyć przedsmaku (tzn.

antycypować) niebo już na ziemi?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką
nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem
z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zba-
wieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach nie-
bieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach
przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci
względem nas, w Chrystusie Jezusie (Ef 2, 4-7).

Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy por-
wani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób
zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie
tymi słowami! (1 Tes 4, 17-18).

Temat 4.

Niebo jako pełnia życia
z Bogiem
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości
z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, jest
nazywane „niebem”. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem
najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego
szczęścia (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1024).

Żyć w niebie oznacza „być z Chrystusem” (por. J 14, 3;
Flp 1, 23; 1 Tes 4, 17). Wybrani żyją „w Nim”, ale zachowują
i – co więcej – odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość, swoje
własne imię (por. Ap 2, 17): „Żyć, to być z Chrystusem; tam gdzie
jest Chrystus, tam jest życie i Królestwo (Św. Ambroży, Expositio
Evangelii secundum Lucam, 10, 121: PL 15, 1834 A) (Katechizm
Kościoła Katolickiego, nr 1025).

DO PRZEMYŚLENIA…

Św. Jan Paweł II, „Niebo” jako pełnia życia z Bogiem,
Audiencja generalna, 21 lipca 1999 r.

1. Kiedy przeminie postać tego świata, ci, którzy przyjęli Boga
w swym życiu i przynajmniej w chwili śmierci otwarli się szczerze
na Jego miłość, będą mogli się cieszyć pełnią komunii z Bogiem,
stanowiącą cel ludzkiej egzystencji.

Jak poucza Katechizm Kościoła Katolickiego, «to doskonałe
życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z Nią, z Dzie-
wicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, są nazwane ‘nie-
bem’. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych
dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia»
(n. 1024).
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Pragniemy dzisiaj poznać bliżej biblijny sens słowa «niebo»,
by móc lepiej zrozumieć rzeczywistość, którą ono oznacza.

2. Gdy w języku biblijnym «niebo» występuje w połączeniu
z «ziemią», oznacza część wszechświata. W opisie stworzenia
Pismo Święte stwierdza: «Na początku Bóg stworzył niebo i zie-
mię» (Rdz 1, 1).

W sensie metaforycznym niebo pojmowane jest jako miesz-
kanie Boga, który tym odróżnia się od ludzi (por. Ps 104 [103],
2 n.; 115 [113 B], 16; Iz 66, 1). Spogląda z wysokości niebios
i osądza (por. Ps 113 [112], 4-9) oraz zstępuje, gdy człowiek
Go przywołuje (por. Ps 18 [17], 7. 10; 144 [143], 5). Jednakże
metafora biblijna daje jasno do zrozumienia, że Bóg nie utożsa-
mia się z niebem, nie można też ograniczać Jego obecności do
nieba (por. 1 Krl 8, 27); jest to prawda, chociaż w niektórych
fragmentach Pierwszej Księgi Machabejskiej «Niebo» wystę-
puje po prostu jako imię Boga (3, 18. 19. 50. 60; 4, 24. 55).

Niebo przedstawiane jest jako transcendentne mieszkanie
żywego Boga, a ponadto jako miejsce, do którego dzięki łasce
mogą wstąpić również wierzący, co poświadcza w Starym Testa-
mencie historia Henocha (por. Rdz 5, 24) oraz Eliasza (por.
2 Krl 2, 11). Niebo staje się zatem figurą życia w Bogu. W tym
sensie Jezus mówi o «nagrodzie w niebie» (Mt 5, 12) i zachęca
do «gromadzenia skarbów w niebie» (Mt 6, 20; por. 19, 21).

3. Nowy Testament pogłębia ideę nieba również w odniesieniu
do tajemnicy Chrystusa. Aby ukazać, że ofiara Odkupiciela ma
wartość doskonałą i ostateczną, List do Hebrajczyków stwier-
dza, iż Jezus «przeszedł przez niebiosa» (4, 14) i «wszedł nie
do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem
prawdziwej [świątyni], ale do samego nieba» (9, 24). Ponadto
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wierzący, jako umiłowani w sposób szczególny przez Ojca, zmar-
twychwstają wraz z Chrystusem i stają się obywatelami nieba.
Warto posłuchać, co mówi na ten temat apostoł Paweł w słowach
pełnych głębokiej treści: «Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez
wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na sku-
tek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską
bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził
na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadcho-
dzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na
przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie» (Ef 2,
4-7). Stworzenia doświadczają ojcostwa Boga, bogatego w miło-
sierdzie, poprzez miłość Syna Bożego, ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego, który jako Pan zasiada na niebiosach po prawicy
Ojca.

4. Kiedy zatem po zakończeniu naszej ziemskiej drogi dostępu-
jemy udziału w pełni życia z Ojcem, urzeczywistnia się to przez
włączenie w misterium paschalne Chrystusa. Św. Paweł, posłu-
gując się przestrzennym obrazem, bardzo wyraziście ukazuje to
nasze zmierzanie do Chrystusa w niebiosach przy końcu czasów:
«Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani
w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze
będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi
słowami!» (1 Tes 4, 17-18).

W kontekście Objawienia wiemy, że «niebo» lub «szczęśli-
wość», w której się znajdziemy, nie jest abstrakcją czy też fizycz-
nym miejscem pośród obłoków, lecz żywą i osobistą więzią
z Trójcą Świętą. Jest to spotkanie z Ojcem, które się urzeczy-
wistnia w Chrystusie Zmartwychwstałym dzięki komunii Ducha
Świętego.
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Trzeba zachowywać pewien umiar w opisach tych «ostatecz-
nych rzeczywistości», ponieważ pozostają one zawsze nieade-
kwatne. Język personalistyczny potrafi wyrazić dziś trafniej sytu-
ację szczęścia i pokoju, w jaką wprowadza nas ostateczna komu-
nia z Bogiem.

Katechizm Kościoła Katolickiego, streszczając naukę Kościoła
na ten temat, stwierdza, że «Jezus ‘otworzył’ nam niebo przez
swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. Życie błogosławionych
polega na posiadaniu w pełni owoców odkupienia dokonanego
przez Chrystusa, który włącza do swej niebieskiej chwały tych,
którzy uwierzyli w Niego i pozostali wierni Jego woli. Niebo
jest szczęśliwą wspólnotą tych wszystkich, którzy są doskonale
zjednoczeni z Chrystusem» (n. 1026).

5. Tę ostateczną sytuację możemy w jakiś sposób antycypować
już dzisiaj, zarówno w życiu sakramentalnym, którego centrum
stanowi Eucharystia, jak i przez dar z samych siebie, wyrażający
się w miłości braterskiej. Jeśli potrafimy korzystać w sposób upo-
rządkowany z dóbr, których Pan użycza nam codziennie, doświad-
czamy radości i pokoju, którymi kiedyś będziemy się cieszyć
w całej pełni. Zdajemy sobie sprawę, że tutaj na ziemi wszystko
podlega jakimś ograniczeniom, jednakże myśl o rzeczywistościach
«ostatecznych» pozwala nam przeżywać dobrze rzeczywistości
«przedostateczne». Zachowujemy świadomość, że chociaż ży-
jemy w tym świecie, jesteśmy powołani do szukania «tego, co
w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga»
(Kol 3, 1), by być z Nim w eschatologicznej pełni czasów, kiedy
w Duchu pojedna On całkowicie z Ojcem «to, co na ziemi, i to,
co w niebiosach» (Kol 1, 20).
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Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Modlimy się: «Ojcze nasz, któryś jest w niebie», a dalej mówi-
my: «bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi». Te słowa
modlitwy, której nauczył nas Chrystus, ukazują niebo jako du-
chową przestrzeń Ojca, przestrzeń niejako wypełnioną – miesz-
kanie Trójcy Przenajświętszej. Równocześnie dalsze słowa tej
modlitwy wskazują na ziemię: «bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi». Prosimy o to, ażeby wola, zbawcza wola Ojca,
była wypełniana na ziemi przez nas, ludzi, ażebyśmy wypełniając
wolę tego Ojca, który jest w niebie, sami doszli do nieba przez
Chrystusa Syna Bożego w Duchu Świętym.

Niebo jest bowiem miejscem, w którym Bóg na nas oczekuje.
Niebo jest miejscem naszego ostatecznego powołania i przezna-
czenia. Mamy w niebie spełnić swoje powołanie, swoje istnienie,
obcując wiekuiście z Bogiem żywym, z Ojcem, Synem i Duchem
Świętym. Taka jest prosta prawda o niebie, którą odczytujemy
ze słów Modlitwy Pańskiej i z Ewangelii, a więc nie chodzi tu
o jakieś miejsce szczególne w znaczeniu fizycznym, ale o prze-
strzeń duchową, przestrzeń obcowania z Bogiem, które jest naszym
powołaniem i ostatecznym przeznaczeniem.

Taka była mniej więcej myśl główna dzisiejszej katechezy.
Pochwalony Jezus Chrystus!
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czym jest piekło i potępienie według nauki Kościoła?
2. Czy potępienie człowieka można przypisać inicjatywie Boga?
3. Czy wiemy, kto z ludzi się potępił?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior
i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał
żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić
się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały
jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abra-
hama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani,
pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama
i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się
nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy
w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym pło-
mieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia

Temat 5.

Piekło jako ostateczne
odrzucenie Boga
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otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on
tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami
a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd
do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”. 
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego
ojca! Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni
nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: „Mają
Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!”. „Nie, ojcze Abra-
hamie – odrzekł tamten – lecz gdyby kto z umarłych poszedł do
nich, to się nawrócą” Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proro-
ków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”»
(Łk 16, 19-31).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

Nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeśli nie wybieramy
w sposób dobrowolny Jego miłości. Nie możemy jednak kochać
Boga, jeśli grzeszymy ciężko przeciw Niemu, przeciw naszemu
bliźniemu lub przeciw nam samym: „Kto... nie miłuje, trwa
w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą,
a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego”
(1 J 3, 14 c-15). Nasz Pan ostrzega nas, że zostaniemy od Niego
oddzieleni, jeśli nie wyjdziemy naprzeciw ważnym potrzebom
ubogich i maluczkich, którzy są Jego braćmi (por. Mt 25, 31-46).
Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyj-
mując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego
wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego
samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się
słowem „piekło” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1033).
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DO PRZEMYŚLENIA…

Św. Jan Paweł II, Piekło jako ostateczne odrzucenie Boga,
Audiencja generalna, 28 lipca 1999 r.

1. Bóg jest nieskończenie dobrym i miłosiernym Ojcem. Jednak-
że człowiek, który ma Mu udzielić odpowiedzi w sposób wolny,
może niestety dokonać wyboru ostatecznego odrzucenia Jego
miłości i przebaczenia i w ten sposób pozbawić się na zawsze
radosnej komunii z Nim. Właśnie na tę tragiczną sytuację wska-
zuje doktryna chrześcijańska, kiedy mówi o potępieniu lub pie-
kle. Nie jest to kara Boża wymierzona «z zewnątrz», lecz konse-
kwencja decyzji podjętych przez człowieka w tym życiu. Samą
rzeczywistość nieszczęścia, jaką ta smutna sytuacja niesie z sobą,
możemy w pewnej mierze wyobrazić sobie w świetle pewnych
tragicznych doświadczeń, które – jak zwykliśmy mówić – czynią
z życia «piekło».

Jednakże w sensie teologicznym piekło jest czymś innym: jest
ostateczną konsekwencją samego grzechu, zwracającą się prze-
ciw temu, kto go popełnił. Jest to sytuacja, w jakiej nieodwo-
łalnie znajduje się człowiek, który odrzucił miłosierdzie Ojca
nawet w ostatniej chwili swego życia.

2. Aby opisać tę rzeczywistość, Pismo Święte posługuje się języ-
kiem symbolicznym, który stopniowo staje się coraz ściślejszy.
W Starym Testamencie los umarłych nie był jeszcze w pełni
wyjaśniony przez Objawienie. Najczęściej uważano, że zmarli
przebywają w Szeolu, miejscu ciemności (por. Ez 28, 8; 31, 14;
Hi 10, 21 n.; 38, 17; Ps 30 [29], 10; 88 [87], 7. 13), w otchłani,
z której się nie wychodzi (por. Hi 7, 9), w miejscu, w którym nie
można wielbić Boga (por. Iz 38, 18; Ps 6, 6).
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Nowy Testament ukazuje w nowym świetle sytuację umar-
łych, obwieszczając przede wszystkim, że Chrystus przez swe
zmartwychwstanie zwyciężył śmierć i swą wyzwalającą mocą objął
również królestwo zmarłych.

Jednakże odkupienie pozostaje propozycją zbawienia, które-
go przyjęcie jest sprawą wolności człowieka. Dlatego też każdy
będzie osądzony «według swoich czynów» (Ap 20, 13). Posługu-
jąc się obrazami, Nowy Testament przedstawia miejsce przezna-
czone dla czyniących nieprawość jako rozpalony piec, w którym
rozlega się «płacz i zgrzytanie zębów» (Mt 13, 42; por. 25, 30. 41),
lub jako piekło, gdzie płonie «ogień nieugaszony» (Mk 9, 43).
O tym wszystkim czytamy w opisie zawartym w przypowieści
o bogaczu i ubogim Łazarzu, która ukazuje wyraźnie, że piekło
jest miejscem ostatecznej kary, nie dopuszczającym możliwości
powrotu ani złagodzenia cierpień (por. Łk 16, 19-31).

Również Apokalipsa posługuje się plastycznym obrazem
«jeziora ognia», do którego zostają wrzuceni ci, co nie dali się
zapisać do księgi życia, narażając się w ten sposób na «drugą
śmierć» (Ap 20, 13 n.). Kto więc z uporem zamyka się na Ewan-
gelię, decyduje się na «wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pań-
skiego i od potężnego majestatu Jego» (2 Tes 1, 9).

3. Należy poprawnie interpretować obrazy, w których Pismo
Święte przedstawia nam piekło. Wskazują one na całkowitą
beznadziejność i pustkę życia bez Boga. Piekło oznacza nie tyle
miejsce, co raczej wskazuje na sytuację, w jakiej znajduje się czło-
wiek, który w sposób wolny i ostateczny oddala się od Boga,
źródła życia i radości. Katechizm Kościoła Katolickiego tak stresz-
cza prawdy wiary na ten temat: «Umrzeć w grzechu śmiertel-
nym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości
Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielo-
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nym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jed-
ności z Bogiem i świętymi określa się słowem ‘piekło’» (n. 1033).

Dlatego «potępienia» nie można przypisać inicjatywie Boga,
ponieważ w swej miłosiernej miłości pragnie On jedynie zba-
wienia istot stworzonych przez siebie. W rzeczywistości to istota
stworzona sama zamyka się na Jego miłość. «Potępienie» polega
właśnie na ostatecznym oddaleniu się od Boga, które człowiek
dobrowolnie wybrał i potwierdził ten wybór ostateczną pieczęcią
w chwili śmierci. Wyrok Boży jedynie ratyfikuje ten stan.

4. Wiara chrześcijańska poucza nas, że pośród wolnych stwo-
rzeń, mających możliwość wyboru między «tak» i «nie», zna-
lazły się już takie, które powiedziały «nie». Były to stworzenia
duchowe, zbuntowane przeciw miłości Bożej i nazywane dia-
błami (por. Sobór Laterański IV: DS 800-801). Dla nas, istot
ludzkich, ich historia brzmi jak ostrzeżenie: jest stałym wezwa-
niem do uniknięcia tragedii, do jakiej prowadzi grzech, i do kształ-
towania naszego życia według wzoru Jezusa, który przeszedł przez
życie mówiąc Bogu «tak».

Potępienie pozostaje realną możliwością, jednakże bez spe-
cjalnego objawienia Bożego nie jest nam dane poznać, kogo
z ludzi rzeczywiście to dotknęło. Myśl o piekle (a tym bardziej
niewłaściwie interpretowane obrazy biblijne) nie powinna bu-
dzić irracjonalnego lęku, lecz stanowić konieczną i zbawienną
przestrogę dla wolności, osadzoną w kontekście orędzia, że
Jezus zmartwychwstały pokonał szatana, udzielając nam Ducha
Bożego, w którym możemy wołać «Abba, Ojcze!» (Rz 8, 15;
Ga 4, 6).

Ta pełna nadziei perspektywa przeważa w przepowiadaniu
chrześcijańskim. Jest trafnie wyrażona w liturgicznej Tradycji
Kościoła, o czym świadczą na przykład słowa z Kanonu Rzym-
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skiego: «Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę od nas, sług Twoich,
i całego ludu Twego (...), zachowaj nas od wiecznego potępienia
i dołącz do grona swoich wybranych».

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Żeby krótko streścić dzisiejszą katechezę, nawiążę do słów
poety: «Ty bez nas samych nie możesz nas zbawić». Otóż jeżeli
to jest prawda o wiecznym zbawieniu, to tym bardziej jest to
prawda o wiecznym odrzuceniu. Bóg nikogo nie potępia, nie chce
potępić. Chce, ażeby wszyscy doszli do poznania prawdy i do
zbawienia. Jeżeli wbrew tej zbawczej i odwiecznej woli Boga czło-
wiek jednak odrzuca Jego miłość, Jego zaproszenie do uczest-
nictwa w życiu Bożym, to w końcu on sam decyduje o swojej
wieczności bez Boga, poza Bogiem. «Ty bez nas samych nie
mogłeś nas zbawić i bez nas samych nie możesz nas potępić».
Módlmy się bardzo o to, ażeby ta wola człowieka, który od-
rzuca zbawczą wolę Boga, nie ucieleśniała się w nikim i nigdzie.
Módlmy się o zbawienie wszystkich ludzi, o wieczne zbawienie
dla każdego człowieka. To krótkie streszczenie dzisiejszej kate-
chezy. Bóg zapłać raz jeszcze za wasze odwiedziny.
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czym jest czyściec?
2. Jak możemy pomagać duszom przebywającym w czyśćcu?
3. Czy po śmierci istnieje jeszcze dodatkowa możliwość zmiany

swojego losu wiecznego?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który
jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym
fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni,
z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło
każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu,
który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na
fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło
spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby
przez ogień (1 Kor 3, 11-15).

Temat 6.

Czyściec – niezbędne oczyszczenie
przed spotkaniem z Bogiem
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są
jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecz-
nego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać
świętość konieczną do wejścia do radości nieba (Katechizm
Kościoła Katolickiego, nr 1030).

To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całko-
wicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem […]
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1031).

DO PRZEMYŚLENIA…

Św. Jan Paweł II, Czyściec – niezbędne oczyszczenie przed spotka-
niem z Bogiem, Audiencja generalna, 4 sierpnia 1999 r.

1. Jak stwierdziliśmy w poprzednich dwóch katechezach, czło-
wiek w zależności od tego, czy w ostateczności opowiada się
za Bogiem czy przeciw Bogu, staje przed jedną z alternatyw: albo
żyje z Panem w szczęściu wiecznym, albo też pozostaje z dala
od Jego obecności.

Ci, którzy otwierają się na Boga, ale w sposób niedoskonały,
na drodze do pełni szczęścia muszą przejść przez oczyszczenie,
które wiara Kościoła opisuje w nauce o «czyśćcu» (por. KKK,
1030-1032).

2. W Piśmie Świętym możemy znaleźć stwierdzenia, które po-
magają zrozumieć sens tej nauki, nie wyłożonej jednak w sposób
formalny. Wyrażają one przekonanie, że nie można zbliżyć się do
Boga, zanim nie przejdzie się przez swego rodzaju oczyszczenie.
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Zgodnie z religijnym prawodawstwem Starego Testamentu,
to co jest przeznaczone dla Boga, powinno być doskonałe. Z tego
też względu wymaga się również fizycznej nieskazitelności dla
tych rzeczywistości, które mają kontakt z Bogiem zarówno
w wymiarze ofiarniczym, jak na przykład zwierzęta ofiarne (por.
Kpł 22, 22), jak i instytucjonalnym, jak w wypadku kapłanów
sprawujących kult (por. Kpł 21, 17-23). Oprócz nieskazitelności
fizycznej pojedyncze osoby oraz całe zgromadzenie muszą cał-
kowicie oddać się Bogu przymierza (por. 1 Krl 8, 61), zgodnie
z doniosłym nauczaniem Księgi Powtórzonego Prawa (por. 6, 5).
Trzeba miłować Boga z całej duszy, czystym sercem i potwierdzać
to uczynkami (Pwt 10, 12 n.).

Nieskazitelność wymagana jest tak samo po śmierci, by wejść
w doskonałą i ostateczną komunię z Bogiem. Ten kto tej nieska-
zitelności nie osiągnął, musi przejść przez oczyszczenie. Sugeruje
to tekst św. Pawła. Mówiąc o wartości dzieła każdego człowieka,
które ujawni się w dniu sądu, Apostoł stwierdza: «Ten, którego
dzieło wzniesione na fundamencie (którym jest Chrystus) prze-
trwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie
szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień»
(1 Kor 3, 14-15).

3. Aby osiągnąć stan doskonałej nieskazitelności, potrzebne jest
czasem wstawiennictwo lub pośrednictwo jakiejś osoby. Na przy-
kład Mojżesz uzyskuje przebaczenie dla ludu dzięki modlitwie,
w której odwołuje się do zbawczego dzieła dokonanego przez
Boga w przeszłości i prosi Go o wierność przysiędze złożonej
ojcom (por. Wj 32, 30 oraz w. 11-13). Postać Sługi Pańskiego,
ukazaną w Księdze Izajasza, wyróżnia także funkcja wstawiania
się i pokuty za wielu; pod koniec swoich cierpień «ujrzy światło»
i «usprawiedliwi wielu», dźwigając ich nieprawości (por. Iz 52,
13; 53, 12, zwłaszcza 53, 11).
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Na tle Starego Testamentu można uznać Psalm 51 [50] za
syntezę procesu powracania do pierwotnej nieskazitelności:
grzesznik wyznaje i uznaje własną winę (w. 6), usilnie prosi
o oczyszczenie lub «obmycie» (w. 4. 9. 12. 16), by móc głosić
chwałę Bożą (w. 17).

4. W Nowym Testamencie Chrystus ukazany jest jako Ten,
który się wstawia i przyjmuje na siebie funkcje najwyższego ka-
płana w dniu przebłagania (por. Hbr 5, 7; 7, 25). Kapłaństwo
nabiera jednak w Nim nowego i ostatecznego kształtu. Tylko
jeden raz wchodzi On do niebieskiej świątyni, by wstawiać się
za nami przed obliczem Boga (por. Hbr 9, 23-26, zwłaszcza 24).
Jest On Kapłanem a jednocześnie «ofiarą przebłagalną» za grze-
chy całego świata (por. 1 J 2, 2). Jako Ten, który się wstawia
i dokonuje za nas zadośćuczynienia, Jezus objawi się w pełni
przy końcu naszego życia ofiarowując swe miłosierdzie, ale także
osądzając tych, którzy odrzucają miłość i przebaczenie Ojca.

Ofiarowanie miłosierdzia nie zwalnia z obowiązku, byśmy
przed obliczem Pana stawili się czyści i nieskazitelni, bogaci
w miłość, którą św. Paweł nazywa «więzią doskonałości» (Kol
3, 14).

5. Gdy podczas naszego ziemskiego życia odpowiadamy na ewan-
geliczne wezwanie, byśmy byli doskonali jak Ojciec niebieski (por.
Mt 5, 48), to tym samym wypełniamy powołanie do wzrastania
w miłości, abyśmy byli niezłomni i nienaganni wobec Boga Ojca,
«na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świę-
tymi» (1 Tes 3, 13). Z drugiej strony jesteśmy wezwani do «oczysz-
czenia się z wszelkich brudów ciała i ducha» (por. 2 Kor 7, 1;
por. 1 J 3, 3), ponieważ spotkanie z Bogiem wymaga absolutnej
czystości.
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Trzeba usunąć wszelkie ślady przywiązania do zła i naprawić
wszelkie zniekształcenia duszy. Oczyszczenie musi być całkowi-
te i to właśnie wyraża nauka Kościoła o czyśćcu. Termin ten
nie oznacza miejsca, lecz formę życia. Ci, którzy po śmierci żyją
w stanie oczyszczenia, trwają już w miłości Chrystusa, uwalnia-
jącego ich od resztek niedoskonałości (por. Powszechny Sobór
Florencki, Decretum pro Graecis: DS 1304; Powszechny Sobór
Trydencki, Decretum de iustificatione: DS 1580; Decretum de pur-
gatorio: DS 1820).

Należy uściślić, że stan oczyszczenia nie jest przedłużeniem
sytuacji ziemskiej, tak jakby po śmierci istniała jeszcze dodatkowa
możliwość zmiany własnego losu. Nauczanie Kościoła w tym
zakresie jest jednoznaczne i zostało potwierdzone przez Sobór
Watykański II, który głosi: «A ponieważ nie znamy dnia ani
godziny, musimy, w myśl upomnienia Pańskiego, czuwać usta-
wicznie, abyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg naszego ziem-
skiego żywota (por. Hbr 9, 27), zasłużyli wejść razem z Panem
na gody weselne i być zaliczeni do błogosławionych (por. Mt 25,
31-46), i aby nie kazano nam, jak sługom złym i leniwym (por.
Mt 25, 26), pójść w ogień wieczny (por. Mt 25, 41), w ciemności
zewnętrzne, gdzie ‘będzie płacz i zgrzytanie zębów’ (Mt 22, 13
i 25, 30)» (Lumen gentium, 48).

6. Dzisiaj pojawia się raz jeszcze ostatni ważny aspekt, który Tra-
dycja Kościoła zawsze podkreślała: jest to wymiar wspólnotowy.
Ci, którzy znajdują się bowiem w sytuacji oczyszczenia, związani
są zarówno z błogosławionymi, cieszącymi się już w pełni życiem
wiecznym, jak i z nami, zdążającymi na tym świecie do domu
Ojca (por. KKK, 1032).

Podobnie jak w życiu ziemskim wierzący są między sobą zjed-
noczeni w jednym Ciele Mistycznym, tak również po śmierci ci,
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którzy żyją w stanie oczyszczenia, doświadczają tej samej solidar-
ności eklezjalnej, wyrażającej się w modlitwie, sufragiach [wsta-
wiennictwie] i miłości innych braci w wierze. Oczyszczenie prze-
żywane jest w podstawowej więzi, jaka się tworzy między tymi,
którzy żyją na tym świecie, a tymi, którzy cieszą się szczęśliwo-
ścią wieczną.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

«Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Świa-
tłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci, gdzie
królują z Tobą, Panem, aż na wieki wieków. Amen!» Tak się
modlimy za zmarłych.

I tak w tym miesiącu sierpniu modlimy się za poległych
w Powstaniu Warszawskim, w szczególności za Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, obiecującego poetę, który poległ mając
23 lata, 55 lat temu, 4 sierpnia 1944 r., i za wszystkich naszych
zmarłych.

Niech ta modlitwa za zmarłych towarzyszy nam często. W niej
się wyraża nasza wiara, zbawienie wieczne, do którego człowiek
dochodzi także przez czyściec. Czyściec to znaczy stan oczysz-
czenia, stan, w którym dusze przygotowane do zbawienia, do
szczęścia wiecznego, oczyszczają się jeszcze, ażeby dojrzeć do
ostatecznego spotkania z Bogiem. «Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie. Światłość wieczna niech im świeci,
gdzie królują wszyscy święci, gdzie królują z Tobą, Panem, aż na
wieki wieków. Amen!»

Szczęść Boże wszystkim tutaj zgromadzonym. Pochwalony
Jezus Chrystus!
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czym jest w zamyśle Bożym nasza teraźniejszość?
2. Dlaczego życie chrześcijańskie jest drogą krzyża? Ale czy

tylko?
3. Czym są „rzeczywistości «przedostateczne»”, o których mówi

św. Jan Paweł II?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO

I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych
ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przyspo-
sobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania
Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności
wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałe-
go, do miary wielkości według Pełni Chrystusa (Ef 4, 11-14).

Temat 7.

Życie chrześcijańskie jako droga
do pełnej komunii z Bogiem
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

Oczekiwanie jednak nowej ziemi nie powinno osłabiać, lecz ma
raczej pobudzać zapobiegliwość, aby uprawiać tę ziemię, na
której wzrasta ciało nowej rodziny ludzkiej, mogące dać pewne
wyobrażenie nowego świata. Przeto, choć należy starannie od-
różniać postęp ziemski od wzrostu Królestwa Chrystusowego,
to przecież dla Królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece
postęp ten może przyczynić się do lepszego urządzenia społecz-
ności ludzkiej (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 39)
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1049).

DO PRZEMYŚLENIA…

Św. Jan Paweł II, Życie chrześcijańskie jako droga do pełnej
komunii z Bogiem, Audiencja generalna, 11 sierpnia 1999 r.

1. Po rozważeniu eschatologicznego celu naszej egzystencji, czyli
życia wiecznego, pragniemy obecnie zastanowić się nad prowa-
dzącą do niego drogą. Rozwiniemy zatem myśl zawartą w liście
apostolskim Tertio millennio adveniente: «Całe życie chrześcijań-
skie jest jakby wielkim pielgrzymowaniem do domu Ojca, którego
bezwarunkową miłość do każdego człowieka, a zwłaszcza do
‘syna marnotrawnego’ (por. Łk 15, 11-32), odkrywamy na nowo
każdego dnia. To pielgrzymowanie angażuje wnętrze osoby,
rozszerza się na wspólnotę wierzących, aby ostatecznie ogarnąć
całą ludzkość» (n. 49).

W rzeczywistości to, co chrześcijanin pewnego dnia będzie prze-
żywał w pełni, jest już w pewien sposób antycypowane dzisiaj.
Pascha Pana stanowi bowiem początek życia w przyszłym świecie.
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2. Stary Testament przygotowuje zapowiedź tej prawdy w zło-
żonej tematyce Księgi Wyjścia. Droga narodu wybranego do Ziemi
Obiecanej (por. Wj 6, 6) jest jakby wspaniałym obrazem drogi
chrześcijanina do domu Ojca. Oczywiście różnica jest zasadni-
cza: o ile w starożytnym Wyjściu wyzwolenie oznaczało objęcie
w posiadanie ziemi, daru przemijającego jak wszelka ludzka
rzeczywistość, o tyle nowe «Wyjście» jest zmierzaniem do domu
Ojca, w perspektywie ostatecznej i wiecznej, wykraczającej poza
dzieje człowieka i wszechświata. Ziemia Obiecana Starego
Testamentu faktycznie została utracona w następstwie upadku
dwóch królestw i niewoli babilońskiej, a to z kolei przyczyniło
się do rozwoju idei powrotu jako nowego Wyjścia. Jednakże
wędrówka ta nie zakończyła się jedynie nowym osiedleniem
o charakterze geograficznym czy politycznym, ale otworzyła się
na wizję «eschatologiczną», która stanowiła zapowiedź pełnego
objawienia w Chrystusie. Taka jest właśnie perspektywa uniwer-
salistycznych obrazów, opisujących w Księdze Izajasza drogę
narodów i dziejów do nowego Jeruzalem, centrum świata (por.
Iz 56-66).

3. Nowy Testament zapowiada spełnienie się tego długiego ocze-
kiwania i wskazuje na Chrystusa jako Zbawiciela świata: «Gdy
jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego
z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy
podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo»
(Ga 4, 4-5). W świetle tej zapowiedzi już obecne życie upływa
pod znakiem zbawienia. Urzeczywistnia się ono w wydarzeniu
Jezusa z Nazaretu, którego szczytem jest Pascha, ale dokona się
w pełni podczas «paruzji» – ostatecznego przyjścia Chrystusa.

Według św. Pawła droga zbawienia, która łączy przeszłość
z teraźniejszością i kieruje ją ku przyszłości, jest wynikiem
zamysłu Bożego, skoncentrowanego całkowicie na tajemnicy
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Chrystusa. Jest to tajemnica woli Boga według Jego «postano-
wienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni
czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako
Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi» (Ef 1, 9-10; por.
KKK, 1042-1043).

W zamyśle Bożym teraźniejszość jest czasem tego, co «już
i jeszcze nie», jest czasem już dokonanego zbawienia i drogą
prowadzącą do jego doskonałego spełnienia się: «aż dojdziemy
wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Boże-
go, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni
Chrystusa» (Ef 4, 13).

4. Wzrastanie do takiej doskonałości w Chrystusie, a więc do
doświadczenia tajemnicy trynitarnej, oznacza, że Pascha spełni
się i będzie obchodzona w pełni dopiero w eschatologicznym
Królestwie Bożym (por. Łk 22, 16). Jednakże wydarzenie wcie-
lenia, krzyża i zmartwychwstania stanowi już ostateczne Boże
Objawienie. Dar odkupienia, który wydarzenie to zakłada, wpi-
suje się w dzieje naszej ludzkiej wolności powołanej do tego,
by odpowiedzieć na wezwanie do zbawienia.

Życie chrześcijańskie jest uczestnictwem w tajemnicy paschal-
nej, jest drogą krzyża i zmartwychwstania. Drogą krzyża, ponie-
waż nasza egzystencja stale poddawana jest oczyszczeniu, które
prowadzi do przezwyciężenia starego świata naznaczonego
grzechem. Drogą zmartwychwstania, ponieważ wskrzeszając
Chrystusa, Ojciec pokonał grzech i dlatego w człowieku wierzą-
cym «sąd krzyża» staje się «sprawiedliwością Bożą», to znaczy
triumfem Jego Prawdy i Jego Miłości nad przewrotnością świata.

5. Życie chrześcijańskie jest w ostateczności dorastaniem do
tajemnicy wiecznej Paschy. Wymaga więc stałego wpatrywania
się w cel, w rzeczywistości ostateczne, ale jednocześnie zaanga-
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żowania się w rzeczywistości «przedostateczne»: pomiędzy nimi
a eschatologicznym celem nie ma sprzeczności, a wręcz przeciw-
nie – wiąże je wzajemnie ubogacający związek. Nawet jeśli pod-
kreślamy zawsze prymat Wieczności, nie przeszkadza to, byśmy
w świetle Bożym przeżywali właściwie rzeczywistości doczesne
(por. KKK, 1048-1049).

Potrzebne jest zatem oczyszczenie wszystkiego, co ludzkie
i wszelkiej działalności ziemskiej, by coraz bardziej było w nich
widoczne Misterium Paschy Pana. Jak bowiem przypomniał nam
Sobór, ludzka działalność, której zawsze towarzyszy znak grze-
chu, zostaje oczyszczona i udoskonalona przez misterium pas-
chalne, tak że «jeżeli krzewić będziemy na ziemi w duchu Pana
i wedle Jego zlecenia godność ludzką, wspólnotę braterską i wol-
ność, to znaczy wszystkie dobra natury oraz owoce naszej zapo-
biegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone
ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione, gdy Chry-
stus odda Ojcu ‘wieczne i powszechne królestwo’» (Gaudium
et spes, 39). To wieczne światło oświeca życie i całe dzieje czło-
wieka na ziemi.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Okres letni, a zwłaszcza sierpień jest czasem pielgrzymowania.
W Polsce to okres wielkich pielgrzymek do sanktuariów maryj-
nych, zwłaszcza na Jasną Górę, do Kalwarii i innych miejsc.
Wszystkie te pielgrzymki, w których uczestniczy wielu młodych,
mówią o tym, że nasze ludzkie życie na ziemi jest pielgrzymowa-
niem. Jest pielgrzymowaniem do domu Ojca. Ostatnie, w po-
przednich tygodniach prowadzone rozważania, przybliżały nam
ten dom Ojca, mówiły o życiu wiecznym. Dzisiejsze rozważanie
mówi o tym, jak się pielgrzymuje do tego domu Ojca: z żywą
wiarą, z pragnieniem, żeby tam dojść.
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Wszystkim, którzy pielgrzymują na ziemi polskiej i wszędzie
na całym świecie, życzę tej świadomości, tej wiary i nadziei,
że życie ludzkie na ziemi ma cel. Ten cel jest już poza życiem
doczesnym, jest w domu Ojca, do którego winniśmy dojść wszy-
scy. I o to się módlmy pielgrzymując. Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Co jest punktem wyjścia do zrozumienia istoty odpustu?
2. Jak św. Jan Paweł II tłumaczy pojęcie „kara”?
3. Czy odpusty zwalniają mnie z obowiązku nawrócenia?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi.
Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście
bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście
synami, ale dziećmi nieprawymi. Zresztą, jeśliśmy cenili i szano-
wali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie
bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy?
Tamci karcili nas według swej woli na czas znikomych dni. Ten
zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami
swojej świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się rado-
sne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświad-
czyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe
ręce i osłabłe kolana!  (Hbr 12, 7-12).

Temat 8.

Dar odpustu
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie w Kościele ści-
śle łączą się ze skutkami sakramentu pokuty. Co to jest odpust?
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grze-
chy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpo-
wiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami,
za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupie-
nia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca
zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny
zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwal-
nia w części czy w całości” (Paweł VI, konst. apost. Indulgentia-
rum doctrina, normy 1-3). Każdy wierny może uzyskać odpusty
dla siebie lub ofiarować je za zmarłych (Katechizm Kościoła
Katolickiego, nr 1471).

DO PRZEMYŚLENIA…

Św. Jan Paweł II, Dar odpustu, Audiencja generalna,
29 września 1999 r.

1. Omówimy dzisiaj temat ściśle związany z sakramentem po-
kuty i jednocześnie łączący się w sposób szczególny z obchodami
Jubileuszu: myślę tutaj o darze odpustu, którego w roku jubile-
uszowym udziela się z wyjątkową hojnością, zgodnie z zalecenia-
mi bulli Incarnationis mysterium oraz załączonymi do niej rozpo-
rządzeniami Penitencjarii Apostolskiej.

Jest to temat nader delikatny: w przeszłości był on źródłem
licznych nieporozumień, które doprowadziły nawet do narusze-
nia jedności między chrześcijanami. W kontekście aktualnych
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postępów w dziedzinie ekumenizmu Kościół uważa, że ta staro-
żytna praktyka, pojmowana jako istotny wyraz Bożego miłosier-
dzia, powinna być dobrze rozumiana i przyjmowana. Doświad-
czenie wskazuje bowiem, że odpusty traktowane były niekiedy
z lekceważeniem, co prowadziło do marnowania Bożego daru
i rzucało cień na prawdy i wartości zawarte w nauczaniu Kościoła.

2. Punktem wyjścia do zrozumienia istoty odpustu jest bogac-
two Bożego miłosierdzia, które objawiło się w krzyżu Chrystusa.
Ukrzyżowany Jezus jest wielkim «odpustem» ofiarowanym przez
Ojca ludzkości jako przebaczenie win i zaproszenie do synow-
skiego życia (por. J, 12-13) w Duchu Świętym (por. Ga 4, 6;
Rz 5, 5; 8, 15-16).

Jednakże dar ten, zgodnie z logiką przymierza, które stanowi
centrum całej ekonomii zbawienia, nie może do nas dotrzeć,
jeśli my sami go nie przyjmiemy i nań nie odpowiemy.

W świetle tej zasady nietrudno zrozumieć, że pojednanie
z Bogiem, które z jednej strony opiera się na bezinteresownym
i obfitym miłosierdziu, z drugiej oznacza żmudny proces, w któ-
rym człowiek uczestniczy przez swój osobisty wysiłek, a Kościół
przez swe dzieło sakramentalne. Aby uzyskać przebaczenie grze-
chów popełnionych po chrzcie, ów proces musi znaleźć swoje
uwieńczenie w sakramencie pokuty, ale trwa on również po za-
kończeniu jego celebracji. Człowiek musi być bowiem stopniowo
«uzdrowiony» z negatywnych konsekwencji, jakie pozostawił
w nim grzech (a które tradycja teologiczna nazywa «karami»
i «śladami» grzechu).

3. Teza, że po uzyskaniu przebaczenia sakramentalnego należy
jeszcze ponieść kary doczesne, mogłaby się wydawać na pierw-
szy rzut oka niezbyt spójna. Stary Testament pokazuje nam
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jednak, że ponoszenie kar wynagradzających po uzyskaniu prze-
baczenia jest czymś normalnym. Bóg bowiem, który mówi o so-
bie, że jest «miłosierny i litościwy (...), przebaczający niego-
dziwość, niewierność, grzech», dodaje: «lecz nie pozostawiający
go bez ukarania» (Wj 34, 6-7). W Drugiej Księdze Samuela król
Dawid pokornie wyznaje, że popełnił grzech ciężki, dzięki
czemu uzyskuje Boże przebaczenie (por. 2 Sm 12, 13), ale nie
zwalnia go to od zapowiedzianej kary (por. 2 Sm 12, 11; 16, 21).
Ojcowska miłość Boża nie wyklucza kary, choć trzeba ją zawsze
pojmować w świetle miłosiernej sprawiedliwości, która przywra-
ca naruszony porządek dla dobra samego człowieka (por. Hbr
12, 4-11).

W takim kontekście kara doczesna oznacza stan cierpienia
człowieka, który chociaż jest już pojednany z Bogiem, pozostaje
jeszcze naznaczony «śladami» grzechu, które nie pozwalają mu
całkowicie otwierać się na łaskę. Dlatego właśnie, aby uzyskać
całkowite uzdrowienie, grzesznik wezwany jest do podjęcia drogi
oczyszczenia, która doprowadzi go do pełni miłości.

Na tej drodze miłosierdzie Boże wychodzi człowiekowi na-
przeciw i ofiaruje mu szczególną pomoc. Kara doczesna spełnia
rolę «lekarstwa» w takiej mierze, w jakiej człowiek czuje się
wezwany do głębokiego nawrócenia. Taki jest również sens
«zadośćuczynienia» wymaganego przez sakrament pokuty.

4. Sens odpustów należy zatem odczytać w kontekście pełnej
odnowy człowieka na mocy łaski Chrystusa Odkupiciela przez
posługę Kościoła. Historycznie wywodzą się one ze świadomości
starożytnego Kościoła, który uważał, że może dać wyraz miło-
sierdziu Bożemu łagodząc kanoniczne pokuty zadane dla sa-
kramentalnego odpuszczenia grzechów. Jednakże temu łagodze-
niu odpowiadało zawsze podjęcie zobowiązań osobistych i wspól-
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notowych, które zastępczo spełniały «uzdrowicielską» funkcję
kary.

Możemy teraz zrozumieć, że «odpust jest to darowanie przed
Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy.
Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod
pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła,
który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świę-
tych» (Enchiridion indulgentiarum, Normae de indulgentiis, Libreria
Editrice Vaticana 1999, s. 21; por. KKK, 1471).

Istnieje zatem skarb Kościoła, który poprzez odpusty jest nie-
jako «rozdzielany». Tego rozdzielania nie należy pojmować jako
swego rodzaju mechanicznej dystrybucji, tak jakby chodziło
o «rzeczy». Jest ono raczej wyrazem pełnej ufności Kościoła,
że jest wysłuchiwany przez Ojca, gdy ze względu na zasługi
Chrystusa, a także – za Jego przyzwoleniem – na zasługi Matki
Boskiej i świętych, prosi Go o zmniejszenie lub przekreślenie
bolesnego aspektu kary, pogłębiając jej wymiar leczniczy poprzez
inne rodzaje działania łaski. W niezgłębionej tajemnicy Bożej
mądrości ten dar wstawiennictwa może być użyteczny również
dla wiernych zmarłych, którzy korzystają z jego owoców stosow-
nie do swej sytuacji.

5. Widzimy więc, że odpusty nie są nigdy swoistą «zniżką» zwal-
niającą z obowiązku nawrócenia, ale raczej stanowią pomoc
w bardziej zdecydowanym, ofiarnym i radykalnym realizowaniu
tej powinności. Jest ona tak ważna, że stan duchowy potrzebny
do uzyskania odpustu zupełnego wyklucza «wszelkie przywią-
zanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego» (Enchi-
ridion indulgentiarum, s. 25).
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Jest zatem w błędzie ten kto sądzi, że można otrzymać ten
dar po wykonaniu kilku zwykłych czynności zewnętrznych.
Przeciwnie, są one wymagane jako wyraz nawrócenia i wsparcie
na tej drodze. Ukazują w sposób szczególny wiarę w obfitość
Bożego miłosierdzia oraz we wspaniałą rzeczywistość komunii,
którą Chrystus urzeczywistnił, jednocząc z sobą w sposób nie-
rozerwalny Kościół jako swoje Ciało i Oblubienicę.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Dzisiejsza katecheza poświęcona jest odpustom. W sakramencie
pokuty dostępujemy odpuszczenia win, grzechów. Odpuszczenie
i odpust to brzmi podobnie, a jednak to drugie słowo: «odpust»,
dotyczy darowania kar doczesnych i właśnie ten temat odpustów
(indulgentiae), jest szczególnie ważny w perspektywie Wielkiego
Jubileuszu. Jubileusz bowiem jest czasem odpuszczenia grzechów,
pojednania z Bogiem i odpuszczenia kar – wielkim czasem
odpustu.

Została wydana w związku z tym specjalna instrukcja Peni-
tencjarii Apostolskiej (Penitenzieria Apostolica), która te sprawy
szczegółowo wyjaśnia. Odsyłam do tej instrukcji także wszyst-
kich zainteresowanych z Polski.

Bardzo wam dziękuję za waszą obecność w dniu dzisiejszym,
nazajutrz po święcie św. Wacława, patrona katedry krakowskiej,
i w uroczystość Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Niech Bóg wszystkim błogosławi. Pochwalony Jezus Chrystus!
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Czy nadzieja na przyjście Królestwa Bożego jest sposobem
ucieczki od świata?

2. Skąd mamy czerpać boską energię do życia nadzieją?
3. Na czym ma polegać chrześcijańska duchowość życia nadzieją?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy
pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki
któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której
trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to,
lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wy-
trwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota
zaś – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość
Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który
został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzesz-
ników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni
(Rz 5, 1-6).

Temat 9.

Nadzieja jako oczekiwanie
i przygotowanie Królestwa Bożego
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NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako
naszego szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego, po-
kładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na
naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. „Trzymajmy
się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufa-
nia Ten, który dał obietnicę” (Hbr 10, 23). On „wylał na nas
obficie (Ducha Świętego) przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei
dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3, 6-7) (Katechizm Kościoła
Katolickiego, nr 1817).

DO PRZEMYŚLENIA…

Św. Jan Paweł II, Nadzieja jako oczekiwanie i przygotowanie
Królestwa Bożego, Audiencja generalna, 2 grudnia 1998 r.

1. Duch Święty jest źródłem «nadziei, która nie może zawieść»
(por. Rz 5, 5). W tym świetle, po omówieniu niektórych «zna-
ków nadziei» obecnych w naszych czasach, pragniemy dziś
przeprowadzić głębszą refleksję nad sensem chrześcijańskiej na-
dziei w okresie oczekiwania i przygotowania nadejścia Królestwa
Bożego w Chrystusie na końcu czasów. W związku z tym, jak
podkreśliłem w liście apostolskim Tertio millennio adveniente, 
należy przypomnieć, że «fundamentalna postawa nadziei z jed-
nej strony nie pozwala chrześcijaninowi stracić z oczu ostatecz-
nego celu, który nadaje sens i wartość całej jego egzystencji,
z drugiej zaś dostarcza mu trwałych i głębokich uzasadnień dla
codziennego wysiłku przekształcania rzeczywistości zgodnie
z Bożym zamysłem» (n. 46).
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2. Nadzieja na ostateczne nadejście Królestwa Bożego, podobnie
jak dzieło przemiany świata w świetle Ewangelii, mają w rzeczywi-
stości jedno i to samo źródło w eschatologicznym darze Ducha
Świętego. Będąc «zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu
na odkupienie» (Ef 1, 14), wzbudza On tęsknotę za pełnym i osta-
tecznym życiem z Chrystusem, a jednocześnie obdarza nas mocą,
byśmy rozpowszechniali po całej ziemi zaczyn Królestwa Bożego.

Jest to w pewnym sensie antycypowana realizacja Królestwa
Bożego pośród ludzi dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. W Nim
to, w Słowie Wcielonym, umarłym i zmartwychwstałym dla nas,
niebo zstąpiło na ziemię, a ziemia w Jego uwielbionym człowie-
czeństwie wstąpiła do nieba. Zmartwychwstały Jezus jest obecny
pośród swego ludu oraz w sercu ludzkiej historii. Za pośrednic-
twem Ducha Świętego napełnia sobą tych, którzy w wierze i mi-
łości otwierają się przed Nim, co więcej, stopniowo ich przemie-
nia, czyniąc uczestnikami swego uwielbionego życia. Odtąd żyją
oni i działają w świecie wpatrzeni w ostateczny cel: «Jeśliście więc
razem z Chrystusem powstali z martwych – zachęca św. Paweł –
szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając
po prawicy Boga» (Kol 3, 1). Dlatego wierzący są powołani,
by dawać w świecie świadectwo Chrystusowemu zmartwychwsta-
niu i jednocześnie budować nowe społeczeństwo.

3. Najwspanialszym znakiem sakramentalnym ostatecznych rze-
czywistości już antycypowanych i urzeczywistnianych w Kościele
jest Eucharystia. W niej to Duch, przywoływany w epiklezie, do-
konuje «transsubstancjacji» postrzegalnej zmysłami rzeczywistości
chleba i wina w nową rzeczywistość Ciała i Krwi Chrystusa. Zmar-
twychwstały Pan jest rzeczywiście obecny w Eucharystii, a w Nim
ludzkość i wszechświat otrzymują pieczęć nowego stworzenia.
W Eucharystii możemy zakosztować ostatecznych rzeczywistości,
a świat zaczyna być tym, czym będzie po ostatecznym przyjściu
Pana.
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Eucharystia, szczyt życia chrześcijańskiego, kształtuje nie tyl-
ko osobiste życie chrześcijanina, lecz również życie wspólnoty
kościelnej oraz w pewnym stopniu całego społeczeństwa. Lud
Boży czerpie bowiem z Eucharystii boską energię, która pozwala
mu głęboko przeżywać komunię miłości wyrażaną i realizowaną
przez uczestnictwo w jednym stole. Następstwem tego jest pra-
gnienie, by w duchu braterstwa dzielić się również dobrami ma-
terialnymi, wykorzystując je do budowania Królestwa Bożego
(por. Dz 2, 42-45). W ten sposób Kościół staje się «chlebem
łamanym» dla świata – dla ludzi, pośród których żyje, zwłaszcza
dla najbardziej potrzebujących. Celebracja eucharystyczna jest
źródłem wielorakich dzieł miłosierdzia i wzajemnej pomocy,
działalności misyjnej i różnych form świadectwa chrześcijańskie-
go, dzięki którym pomagamy światu w zrozumieniu powołania
Kościoła zgodnie z Bożym zamysłem.

Podtrzymując w Kościele żywą świadomość powołania, które
każe mu nie ulegać mentalności dzisiejszego świata i żyć w ocze-
kiwaniu na Chrystusa, «dopóki On nie przyjdzie», Eucharystia
wskazuje Ludowi Bożemu drogę oczyszczania i doskonalenia
różnych form ludzkiej działalności, zanurzając je w paschalnym
misterium krzyża i zmartwychwstania.

4. W ten sposób można zrozumieć prawdziwy sens chrześcijań-
skiej nadziei. Kierując nasz wzrok ku «nowemu niebu i nowej
ziemi», gdzie na stałe zagości sprawiedliwość (por. 2 P 3, 13),
«nie powinna [ona] osłabiać, lecz ma raczej pobudzać zapobie-
gliwość, aby uprawiać tę ziemię, na której wzrasta owo ciało
nowej rodziny ludzkiej, mogące dać pewne wyobrażenie nowego
świata» (Gaudium et spes, 39).

Orędzie nadziei przekazywane przez wspólnotę chrześcijańską
powinno być zaczynem zmartwychwstania przenikającym zwłasz-
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cza działalność kulturalną, społeczną, ekonomiczną i polityczną
wiernych świeckich.

Tak jak prawdą jest, że należy starannie odróżniać postęp ziem-
ski od wzrostu Królestwa Bożego (por. tamże), podobnie jest
prawdą, że w Królestwie Bożym, urzeczywistnionym przy końcu
czasów, będzie «trwać miłość i jej dzieła (por. 1 Kor 13, 8; Kol 3,
14)» (tamże). Oznacza to, że wszystko, co dokonuje się w miło-
ści Chrystusa, zapowiada ostateczne zmartwychwstanie i przyj-
ście Królestwa Bożego.

5. W ten sposób duchowość chrześcijanina jawi się w swym praw-
dziwym świetle: nie jest to duchowość ucieczki od świata lub
jego odrzucenia, ale nie sprowadza się też do zwykłej aktywności
w porządku doczesnym. Przepojona Duchem życia udzielonego
przez Zmartwychwstałego, jest ona duchowością przemienienia
świata i nadziei w nadejście Królestwa Bożego.

Dzięki niej chrześcijanie mogą zrozumieć, że osiągnięcia
w dziedzinie myśli i sztuki, nauki i techniki, jeśli przeżywane są
w duchu Ewangelii, świadczą o przenikaniu Ducha Bożego
we wszystkie rzeczywistości ziemskie. W ten sposób nie tylko na
modlitwie, ale również w codziennych trudach podejmowanych
dla przygotowania Królestwa Bożego w historii, można usłyszeć
donośny głos Ducha i Oblubienicy, którzy wołają: «Przyjdź! (...)
Przyjdź, Panie Jezu!» (Ap 22, 17. 20). Jest to piękne zakończenie
Apokalipsy oraz – można powiedzieć – chrześcijańskie znamię
historii.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Tematem dzisiejszej katechezy jest nadzieja. «Nadzieja zawieść
nie może» – tak pisze św. Paweł. Miłość Boża rozlana jest
w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam został dany.
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Właśnie w mocy Ducha Świętego nasza nadzieja przekracza próg
śmierci. Wobec tego punktu krytycznego, który może oznaczać
koniec wszystkiego, nadzieja otwiera przed nami perspektywy
życia wiecznego.

Jeżeli codziennie powtarzamy w Credo: «Wierzę w żywot
wieczny», to tym samym wyznajemy tę nadzieję, w której działa
Duch Święty, skierowując nasze życie doczesne na te ostateczne
Boże perspektywy.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Dlaczego Eucharystia nazywana jest także „wiatykiem”?
2. Dlaczego manna jest symbolem Eucharystii?
3. Co to znaczy, że Msza św. jest niebem na ziemi?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i po-
marli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie
umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam,
jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą
Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spoży-
cia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja
go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym

Temat 10.

Eucharystia zapowiada przyszłość
Bożą
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pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spo-
żywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten,
kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który
z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodko-
wie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki»
(J 6, 48-58).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

Chrystus, przechodząc z tego świata do Ojca, dal nam w Eucha-
rystii zadatek swojej chwały; udział w Najświętszej Ofierze utoż-
samia nas z Jego Sercem, podtrzymuje nasze siły w czasie ziem-
skiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz
jednoczy nas z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją
i wszystkimi świętymi (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1419).

DO PRZEMYŚLENIA…

Św. Jan Paweł II, Eucharystia zapowiada przyszłość Bożą,
Audiencja generalna, 25 października 2000 r.

1. «Liturgia ziemska daje nam niejako przedsmak uczestnictwa
w liturgii niebiańskiej» (Sacrosanctum Concilium, 8; por. Gaudium
et spes, 38). Te słowa Soboru Watykańskiego II, tak przejrzyste
i zwięzłe, ukazują nam jeden z podstawowych wymiarów Eucha-
rystii: jest ona mianowicie «futurae gloriae pignus», zadatkiem
przyszłej chwały, jak to pięknie ujmuje chrześcijańska tradycja
(por. Sacrosanctum Concilium, 47). «Sakrament ten – pisze



63

św. Tomasz z Akwinu – nie wprowadza nas od razu do chwały,
ale daje nam siłę, by wejść do chwały, i dlatego nazywany jest
‘wiatykiem’» (Summa Theol., III, 79, 2, ad 1). Komunia z Chry-
stusem, jakiej doświadczamy już teraz, gdy jesteśmy pielgrzyma-
mi i wędrowcami na drogach historii, zapowiada ostateczne spo-
tkanie z Nim, kiedy to «będziemy do Niego podobni, bo ujrzy-
my Go takim, jakim jest» (1 J 3, 2). Eliasz, który wędrując przez
pustynię upada ze zmęczenia pod krzewem janowca, ale odzy-
skuje siły po spożyciu tajemniczego chleba, dzięki czemu może
się wspiąć aż na szczyt spotkania z Bogiem (por. 1 Krl 19, 1-8) –
jest tradycyjnie symbolem wędrówki wiernych, którzy w eucha-
rystycznym chlebie znajdują siły, aby zmierzać do świetlanego
celu, jakim jest święte miasto.

2. Taki jest też głęboki sens manny, zesłanej przez Boga na pu-
styni synajskiej, owego «chleba aniołów», zdolnego «dać wszelką
rozkosz i wszelki smak zaspokoić», objawiającego dobroć Boga
wobec Jego dzieci (por. Mdr 16, 20-21). Sam Chrystus ukaże
ten duchowy sens Wyjścia z Egiptu. To dzięki Niemu możemy
poznać dwojaki smak Eucharystii – jako pokarmu pielgrzymów
i jako pokarmu mesjańskiej pełni czasów, która nastąpi w wiecz-
ności (por. Iz 25, 6). Zapożyczając wyrażenie odnoszące się do
żydowskiej liturgii szabatu, można powiedzieć, że Eucharystia
jest «doczesnym przedsmakiem wieczności» (A. J. Heschel).
Podobnie jak Chrystus żył w ciele, trwając zarazem w chwale
Syna Bożego, tak też Eucharystia jest obecnością Boską i trans-
cendentną, komunią z wiecznością, znakiem «wzajemnego prze-
nikania się państwa ziemskiego i niebiańskiego» (por. Gaudium
et spes, 40). Eucharystia, pamiątka Paschy Chrystusa, z samej swej
natury wnosi w ludzkie dzieje pierwiastek wieczności i nieskoń-
czoności.



64

3. Ten aspekt, który otwiera Eucharystię na Bożą przyszłość, choć
nie odrywa jej bynajmniej od obecnej rzeczywistości, zostaje
ukazany w słowach, jakie Jezus wypowiada nad kielichem wina
podczas Ostatniej Wieczerzy (por. Łk 22, 20; 1 Kor 11, 25).
Marek i Mateusz wiążą te słowa z przymierzem zawartym na
Synaju i przypieczętowanym krwią ofiar (por. Mk 14, 24; Mt 26,
28; por. Wj 24, 8). Natomiast Łukasz i Paweł wskazują na
wypełnienie się «nowego przymierza», zapowiadanego przez
proroka Jeremiasza: «Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana –
kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymie-
rze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami» (por.
Jr 31, 31-32). Jezus oświadcza bowiem: «Ten kielich to Nowe
Przymierze we Krwi mojej». W języku biblijnym słowo «nowy»
oznacza zwykle postęp, osiągnięcie ostatecznej doskonałości.

Łukasz i Paweł podkreślają również, że Eucharystia jest za-
powiedzią chwały, jaką jaśnieje Królestwo Boże. Przed Ostatnią
Wieczerzą Jezus oświadcza: «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę
z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej
spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym. Potem
wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: ‘Weźcie go
i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie
będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo
Boże’» (Łk 22, 15-18). Także Paweł przypomina jednoznacznie,
że wieczerza eucharystyczna wskazuje na ostateczne przyjście
Pana: «Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kie-
lich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie» (1 Kor 11, 26).

4. Czwarty ewangelista, Jan, podkreśla to «wychylenie» Eucha-
rystii ku pełni Królestwa Bożego, przytaczając słynną mowę
o «chlebie życia», którą Jezus wygłasza w synagodze w Kafar-
naum. Symbolem biblijnym, do którego się odwołuje, jest – jak
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już wspomnieliśmy – manna zesłana przez Boga Izraelowi piel-
grzymującemu przez pustynię. Mówiąc o Eucharystii, Jezus stwier-
dza uroczyście: «Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
(...) Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (...) To jest chleb, który
z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodko-
wie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki»
(J 6, 51-58). W języku czwartej Ewangelii «życie wieczne»
oznacza życie samego Boga, przekraczające granice czasu.
Eucharystia, będąc komunią z Chrystusem, jest tym samym udzia-
łem w życiu Boga, który jest wieczny i zwycięża śmierć. Dlatego
Jezus oświadcza: «Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym
ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrze-
sił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby
każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne.
A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym» (J 6, 39-40).

5. W tym świetle «liturgia jest niebem na ziemi» – jak to wyrażał
obrazowo rosyjski teolog Siergiej Bułgakow. Dlatego w liście
apostolskim Dies Domini wezwałem wiernych – przytaczając
słowa Pawła VI – aby nie gardzili «tym spotkaniem, tą ucztą,
którą przygotowuje nam Chrystus w swojej miłości. Niech udział
w niej będzie pełen godności i zarazem radosny! To sam
Chrystus ukrzyżowany i uwielbiony przechodzi pośród swoich
uczniów, aby ich także ogarnąć odnawiającą mocą zmartwych-
wstania. Tu na ziemi jest to zwieńczenie przymierza miłości
między Bogiem a Jego ludem: jest to znak i źródło chrześcijań-
skiej radości, która przygotowuje nas na wiekuiste święto»
(n. 58; por. Gaudete in Domino, zakończenie).
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Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Eucharystia jako zadatek życia wiecznego, zadatek wiecznego
życia w Bogu – to był temat dzisiejszej katechezy. W tym duchu
przyjmujemy Eucharystię, w tym duchu ją sprawujemy.
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Co oznacza słowo „éschaton”?
2. Czym jest zmartwychwstanie duchowe?
3. Czy sensowne jest zastanawianie się nad datą końca świata?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach
z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze
swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż
do szczytu nieba (Mk 13, 26-27).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

W dniu sądu na końcu świata Chrystus przyjdzie w chwale, aby
doprowadzić do ostatecznego triumfu dobra nad złem, które

Temat 11.

Ostateczne przyjście Chrystusa
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w historii, jak pszenica i kąkol, rosły razem (Katechizm Kościoła
Katolickiego, nr 681).

Przychodząc na końcu czasów sądzić żywych i umarłych, chwa-
lebny Chrystus objawi ukryte zamiary serc i odda każdemu
człowiekowi w zależności od jego uczynków oraz jego przyjęcia
lub odrzucenia laski (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 682).

DO PRZEMYŚLENIA…

Św. Jan Paweł II, Ostateczne przyjście Chrystusa,
Audiencja generalna, 22 kwietnia 1998 r.

1. Przygotowania do Jubileuszu przypominają nam o pierwszym,
historycznym przyjściu Chrystusa, a zarazem każą patrzeć w przy-
szłość i oczekiwać Jego drugiego przyjścia na końcu czasów.
Ta eschatologiczna perspektywa, która pozwala dostrzec, że
podstawowym celem chrześcijańskiego życia jest rzeczywistość
ostateczna, stanowi dla nas nieustanne wezwanie do nadziei
i do aktywnego udziału w sprawach Kościoła i świata.

Nie powinniśmy zapominać, że éschaton – czyli wydarzenie
ostateczne – w rozumieniu chrześcijańskim nie jest jedynie przy-
szłym celem, ale rzeczywistością zapoczątkowaną już przez
historyczne przyjście Chrystusa. Jego męka, śmierć i zmartwych-
wstanie to szczytowe wydarzenie ludzkich dziejów. Weszły one
już w ostatnią fazę, a zarazem dokonała się w nich – by tak
rzec – przemiana jakościowa. W doczesności otworzyła się per-
spektywa nowej relacji z Bogiem, opartej na wspaniałym darze
zbawienia w Chrystusie.

Dlatego Jezus może powiedzieć: «nadchodzi godzina, nawet
już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy
usłyszą, żyć będą» (J 5, 25). Zmartwychwstanie zmarłych,



69

oczekiwane na końcu czasów, dokonuje się po raz pierwszy
i decydujący już teraz przez zmartwychwstanie duchowe, które
jest najważniejszym celem dzieła zbawienia. Polega ono na
przyjęciu od zmartwychwstałego Chrystusa nowego życia jako
owocu Jego dzieła odkupienia.

Jest to tajemnica odrodzenia z wody i z Ducha (por. J 3, 5),
wyciskająca głębokie znamię na teraźniejszości i na przyszłości
całego rodzaju ludzkiego, choć jej działanie jest już teraz sku-
teczne tylko w tych, którzy przyjmują w pełni dar Boży i niosą
jego światło w świat.

2. Na ten podwójny wymiar przyjścia Chrystusa, zarazem teraź-
niejszy i przyszły, wskazują wyraźnie Jego własne słowa. W mowie
eschatologicznej, wygłoszonej na krótko przed paschalnym dra-
matem, Jezus zapowiada: «Wówczas ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy
pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron
świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba» (Mk 13, 26-27).

W języku apokaliptycznym obłoki są znakiem teofanii: wska-
zują, że Syn Człowieczy przyjdzie po raz wtóry nie w słabości
ciała, ale w mocy Bożej. Słowa Jezusa kierują naszą myśl ku cza-
som ostatecznym, które zakończą dzieje. Gdy jednak w odpo-
wiedzi udzielonej arcykapłanowi podczas przesłuchania Jezus raz
jeszcze wypowiada to eschatologiczne proroctwo, odnosi je do
najbliższej przyszłości: «powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna
Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nad-
chodzącego na obłokach niebieskich» (Mt 26, 64).

Porównując te słowa z poprzednią wypowiedzią możemy
zrozumieć dynamikę chrześcijańskiej eschatologii – procesu
historycznego, który już się rozpoczął i zmierza ku spełnieniu.
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3. Z drugiej strony wiemy też, że apokaliptyczne obrazy zawarte
w mowie eschatologicznej, a dotyczące końca wszystkich rzeczy,
należy interpretować jako bardzo wyraziste symbole. Wyrażają
one przemijalność świata i najwyższą władzę Chrystusa, który
ma w ręku los ludzkości. Historia zmierza do swego celu, ale
Chrystus nie pozostawił nam żadnych wskazówek czasowych.
Złudne zatem i mylące są wszelkie próby przewidzenia końca
świata. Chrystus zapewnił nas jedynie, że koniec nie nastąpi,
zanim Jego zbawcze dzieło nie ogarnie całego świata za pośred-
nictwem głoszenia Ewangelii: «A ta Ewangelia o królestwie bę-
dzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom.
I wtedy nadejdzie koniec» (Mt 24, 14).

Jezus kieruje te słowa do uczniów, którzy chcieliby wiedzieć,
kiedy nastąpi koniec świata, a przy tym skłonni są sądzić, że sta-
nie się to niebawem. Jezus daje im do zrozumienia, iż muszą go
poprzedzić liczne wydarzenia i katastrofy, a wszystko to będzie
zaledwie «początkiem boleści» (por. Mk 13, 8). Właśnie dlatego
– jak pisze Paweł – całe stworzenie «jęczy i wzdycha w bólach
rodzenia» z upragnieniem oczekując objawienia się synów
Bożych (por. Rz 8, 19-22).

4. Ewangelizacja świata łączy się z głęboką przemianą ludzi pod
działaniem łaski Chrystusa. Paweł wskazuje, że cel dziejów
zawiera się w zamyśle Ojca, by «wszystko na nowo zjednoczyć
w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi»
(Ef 1, 10). Chrystus jest centrum wszechświata, przyciąga wszyst-
kich do siebie, aby udzielić im obficie łaski i życia wiecznego.

Ojciec dał Jezusowi «władzę wykonywania sądu, ponieważ
jest Synem Człowieczym» (J 5, 27). Choć sąd może oczywiście
zakończyć się potępieniem, został powierzony Temu, który jest
«Synem Człowieczym», to znaczy Osobą pełną współczucia
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i solidarną z naszą ludzką kondycją. Chrystus jest boskim sędzią
o ludzkim sercu, sędzią, który pragnie obdarzać życiem. Tylko
człowiek uparcie trwający w złu może Mu uniemożliwić złożenie
tego daru, dla którego On nie wahał się iść na śmierć.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Przygotowujemy się do Roku 2000. 2000 lat upłynie od naro-
dzenia Chrystusa. Przygotowujemy się do tego roku, podobnie
jak w Polsce przygotowywaliśmy się do milenium chrztu.

Ta data, Rok 2000, zwraca nas ku przeszłości, ku temu, co się
wydarzyło 2000 lat temu – ku narodzeniu Chrystusa. Jednocze-
śnie ta data otwiera nas ku przyszłości, ma znaczenie eschato-
logiczne.

Przyjście Chrystusa, Jego narodzenie, w szczególności Jego
męka, krzyż, zmartwychwstanie, to wszystko ma znaczenie escha-
tologiczne. To wszystko nas przygotowuje do czasów ostatecz-
nych. Wraz z Chrystusem czasy ostateczne zaczęły się w dziejach
ludzkości. Ludzie są świadkami tego właśnie przyjścia Chrystu-
sa, tego przyjścia pierwszego i ostatecznego. A my wszyscy,
codziennie sprawując Eucharystię, mówimy: «Głosimy śmierć
Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i ocze-
kujemy Twego przyjścia w chwale».

Pozdrawiam serdecznie wszystkich rodaków tu zgromadzo-
nych oraz w Polsce i na świecie. Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus!
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PYTANIA DO REFLEKSJI

1. Jak reaguję na prawdę o zmartwychwstaniu mojego ciała?
2. Co oznacza pojęcie „ciało chwalebne”?
3. Czy prawda o zmartwychwstaniu ciał różni się od teorii

reinkarnacji?

NAUCZANIE PISMA ŚWIĘTEGO

A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z mar-
twych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przy-
wróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was
swego Ducha (Rz 8, 11).

NAUCZANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO

[…] Chrystus zmartwychwstał w swoim własnym ciele: „Popa-
trzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem” (Łk 24, 39); nie powrócił

Temat 12.

Duch a zmartwychwstałe
«ciało duchowe»
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On jednak do życia ziemskiego. Tak samo w Nim „wszyscy zmar-
twychwstaną we własnych ciałach, które mają teraz” (Sobór
Laterański IV: DS 801), ale to ciało będzie przekształcone
w „chwalebne ciało” (Flp 3, 21), w „ciało duchowe” (1 Kor 15,
44): „Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim
ukazują się ciele? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje,
jeżeli wcześniej nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu
ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem...
Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne... Trzeba,
ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to,
co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność” (1 Kor 15,
35-37. 42. 53) (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 999).

Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, czasu
łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by realizował
swoje ziemskie życie według zamysłu Bożego i by decydował
o swoim ostatecznym przeznaczeniu. Gdy zakończy się „jeden
jedyny bieg naszego ziemskiego żywota” (Sobór Watykański II,
konst. Lumen gentium, 48) , nie wrócimy już do kolejnego życia
ziemskiego. „Postanowione ludziom raz umrzeć” (Hbr 9, 27).
Po śmierci nie ma „reinkarnacji” (Katechizm Kościoła Katolic-
kiego, nr 1013).

DO PRZEMYŚLENIA…

Św. Jan Paweł II, Duch a zmartwychwstałe «ciało duchowe»,
Audiencja generalna, 4 listopada 1998 r.

1. «Nasza bowiem ojczyzna – mówi apostoł Paweł – jest w nie-
bie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne
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do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także
wszystko, co jest, sobie podporządkować» (Flp 3, 20-21).

Tak jak Duch Święty przemienił ciało Jezusa Chrystusa, kiedy
Ojciec wskrzesił Go z martwych, podobnie ten sam Duch przy-
oblecze w Chrystusową chwałę nasze ciała. Pisze św. Paweł:
«A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił
z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych,
przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego
w was swego Ducha» (Rz 8, 11).

2. Chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie ciała od samego
początku spotykała się z niezrozumieniem i sprzeciwem. Doświad-
czył tego sam apostoł Paweł, gdy zaczął głosić Ewangelię na
Areopagu w Atenach: «Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu – opo-
wiadają Dzieje Apostolskie – jedni się wyśmiewali, a inni powie-
dzieli: ‘Posłuchamy cię o tym innym razem’» (17, 32).

Trudność ta istnieje również w naszych czasach. Z jednej bo-
wiem strony, nawet ludzie wierzący w jakąś formę przetrwania
po śmierci, reagują sceptycznie na prawdę wiary, która w świetle
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa odpowiada na to podsta-
wowe pytanie naszej egzystencji. Z drugiej strony, wielu ludzi
ulega fascynacji pewnymi wierzeniami, na przykład w reinkar-
nację, która zakorzeniona jest w religijnym humus niektórych
kultur Wschodu (por. Tertio millennio adveniente, 9).

Objawienie chrześcijańskie nie zadowala się bliżej nieokre-
ślonym poczuciem przetrwania, chociaż docenia wartość intu-
icyjnego wyczucia nieśmiertelności, która znalazła wyraz w nauce
kilku wybitnych postaci poszukujących Boga. Możemy również
uznać, że u podstaw idei reinkarnacji leży głębokie pragnienie
nieśmiertelności i pojmowanie ludzkiej egzystencji jako «próby»
w perspektywie ostatecznego celu, a także jako konieczności
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pełnego oczyszczenia, by móc dostąpić komunii z Bogiem.
Jednakże reinkarnacja nie zapewnia jedynej i niepowtarzalnej
tożsamości każdemu ludzkiemu stworzeniu, będącemu przed-
miotem szczególnej miłości Boga, ani też integralności ludzkiej
istocie jako «wcielonemu duchowi».

3. Świadectwo Nowego Testamentu podkreśla przede wszyst-
kim realizm również cielesnego zmartwychwstania Jezusa Chry-
stusa. Nawiązując do swoich przeżyć związanych z objawieniami
zmartwychwstałego Pana, apostołowie wyraźnie poświadczają,
że «Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się
(...) nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy-
śmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu» (Dz 10, 40-41).
Również czwarta Ewangelia podkreśla ten realizm, na przykład
wtedy, gdy opowiada o apostole Tomaszu, którego Jezus za-
chęcił do włożenia palca w miejsce gwoździ oraz ręki do swego
przebitego boku (por. J 20, 24-29). A także wtedy, gdy mówi
o ukazaniu się zmartwychwstałego Jezusa na brzegu Jeziora Tybe-
riadzkiego, kiedy to «wziął chleb i podał im – podobnie i rybę»
(J 21, 13).

Ów realizm objawień świadczy o tym, że Jezus zmartwychw-
stał wraz z ciałem i że z tym ciałem żyje u Ojca. Jednakże chodzi
o ciało chwalebne, nie podlegające już prawom przestrzeni
i czasu, przemienione w chwale Ojca. W zmartwychwstałym
Chrystusie ukazuje się nam to stadium eschatologiczne, do któ-
rego dojdą w pewnym momencie wszyscy ludzie przyjmujący Jego
odkupienie, poprzedzeni przez Najświętszą Maryję Pannę, która
«dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta zo-
stała do chwały niebieskiej» (Pius XII, konst, apost. Munificen-
tissimus Deus, 1 listopada 1950 r., DS 3903; por. Lumen gentium,
59).
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4. Nawiązując do przekazu o stworzeniu z Księgi Rodzaju i in-
terpretując zmartwychwstanie Jezusa jako «nowe stworzenie»,
apostoł Paweł stwierdza: «Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą
żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym» (1 Kor 15, 45).
Istotnie, dzięki wylaniu Ducha Świętego, w uwielbionej rzeczy-
wistości Chrystusa uczestniczą w sposób tajemniczy, ale realny
wszyscy, którzy w Niego wierzą.

I tak, w Chrystusie «wszyscy w swych własnych powstaną
ciałach, które teraz posiadają» (Sobór Laterański IV: DS 801),
lecz to nasze ciało będzie przemienione w ciało chwalebne (por.
Flp 3, 21), w «ciało duchowe» (1 Kor 15, 44). W Pierwszym
Liście do Koryntian tym, którzy pytają: «A jak zmartwychwstają
umarli? W jakim ukazują się ciele?» (15, 35), Paweł odpowiada
posługując się obrazem ziarna, które obumiera, by dać początek
nowemu życiu: «Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód
nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym
ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicz-
nym lub jakimś innym. (...) Podobnie rzecz się ma ze zmartwychw-
staniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne;
sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe –
powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało
duchowe. (...) Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się
w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nie-
śmiertelność» (1 Kor 15, 35-37. 42-44. 53).

Oczywiście – wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego –
«w jaki sposób» się to dokona, «przekracza naszą wyobraźnię
i nasze rozumienie; jest dostępne tylko w wierze. Udział w Eu-
charystii daje nam już zadatek przemienienia naszego ciała przez
Chrystusa» (n. 1000).

W Eucharystii, pod postaciami chleba i wina, Jezus daje nam
swoje ciało ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające nasze
ciało, byśmy całym naszym jestestwem, duchem i ciałem, mogli
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uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu i chwale. Ireneusz z Lyonu
pisze: «Podobnie jak chleb, który jest owocem ziemi, kiedy
zostało nad nim przywołane Boże błogosławieństwo, nie jest
już zwykłym chlebem, lecz Eucharystią, złożoną z dwóch rzeczy-
wistości, jednej ziemskiej, a drugiej niebieskiej, tak też i nasze
ciała przyjmujące Eucharystię nie są już zniszczalne, od chwili,
kiedy noszą w sobie zarodek zmartwychwstania» (Adversus
haereses, 4, 18, 4-5).

5. To wszystko, co dotychczas powiedzieliśmy, streszczając
nauczanie Pisma Świętego oraz Tradycji Kościoła, wyjaśnia nam,
dlaczego «Credo chrześcijańskie (...) osiąga punkt kulminacyjny
w głoszeniu zmartwychwstania umarłych na końcu czasów oraz
życia wiecznego» (KKK, 988). Przez wcielenie Słowo Boże przy-
jęło ludzkie ciało (por. J 1, 14), a przez swoją śmierć i zmar-
twychwstanie uczyniło je uczestnikiem swej własnej chwały
Jednorodzonego Syna Ojca. Poprzez dary Ducha i uwielbionego
ciała Chrystusa w Eucharystii, Bóg Ojciec budzi w całym czło-
wieku i w pewnym sensie w samym kosmosie pragnienie takiego
przeznaczenia. Jak mówi św. Paweł, «stworzenie z upragnieniem
oczekuje objawienia się synów Bożych. (...) w nadziei, że rów-
nież i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestni-
czyć w wolności i chwale dzieci Bożych» (Rz 8, 19-21). […]

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

«Wierzę w ciała zmartwychwstanie, wierzę w żywot wieczny».
To jest dalszy ciąg katechezy o Duchu Świętym. W mocy Ducha
Świętego dokonało się zmartwychwstanie Chrystusa. W mocy
Ducha Świętego my również oczekujemy naszego zmartwych-
wstania i życia wiecznego.



80

Ta prawda o zmartwychwstaniu ciał jest prawdą chrześcijańską
i różni się ona zasadniczo od religijnych teorii reinkarnacji. Zmar-
twychwstanie ciał w mocy Ducha Świętego zostało ugruntowane
zmartwychwstaniem Chrystusa. I stąd nasza głęboka wiara, że
i my również w mocy Ducha Świętego zmartwychwstaniemy
do życia wiecznego.

Bóg zapłać wszystkim za dobre życzenia. Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus!
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STOWARZYSZENIE MATKI BOŻEJ
PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI

zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci
(ADS) jest zrzeszeniem modlitewnym,
które przypomina o pilnej konieczności
dobrego przygotowania się do ostatecz-
nego spotkania z Bogiem.

Wstępujący do Stowarzyszenia,
poprzez swoje modlitwy i ofiary,
pragną wyjednać – dla wiernych
katolików – wytrwanie w łasce
uświęcającej, dla obojętnych reli-
gijnie i dla grzeszników – łaskę
nawrócenia oraz dla wszystkich –
dobrą i szczęśliwą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują
często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu,
by wzrastać w dobru i w ten sposób być gotowym na śmierć
w każdej chwili życia.

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest stowarzyszeniem uniwersal-
nym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi i tym samym
powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej.
Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo – książeczkę. Nie
ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat.
Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału
w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu
regionach Polski.
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Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki
Bożej Bolesnej i Świętego Józefa. Mają udział w zasługach płyną-
cych ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach,
będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach św.
w ich intencji.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie ADS:

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI
Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica

tel. 67 286 00 38
e-mail: biuroapostolstwo@gmail.com  •  www.apostolstwo.pl

facebook.com/apostolstwo dobrej śmierci

O MATKO ŁASKAWA I DOBRA,
której serce przeniknął miecz boleści!

Oto my, biedni i chorzy stajemy
wraz z Tobą na Kalwarii obok Jezusa.
Powołani do wzniosłej łaski cierpienia,

pragniemy dopełnić w nas tego,
czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa,

za Ciało Jego, którym jest Kościół.
Poświęcamy Tobie nas samych

i nasze cierpienia, żebyś nas położyła
na ołtarzu krzyża Twego Boskiego Syna,

jako pokorne ofiary przebłagalne
za zbawienie nasze i naszych braci.
Przyjmij, Matko Bolesna, to nasze

poświęcenie i ofiarowanie, wzmocnij
w naszych sercach wielką nadzieję,

abyśmy jak teraz uczestniczymy
w cierpieniach Jezusa, tak mogli kiedyś

z Nim razem być w radości
życia wiecznego. Amen.



93

Modlitwa do Św. Józefa o łaskę dobrej śmierci

ŚWIĘTY JÓZEFIE,
mój dobry Ojcze i Opiekunie Kościoła Świętego,

któryś miał niewymowną pociechę
umierania w objęciach Jezusa i Maryi,

ratuj mnie zawsze, a zwłaszcza
w tej chwili, kiedy dusza moja

będzie bliska opuszczenia ciała.
Wyjednaj mi łaskę oddania ducha,

podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty,

w ręce Wasze oddaję duszę moją.
Teraz i w godzinę śmierci. Amen.
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MODLITWA
o beatyfikację Ojca Założyciela

Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny

Sługi Bożego
ks. Jana Berthiera

Boże, Ty uwielbiasz tych, którzy
Ciebie wielbią, wsław sługę Twego,

Jana Berthiera.
On zawsze starał się o chwałę

Twoją przez pracę nad zbawieniem
dusz i wychowaniem młodzieży,

która jest nadzieją Twojego Kościoła.
Spraw, aby przez Kościół

zaliczony do grona świętych,
przyświecał nam jako przykład

gorliwości o Twoją chwałę.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Osoby, które doznały łaski Bożej
przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Jana Berthiera,

prosimy o nadesłanie informacji na adres:

KURIA PROWINCJALNA
MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

ul. Małoszyńska 27
60-176 Poznań 47
tel. 61 868 99 81

e-mail: kuriamsf@msf.opoka.org.pl
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