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Katecheza o „Eschatologii – rzeczach ostatecznych” 
Porto San Giorgio 30 września – 3 października 2010 

 

 

WSTĘP 

Bóg zechciał, żebyśmy dotarli do katechezy o „Eschatologii”, czyli „rzeczach ostatecznych”, zapowiedzianej 
już cztery lata temu. Te lata oczekiwania, a dla mnie przygotowania, były opatrznościowe, żeby móc 
zapoznać się z wieloma książkami, oprócz oficjalnych tekstów Magisterium. To, co uda mi się powiedzieć, 
jest czymś bardzo niewielkim wobec bogactwa tych rzeczywistości, które wcześniej czy później musimy 
przeżyć z bliska: albo w naszych bliskich – w rodzinie, krewnych, przyjaciołach, albo w nas samych 
osobiście. 

Jak zawsze postaram się powiedzieć o niektórych spośród wielu aspektów, chcąc dać zakosztować czegoś, 
co pobudza pragnienie zgłębienia tematów tak fundamentalnych dla naszego życia i życia każdej osoby. 

Ktoś może być kuszony, żeby myśleć, że temat dotyczący Eschatologii nie jest aktualny, przede wszystkich 
dla młodych z naszych wspólnot, nie tak jak tematy związane z seksualnością, miłością, rodziną. Osobiście 
myślę, że nawet jeśli taka może być pierwsza myśl, okaże się jednak, że to tematy o wadze zasadniczej nie 
tylko dla osób dojrzałych i starszych, ale przede wszystkim dla młodych, którzy są wołani przez Boga do 
tego, by odnaleźli własną drogę życia: kiedy się patrzy na cel, łatwiej wybrać drogi, które do niego 
prowadzą.  

To pewne, że mówienie dzisiaj o „rzeczach ostatecznych”, według klasycznego opisu: śmierć, sąd, piekło i 
Raj, może przywołać, zwłaszcza w osobach starszych, wspomnienia ponure i przynoszące lęki i strachy jako 
echo dawnych kazań z okresu Wielkiego Postu albo misji ludowych sprzed Soboru Watykańskiego II. Ale 
ten Sobór odzyskał bardziej pocieszające perspektywy, umieszczając te „rzeczywistości ostatnie” wewnątrz 
historii zbawienia, jako szczyt i wypełnienie dzieła odkupienia i zbawienia, których Pan dał nam 
doświadczyć w Kościele, a dla nas w sposób głębszy na Drodze Neokatechumenalnej. Dlatego Ojcowie 
soborowi w Konstytucji o Kościele „Lumen gentium” zechcieli poświęcić Eschatologii rozdział VII, 
zatytułowany: „Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego i jego związek z Kościołem w 
niebie”.  

Teksty, do których się odnosimy w katechezie, to zwłaszcza te z Magisterium Kościoła: rozdział VII 
Konstytucji „Lumen gentium”, Konstytucja Duszpasterska Gaudium et Spes, n. 39.45,93, punkty z 
„Katechizmu Kościoła Katolickiego”, które odnoszą się do Eschatologii, Dokument Kongregacji Nauki 
Wiary: „List do Biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii” z roku 1979, Dokument 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej: „Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące eschatologii” z roku 
1990 oraz encyklika „Spe salvi” Papieża Benedykta XVI z roku 2007. Oprócz tych tekstów Magisterium 
niektóre teksty różnych autorów współbrzmiące z nauczaniem Kościoła, wśród których sygnalizuję 
zwłaszcza książkę Josepha Ratzingera napisaną we współpracy z Johannem Auerem: „Eschatologia. Śmierć 
i życie wieczne” z roku 1979. Polecam w sposób szczególny lekturę książki ks. Emiliano Jimenez1, 
prezbitera i profesora wędrownego z pierwszej wspólnoty neokatechumenalnej w parafii Narodzenia w 
Rzymie, „Alleluia! Maranà Tha”, Escatologia cristiana2. Skoro robił Drogę, ma język dla nas bardzo 

                                                      

1 Ksiądz EMILIANO JIMENEZ HERNANDEZ urodził się w Avila w roku 1941. Wstąpił na Drogę Neokatechumenalną w 
roku 1969, do pierwszej wspólnoty w parafii Narodzenia w Rzymie. Ukończył studia teologii moralnej pod 
kierunkiem Bernarda Häringa. Wraz ze swą wspólnotą robił Drogę aż do dnia swej śmierci (25 sierpnia 2007). 
Wykładał teologię moralną w Peru i w różnych diecezjalnych seminariach misyjnych „Redemptoris Mater” (Niemcy, 
Indie, Australia, Brazylia, Japonia…). Napisał wiele książek po hiszpańsku, wiele z nich przetłumaczono na język 
włoski; spośród nich przypominamy: La storia della salvezza; Il Credo, simbolo della fede della Chiesa; Il Padre 
nostro; Il Cantico dei Cantici; Il Decalogo: dieci Parole di Vita; Uomo e donna, immagine di Dio: morale sessuale; Le 
ali della Torah; Abramo, il credente; Detti dei saggi d’Israele; Davide, un uomo secondo il cuore di Dio; Geremia: mi 
hai sedotto, Signore; Giona: i settanta volti di Dio; Giobbe, crogiolo della fede; Rut la Moabita; Giuseppe in cerca dei 
suoi fratelli; Il Siracide; Il Discorso della montagna.  
2 Emiliano Jimenez Hernandez, „Alleluia! Maranà Tha”, Escatologia cristiana, Ed. Chirico, Neapol 2007. 



 2 

zrozumiały, prosty, jasny i oparty na Tradycji chrześcijańskiej, bogaty w odniesienia do Pisma Świętego, do 
Ojców Kościoła i do Magisterium. 

Jak w poprzednich latach, wobec trudności mówienia o bogactwie tych tematów w tak krótkim czasie, 
jestem zmuszony do bardzo krótkich cytatów, jedynie w związku ze sprawami, które jawiły mi się 
ważniejsze do przedstawienia i przepraszam za wiele braków. 

Będzie do dyspozycji dla każdego brata, który zechce, tekst pisany z cytatami z tekstów Magisterium i 
cytowanych autorów, dla każdego, kto chciałby pogłębić zagadnienie. 

Pierwszą część katechezy, w której wyjaśniam niektóre podstawowe aspekty dla lepszego zrozumienia 
„rzeczy ostatecznych”, dla tych którzy chcą, znajdziecie w tekście pisanym jako „Dodatek”. Sądzę, że ten 
wykład jest ważny dla tych, którzy chcą pogłębić temat, tu ograniczam się do bardzo krótkich uwag. 

 

WPROWADZENIE 
Zanim przejdziemy do sedna katechezy o rzeczach ostatecznych, jest ważne wziąć pod uwagę to, co 
stwierdza św. Paweł w hymnie błogosławieństwa do Boga Ojca na początku Listu do Efezjan: 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie.  

W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata,  

abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem w miłości,  

przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,  

według postanowienia swej woli… 

[On] nam oznajmił tajemnicę swej woli  

według swego postanowienia, 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. 

Ten tekst stanie się tłem, koniecznym do zrozumienia katechezy o eschatologii, czyli rzeczach ostatecznych. 

 

STWORZENIE KU CHRYSTUSOWI 

Zjednoczyć wszystko w Chrystusie3 
O. Livio Fanzaga, w swojej książce o „rzeczach ostatecznych”: Sguardo sull’eternità (tytuł polski: Spojrzenie 
w wieczność. Śmierć Sąd Piekło Niebo), pisze: 

„Ojciec stworzył nas z niczego. Ukształtował nas wszystkich na podobieństwo Chrystusa, abyśmy 
stanowili z Nim jedność, abyśmy w Synu stali się Jego przybranymi dziećmi. Święty Paweł pisze 
dalej, że Bóg stworzył nas, aby „wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie” (Ef 1, 10), powołał 
nas, abyśmy „byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1, 4). Oto wielki plan Boga wobec 
całej ludzkości i wobec każdego z nas: wychodzimy od Niego i do Niego wracamy, po przejściu tego 
morza, którym jest życie. Taka sama jest trajektoria Jezusa: «Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na 
świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca» (J 16, 28). Jest to ta sama droga, którą my przechodzimy, 
mimo że nie pochodzimy od Ojca w taki sam sposób jak Jezus, bo Jezus jest przedwieczny, a my 
zostaliśmy w pewnym momencie stworzeni”. 

Dążenie do raju 
Jesteśmy stworzeni przez Boga, by uczynił nas w Chrystusie swymi przybranymi dziećmi; każdy człowiek 
nosi w swoim sercu pragnienie i poszukiwanie szczęścia. Jak stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego4: 

                                                      

3 O. Livio Fanzaga, Spojrzenie w wieczność. Śmierć Sąd Piekło Niebo, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ss. 17-18. 
4 Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II poprawione, Pallottinum 2002. 
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„Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga 
i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek 
znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka” (KKK 27). 

Z pewnością wszyscy chcemy żyć szczęśliwie. 

Gdy szukam Ciebie, mojego Boga, szukam życia szczęśliwego. [św. Augustyn, 
Confessiones, X, 20, 29]. Jedynie Bóg nasyca [św. Tomasz z Akwinu, Expositio in 
symbolum apostolorum, 1] (KKK 1718). 

Pewien autor który zebrał myśli św. Augustyna pisze5: 

„Często chrześcijaństwo jest przeżywane i nauczane jako «przykry obowiązek»”, mówi 
się, że „być chrześcijaninem to trudne i absorbujące”.  Dla Augustyna natomiast „wiara to 
przyjemność”, odpowiedź na przyciąganie ze strony Boga. Cytuje więc z Komentarza do 
Ewangelii św. Jana, 26, 4-7: 

„Kiedy słyszysz: nikt nie przychodzi do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec”, nie myśl, że 
jesteś pociągany na siłę. Również miłość jest mocą, która pociąga duszę. Co znaczy być 
pociąganym przez przyjemność? Złóż twą przyjemność w Panu, a On zaspokoi pragnienia 
twego serca (Ps 37, 4). 

Jeśli zmysły cielesne mają swoje przyjemności, dlaczego dusza nie miałaby ich mieć? 
Gdyby dusza nie miała swoich przyjemności, to psalmista nie powiedziałby: „Synowie 
ludzcy chronią się w cieniu Twych skrzydeł, sycą się tłuszczem Twojego domu, poisz ich 
potokiem Twoich rozkoszy. Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twojej światłości 
oglądamy światło (Ps 36, 8-10). Daj mi serce, które kocha, a zrozumie to, co mówię. 
Przychodzi do Mnie – mówi Pan – ten, kto jest pociągnięty przez Ojca”. 

Eschatologia w naszych czasach: 

od Raju Nieba do raju na ziemi 
Francuski autor6, mówiąc o statystyce z roku 1994 na temat tego, co myślą ludzie we Francji, czy to 
zsekularyzowani czy wierzący, stwierdza: 

„Duża część ludzi nam współczesnych ocenia, że śmierć kończy się niczym, a jednocześnie 
pytanie o tamten świat osiąga w naszych czasach nową aktualność. Paradoks człowieka 
nowoczesnego. 

I tak 42% Francuzów myśli, że śmierć jest absolutnym końcem, zniknięciem ciała i ducha; 
45% myśli, że jest ona przejściem do czegoś innego. A najbardziej zaskakujące jest to, że te 
statystyki nie odróżniają kategorii wierzących i niewierzących, skoro 38% spośród tych, 
którzy mówią o sobie „katolicy”, uważa, że śmierć jest końcem wszystkiego, a 29% ateistów 
wierzy w jakąś formę życia po śmierci! 

Nasze nowoczesne społeczeństwo, które przesunęło ostateczny moment śmierci, nie wie już, 
jak wpasować tego „intruza”, który się nie poddaje jego technice. Próbuje się ją 
zmarginalizować, zbanalizować, udaje się brak zainteresowania, podczas gdy ona jest 
wszechobecna”. 

Nawet nowsze wywiady i statystyki w krajach dawnej tradycji chrześcijańskiej dają wyniki jeszcze niższe 
niż te wyżej opisane.  

 

Fałszywe ziemskie raje 
Papież Benedykt XVI w swojej encyklice „Spe Salvi”7 bada niektóre przyczyny, które spowodowały 
przejście od pragnienia raju, nieba do pragnienia i woli zbudowania raju tu na ziemi. Już w katechezach z 
lat poprzednich wskazywaliśmy na niektóre z tych przyczyn: luteranizm, oświecenie, rewolucja francuska, 

                                                      

5 Adolfo Scandura, Agostino – Il desiderio di Dio, Edizione Messaggero di Padova, Padova 2009, s. 65-66. 
6 Michael Hubaut, La Vie au-delà de la vie, Desclée de Brower, Paris 1994 (własne tłumaczenie). 
7 Papież Benedykt XVI, Encyklika „Spe Salvi”, Libreria Editrice Vaticana, Rzym, 30 Listopada 2007. 
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wpływ postępu naukowego i technicznego, rewolucja przemysłowa, marksizm, nazizm, dwie wojny 
światowe, ale ważne jest poznać analizę, którą przeprowadza Papież Benedykt, ukazując przyczyny, z 
powodu których rzeczy ostateczne i eschatologia utraciły zainteresowanie nie tylko u niewierzących, ale 
również u samych wierzących, nawet katolików. Jak przeszło się od dążenia do Raju niebiańskiego do 
chęci zbudowania Raju na ziemi.  
Odsyłamy do tekstu w „Dodatku”, oczywiście oprócz lektury samej encykliki; tutaj tylko niektóre uwagi: 

Papież w swoim liście stawia to pytanie:  

W jaki sposób mogła rozwinąć się idea zbawienia ściśle indywidualistycznego? 

16. Aby odnaleźć odpowiedź na te pytania, musimy spojrzeć na podstawowe wyznaczniki 
czasów nowożytnych. Z wyjątkową jasnością widać je u Francisa Bacona8.  
Jest rzeczą niezaprzeczalną, że wraz z odkryciem Ameryki i nowymi zdobyczami techniki 
narodziła się nowa epoka. Nowość – według wizji Bacona – tkwi w nowej zależności 
pomiędzy nauką i praktyk ą.  
17. (…)Dla Bacona jest bowiem jasne, że odkrycia i wynalazki wówczas wprowadzane w 
życie są jedynie początkiem; że dzięki współpracy nauki i praktyki będzie można dojść do 
całkiem nowych odkryć, wyłoni się zupełnie nowy świat, królestwo człowieka. (…) W 
późniejszym rozwoju ideologii postępu radość z powodu widzialnego rozszerzania 
możliwości człowieka pozostaje stałym potwierdzeniem wiary w postęp jako taki. 
18. Równocześnie coraz bardziej centralne miejsce w idei postępu zajmują dwie kategorie: 
rozum i wolność. Postęp jest przede wszystkim postępem we wzroście panowania rozumu, 
a rozum jest oczywiście pojmowany jako władza dobra i dla dobra. Postęp jest 
pokonaniem wszelkich zależności – jest postępem ku doskonałej wolności. Również 
wolność jest pojmowana wyłącznie jako obietnica, w której człowiek realizuje się ku swej 
pełni. (…) 

Obydwa te pojęcia zawierają niezwykle wybuchowy potencjał rewolucyjny. 
19... Jest przede wszystkim Rewolucja Francuska jako próba ustanowienia panowania 
rozumu i wolności, również na sposób politycznie realny. 

20. W wieku XIX (…) nadal uważano rozum i wolność za gwiazdy przewodnie, za którymi 
trzeba iść drogą nadziei. Coraz szybszy rozwój techniki  i związane z nim uprzemysłowienie 
dość szybko wytworzyły nową sytuację społeczną: powstała klasa robotników 
przemysłowych i tak zwany «proletariat przemysłowy», którego dramatyczne warunki 
życiowe w sposób wstrząsający opisał Fryderyk Engels w 1845 roku. Dla czytelnika 
musiało być jasne: nie może być tak dalej, potrzeba zmian. Zmiana jednak miała 
wstrząsnąć i zburzyć całą struktur ę społeczeństwa burżuazyjnego. Po rewolucji 
burżuazyjnej z 1789 roku nadeszła godzina nowej rewolucji – rewolucji proletariackiej : 
postęp nie mógł się dokonywać zwyczajnie w sposób linearny, małymi krokami. Potrzebny 
był rewolucyjny przeskok.  
Karol Marks próbował zainicjować ten nowy i ostateczny – jak utrzymywał – wielki krok 
historii ku zbawieniu – ku temu, co Kant określał mianem «królestwa Bożego». Jak tylko 
rozwieje się prawda o « tamtym świecie », trzeba będzie ustanowić prawdę o «tym świecie». 
(…) 

21. (…) Błąd jego [Marksa] tkwi głębiej. Zapomniał, że człowiek pozostaje zawsze 
człowiekiem. Zapomniał o człowieku i o jego wolności. Zapomniał, że wolność pozostaje 
zawsze wolnością, nawet, gdy wybiera zło. Wierzył, że gdy zostanie uporządkowana 
ekonomia, wszystko będzie uporządkowane.9  

                                                      

8 Francis Bacon, Londyn, 1561-1626. 
9 W związku z tym Katechizm Kościoła Katolickiego bardzo dobrze stwierdza: «Nauka o grzechu pierworodnym – 
związana z nauką o Odkupieniu przez Chrystusa – daje jasne spojrzenie na sytuację człowieka i jego działanie w 
świecie. Przez grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem, chociaż 
człowiek pozostaje wolny. Grzech pierworodny pociąga za sobą "niewolę pod panowaniem tego, który ma władzę 
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Marks podziela przekonanie socjalistów, którzy go poprzedzili, że kolektywne uwłaszczenie 
środków produkcji  może rozwiązać wszystkie problemy społeczeństwa. I idzie dużo 
dalej, bo od uspołecznionej własności oczekuje świata w dostatku, społeczeństwa 
bezklasowego, zaniku państwa, pełnego pojednania człowieka z samym sobą, a zatem ze 
swoją społeczną istotą i ze swoją naturą, szczęśliwego „królestwa wolności”, pewnego 
rodzaju raju ziemskiego”10. 

Jego prawdziwy błąd to materializm: człowiek nie jest bowiem tylko produktem warunków 
ekonomicznych i nie jest możliwe jego uzdrowienie wyłącznie od zewnątrz, przez stworzenie 
korzystnych warunków ekonomicznych. 

W związku z „fałszywymi rajami” chciałbym zasygnalizować książkę Luca Baresty11, 
brata z pierwszej wspólnoty w parafii Bonne Nouvelle w Paryżu, którą dałem do 
przetłumaczenia i publikacji po włosku i po hiszpańsku. W rozdziale I: „Kłamliwe 
zwiastowania XX wieku” opisuje główne próby skonstruowania raju na ziemi w ubiegłym 
wieku: od marksizmu w Rosji i w innych krajach do nazizmu, do sekt, do new age itd.12 

Raj według Objawienia 
Wobec tej redukcji raju, nieba w niebo ziemskie, Papież Benedykt XVI w encyklice „Spe Salvi” wyjaśnia, 
co jest fundamentem nadziei chrześcijańskiej: 

2. (…) «jawi się jako element wyróżniający chrześcijan, fakt, że oni mają przyszłość. 
5. (…) Życie nie jest zwyczajnym następstwem praw i przypadkowości materii, ale we 
wszystkim i równocześnie ponad wszystkim jest osobowa wola, jest Duch, który w Jezusie 
objawił się jako Miło ść.  

Papież Benedykt wyjaśnia w swej encyklice, że nadzieja opiera się na wierze, odwołując się do zdania 
Pawła: «Wiara jest hypostasis (poręką) tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, 
których nie widzimy» (Hbr 11,1). 

7. …wiara jest ciągłą dyspozycją duszy, dzięki której życie wieczne zaczyna się w nas, a 
rozum jest prowadzony do tego, by zgodził się na to, czego nie widzi… są w nas już obecne 
te rzeczy, których się spodziewamy – a więc wszystko, życie prawdziwe. Właśnie dlatego, 
że ta rzecz jest już obecna, obecność tego, co ma nastąpić, daje również pewność: «rzecz», 
która ma nastąpić, nie jest jeszcze widoczna w świecie zewnętrznym  (nie «jawi się»), ale z 
faktu, że nosimy ją w sobie jako dynamiczną rzeczywistość w stanie początkowym, już 
teraz rodzi się jakieś pojęcie o niej. (…) 

W dalszym ciągu w tej samej encyklice przedstawia treść nadziei chrześcijańskiej, która jest w nas: 

 

Prawdziwe oblicze chrześcijańskiej nadziei 
24. Zapytajmy jeszcze raz: w czym możemy pokładać nadzieję? W czym nie możemy 
pokładać nadziei? (…)  

a) Właściwy stan rzeczy ludzkich i zdrowie moralne świata nie mogą być nigdy 
zagwarantowane jedynie przez struktury , jakkolwiek są one wartościowe. Struktury takie 
nie tylko są ważne, ale także konieczne; nie mogą one jednak i nie powinny pozbawiać 
człowieka wolności (…) Wolność potrzebuje przekonania; przekonanie nie istnieje samo 
z siebie, ale wciąż musi być wspólnotowo zdobywane. 

                                                                                                                                                                           

śmierci, to jest diabła". Nieuwzględnianie tego, że człowiek ma naturę zranioną, skłonną do zła, jest powodem 
wielkich błędów w dziedzinie wychowania, polityki, działalności społecznej i obyczajów» (KKK 407). 
10 La Dottrina socjale Della Chiesa, di José Miguel Ibañez Langlois, Ed. Ares, 1989, Milano, p. 259. 
11 Luc Baresta, francuski dziennikarz, pracował w L’Homme Noveau od 1946 do 1963 roku, a także w La France 
Catholique od 1963 do 1988 roku, gdzie przez wiele lat był redaktorem naczelnym. Członek pierwszej wspólnoty 
neokatechumenalnej w Paryżu, działa jako katechista w dziele nowej ewangelizacji.  
12 Luc Baresta, L’Annuncio del Paradiso sui nostri deserti, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008, ss. 25-42. 
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b) Ponieważ człowiek zawsze pozostaje wolny, a jego wolność jest zawsze krucha, nigdy na 
tym świecie nie zaistnieje definitywnie ugruntowane królestwo dobra. Kto obiecuje 
lepszy świat, który miałby nieodwołalnie istnieć na zawsze, daje obietnicę fałszywą; pomija 
ludzką wolność. (…) Wolne przylgnięcie do dobra nigdy nie istnieje po prostu samo z siebie. 
(…)  

26. To nie nauka odkupuje człowieka. Człowiek zostaje odkupiony przez miłość. Istota 
ludzka potrzebuje miłości bezwarunkowej. Potrzebuje tej pewności, dzięki której może 
powiedzieć: «Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy 
teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co [jest] wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek 
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, 
Panu naszym» (Rz 8, 38-39). 

Jeżeli istnieje ta absolutna miłość, z jej absolutną pewnością, wówczas – i tylko wówczas – 
człowiek jest «odkupiony» niezależnie od tego, co wydarzyłoby się w jego szczególnym 
przypadku. To mamy na myśli , gdy mówimy: Jezus Chrystus nas «odkupił». 
27. Życia we właściwym znaczeniu nie mamy dla siebie ani wyłącznie z samych siebie: jest 
ono relacją. Życie w swojej pełni jest relacją z Tym, który jest źródłem życia. Jeśli 
pozostajemy w relacji z Tym, który nie umiera, który sam jest Życiem i Miłością, wówczas 
mamy życie. Wówczas «żyjemy». 

31. (...) Bóg jest fundamentem nadziei – nie jakikolwiek bóg, ale ten Bóg, który ma ludzkie 
oblicze i umiłował nas aż do końca: każdą jednostkę i ludzkość w całości. Jego królestwo to 
nie wyimaginowane zaświaty, umiejscowione w przyszłości, która nigdy nie nadejdzie; Jego 
królestwo jest obecne tam, gdzie On jest kochany i dokąd Jego miłość dociera. 

 
Sobór Watykański II: 

przezwyciężenie indywidualistycznej wizji rzeczy ostatecznych 

Od „Rzeczy ostatecznych” średniowiecza do „Eschatologii” Soboru 
Watykańskiego II 

Dorośli bracia pamiętają, jak uczono ich „rzeczy ostatecznych” w katechizmie w parafii. Dzisiaj dzięki 
odzyskaniu źródeł Pisma, Ojców Kościoła i dzięki ruchowi liturgicznemu, które zeszły się na Soborze 
Watykańskim II, to, co było nauczaniem (doktryną) rzeczy ostatecznych zostało uznane za szczyt i 
wypełnienie historii Zbawienia, dokonanego dla nas wszystkich w Jezusie Chrystusie, umarłym i 
zmartwychwstałym, który wstąpił do Nieba i było antycypowane w Dziewicy Maryi, wziętej do Nieba z 
duszą i ciałem. Pewien autor tak pisze13: 

Wizja eschatologiczna Soboru Watykańskiego II nie ogranicza się do potwierdzenia “Rzeczy 
ostatecznych” i ich przedstawienia, jak było praktykowane przed Soborem, ale zgłębia 
wydarzenia ostateczne i ukazuje je jako elementy włączone w całą rzeczywistość i życie 
Kościoła. Kościół, który przyjmuje i czyni swoją taką perspektywę eschatologiczną, jawi się 
jako Kościół żywy i dynamiczny, czujny i czuwający, wołając całym sercem wraz z Duchem 
Świętym, który w nim mieszka: Przyjdź, Panie Jezu!  

Pozbawiony tego impetu i tej nadziei, Kościół traci coś istotnego i schodzi do poziomu 
płaskiej codzienności lub zadowala się zwykłymi ludzkimi i pozbawionym znaczenia 
wybiegami, niezdolnymi do prawdziwego budowania Królestwa Bożego i doprowadzenia 
ludzi ku uszczęśliwiającej pełni, w uwielbieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Tomasso Stancati w haśle „Escatologia”, w dziele Lexicon, Dizionario teologico enciclopedico14, pisze:  

„Sobór Watykański II  mocno podkreślił istotowy eschatologiczny wymiar 
chrześcijaństwa, potwierdzając prawomocność dwubiegunowej eschatologii katolickiej i 

                                                      

13 Renzo Lavatori, Il Signore verrà nella gloria, Edizioni Dehoniane, Bologna 2007. 
14 Różni autorzy, Lexicon, Dizionario teologico enciclopedico, Ed. Piemme, Casale Monferrato, III ed. 1997. 
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poświęcając cały rozdział (VII) Lumen Gentium eschatologicznej naturze Kościoła (por. LG 
5).  

W naszym stuleciu dokonano odnowienia eschatologii, która w ten sposób na nowo weszła 
do katolickiej teologii, w nowej formie, zastępując, nawet z pewną twardością, de 
Novissimis, prosty końcowy traktacik teologii (von Balthasar), niewystarczający 
marginalny wykład zagadnień eschatologicznych, jako że są one traktowane w sposób zbyt 
materialny i rozłączny wobec misterium Chrystusa i wobec wymiaru eschatologicznego, 
poza tym, że bardzo daleki od perspektywy dialogu z kulturą świecką. To odnowienie 
dokonało się jako ponowne chrystologiczne zogniskowanie eschatologii – które leży u 
podstaw wymiaru eschatologicznego wszystkich traktatów teologicznych – i jako 
konsekwencja ponownego odkrycia przez teologię katolicką swych pierwotnych źródeł: 
Pisma, duszy teologii; teologii patrystycznej, pierwszego całościowego opracowania 
teologicznego; Liturgii , żywotnego miejsca istotowo eschatologicznej wiary Kościoła. W 
tych źródłach został odkryty istotowy wymiar eschatologiczny: dążenie do eklezjalnego 
wypełnienia tego, co już się dokonało w Chrystusie. 

Pierwotnym przedmiotem zainteresowania eschatologii nie jest więc określanie miejsc na 
tamtym świecie, ani obiektywne przedstawianie czy rodzaj reportażu o ostatecznych 
rzeczach człowieka, w takim stopniu, by zadowolić ciekawość ludzką ze skutkiem poważnej 
utraty wyczucia misterium, ale dialektyka ciągłości i jej braku mi ędzy historią i 
metahistorią, między wydarzeniami ziemskimi i ich ostatecznością. 

Ojcowie Soboru Watykańskiego II w zakończeniu Konstytucji o Kościele Lumen Gentium zechcieli 
wprowadzić rozdział o „Eschatologicznym wymiarze Kościoła”15 

48. Kościół, do którego w Jezusie Chrystusie jesteśmy wszyscy powołani i w którym dzięki 
łasce Bożej zdobywamy świętość, osiągnie pełnię dopiero w chwale niebieskiej, gdy 
nadejdzie czas odnowienia wszystkiego (Dz 3,21) i kiedy wraz z rodzajem ludzkim 
również świat cały, głęboko związany z człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu, 
w sposób doskonały odnowi się w Chrystusie (por. Ef 1,10, Kol 1,20). 

Po tych wprowadzeniach, zanim przejdziemy do sedna katechezy o eschatologii, jest konieczne wyjaśnienie 
dwóch zasadniczych aspektów antropologii personalistycznej, którą odzyskał Sobór Watykański II . 1.-  
Człowiek stworzony na „obraz Boga” 
; 2.- Osoba: jedność duszy i ciała. Te aspekty antropologii, omawiane już w poprzednich 
katechezach: na temat teologii ciała, seksualności, małżeństwa, rodziny, są konieczne, również by 
zrozumieć, na ile to możliwe, coś na temat śmierci, sądu, czyśćca, piekła i raju. 

 

Koncepcja Antropologii Chrześcijańskiej 
Człowiek stworzony na obraz Boga  
W zeszłym roku na początku katechezy na temat rodziny mówiliśmy o powołaniu człowieka do komunii, 
właśnie dlatego, że został stworzony „na obraz Boży”, „Bóg Jeden w komunii trzech Osób”. 

„Bóg, udzielając się nam w Chrystusie (i przez Ducha Świętego), w tym samym czasie 
«objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi» (Gaudium et spes, 22). (…) Jak mówi 
Pismo Święte, człowiek został stworzony «na obraz i podobieństwo Boga». A jeśli ten Bóg 
nie jest zamkniętą w sobie Najwyższą Istotą, lecz stanowi wspólnotę życia i miłości, «musi» 
to mieć następstwa również dla człowieka: Czego właściwie jest obrazem stworzenie 
rozumne, do czego dokładnie odnosi się jego podobieństwo do Boga, możemy jasno i 
wyraźnie poznać dopiero wtedy, gdy skierujemy wzrok na Trójjedynego”.16 

„Osobą w pełnym tego słowa znaczeniu jesteśmy i stajemy się przez dobrowolne 
wzajemne uznanie, w byciu ze sobą i dla siebie. Zatem «drugi» wchodzi w istotną strukturę 

                                                      

15 Sobór Watykański II, Lumen Gentium, rozd. VII: „Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego i jego 
związek z Kościołem w niebie” (nn. 48-51). 
16 Gisbert Greshake, Wierzę w Boga Trójjedynego, Kraków 2001, s. 13. 
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mojego bytu osobowego. W drugim i przez drugiego mam siebie samego, a moje życie 
staje się bogate, pełne i doskonałe.17 I to właśnie daje się «odczytać» z Boga – Trójcy, to 
przekonanie stanowi konsekwencję wiary w Trójjedynego Boga”.18 

Ta komunia zawiera w sobie dwa elementy: jest wspólnotą z Bogiem i równocześnie 
wspólnotą z ludźmi, a nawet z całym stworzeniem. Są one ze sobą jak najściślej 
powiązane.”19 

Jest nią właśnie Kościół. Duch Święty jako ta Osoba Boża, która jest przyczyną jedności i 
przelewa na zewnątrz życie Boże, jest dla Kościoła tą zasadą, która go zespala, a 
równocześnie rodzi w nim wielość (a jeszcze dokładniej: wprowadza różnice, po to by 
łączyć, i łączy, po to by rozróżniać)20 (…) 

Duch Święty stanowi gwarancję tego, że jedność Ludu Bożego realizuje się nie w 
jednolitości, lecz w wielości najbardziej różnorodnych form i uzdolnień (charyzmatów), a 
różnorodność ta, dzięki wzajemnym wymianom, tworzy jedność. Na tym właśnie polega 
jedność trynitarna : nie jednolitość, ale też nie suma wielu odrębnych osób, lecz ich życie 
ze sobą i dla siebie. Communio realizuje się jako «jedność perychorezy», to jest jako 
wspólnota, w której każdy uczestniczy w specyficznych właściwościach drugiego”21 

 

Osoba: jedność duszy i ciała 
W książce o Eschatologii22 Ratzinger, zgłębiając temat śmierci i nieśmiertelności, studiując ten temat 
w rozwoju teologii katolickiej, w kwestii zmartwychwstania ciał, pisze:  

„Z wiary w Stworzyciela wynika całościowy charakter nadziei chrześcijańskiej. Zbawienia 
dostępuje cały człowiek, w całości i jedności swej osoby, realizującej się w życiu ziemskim. 
‘nawet włosy na głowie, wszystkie są policzone’ (Mt 10,30 par.) To nie znaczy, że w 
człowieku nie ma nic przemijającego, ale to, co nieprzemijalne, zyskuje właśnie swój kształt, 
przenikając przemijające. Materia jako taka nie może być czynnikiem stałości w 
człowieku: podlega też stałemu przekształcaniu w ciągu ziemskiego życia. Stąd dualność, 
odróżnienie elementu stałego od elementu zmiennego, wynika z samej logiki rzeczy i 
prowadzi nieodzownie do rozróżnienia w człowieku duszy i ciała. (…) Mimo, że ciało 
ludzkie stale ‘niszczeje’, człowiek pozostaje jednym, całym człowiekiem, idącym ku 
wieczności, dojrzewającym w życiu doczesnym do oglądania Boga twarzą w twarz.”23 

Po II Soborze Watykańskim, Kongregacja Nauki Wiary, wobec coraz bardziej rozpowszechnionej rozterki i 
niepokoju wielu osób co do podstawowych pytań – Czy istnieje cokolwiek po śmierci? Pozostaje coś z nas 
po śmierci? Czy nie oczekuje nas nicość? –  uznała za konieczne “przypomnieć to, co Kościół naucza 
w imieniu Chrystusa, a zwłaszcza to, co następuje między śmiercią chrześcijanina i powszechnym 
zmartwychwstaniem”. Co się tyczy duszy, precyzuje:  

“Kościół przyjmuje istnienie i życie po śmierci elementu duchowego, obdarzonego 
świadomością i wolą w taki sposób, że «ja ludzkie» istnieje nadal, chociaż w tym czasie 

                                                      

17 Począwszy od Tomasza z Akwinu osoba w Bogu jest pojmowana jako “realitas subsistens”, czyli jako czysta 
wzajemna relacyjność.  
18 Gisbert Greshake, Dz. cyt., s. 40. 
19 Gisbert Greshake, Dz. cyt., s. 53. 
20 „Duch Święty jest wewnętrzną zasadą nowego życia, jaką Bóg daje, posyła, jakiej udziela. Otrzymany przez wiarę 
i na chrzcie, mieszka On w chrześcijaninie, w jego duchu, a nawet w ciele. Ten Duch, który jest Duchem Chrystusa, 
czyni chrześcijanina synem Bożym i sprawia, że w jego sercu zamieszkuje Chrystus. Zajmując miejsce złej zasady 
ciała, staje się w człowieku zasadą wiary, poznania nadprzyrodzonego, miłości, uświęcenia. Nie należy Go gasić ani 
zasmucać. Jednocząc z Chrystusem powoduje On jedność Ciała Chrystusowego”. (Przypis Biblii Jerozolimskiej do 
Rz 5,5) ” 
21 Gisbert Greshake, Dz. cyt., s. 80-81  
22 Joseph Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, Warszawa 2000. Ostatnio pojawiło się nowe wydanie odnowione i 
rozszerzone z 2008r. Także po polsku. 
23 Joseph Ratzinger, dz. cyt., s. 147-148. 
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brakuje dopełnienia jego ciała. Na oznaczenie tego elementu Kościół posługuje się pojęciem 
«duszy», którego używa Pismo Święte i Tradycja. Chociaż pojęcie to ma w Biblii różne 
znaczenia, Kościół stwierdza jednak, że nie ma poważnej racji, by je odrzucić, a co więcej, 
uważa, że jest bezwzględnie konieczny jakiś aparat pojęciowy dla podtrzymywania wiary 
chrześcijan.”24 

Mówiąc o duszy, Ojciec Livio, w swej książce o rzeczach ostatecznych, pisze:25  

„Dusze nie zostały stworzone „seryjnie” ani też nie zostały zrodzone przez rodziców. Bóg 
stworzył je osobiście dla każdego dopiero co poczętego ludzkiego embrionu, każdą z 
osobna. Dusza jest czymś wyjątkowym, niepowtarzalnym, niezgłębionym i niedającym 
wyrazić się słowami.26 (…) 

Dusza nie jest bytem materialnym, lecz duchowym. Gdybyśmy zatem chcieli zdefiniować 
duszę, moglibyśmy powiedzieć, że jest ona cząstką z Boga i jest odpowiedzialna za 
utrzymanie stałej relacji pomiędzy Stwórcą a stworzeniem. (…) Mistycy głoszą, że dusza 
jest cząstką z Boga, iskierką boskości27, dlatego – mimo że jest ona częścią człowieka – dzięki 
niej możemy otwierać się na Boga i z Nim rozmawiać. (…) Dzięki duszy człowiek może 
rozmawiać ze Stwórcą – Wiecznym Absolutem, może słuchać Jego głosu, kiedy On 
przemawia. Z Bogiem można rozmawiać jedynie językiem duszy i widzieć Go jedynie jej 
oczyma. To właśnie dzięki tej boskiej cząstce człowiek może kochać Boga i być przez Niego 
kochanym. (…) 

Głos sumienia, który jest głosem Boga w człowieku, przemawia w duszy każdego, nawet 
kogoś, kto jest daleko od Boga. Dusza jest miejscem objawiania się Boga poprzez prawa 
naturalne, które wpisał On w serce każdego człowieka, oraz miejscem działania łaski Bożej. 
(…) 

Dusza ludzka jest jak duchowy zbiornik. Karl Rahner bardzo sugestywnie określa ją jako 
„radykalne otwarcie się na Boga”. Dusza jest darem, który umożliwia nam otwarcie się na 
Boga, rozmowę z Nim i przyjęcie Jego propozycji na życie. Bóg stworzył człowieka do 
nieskończoności, aby przekazać mu swoje życie oraz aby w nim zamieszkać.28 

Mając w świadomości te dwa podstawowe aspekty Antropologii personalistycznej – którymi Kościół 
posłużył się dla lepszego zrozumienia i wytłumaczenia Bożego Objawienia, czyli: 1 – relacyjną struktur ę 
każdej osoby, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga Trójjedynego i 2 – głęboką jedność osoby: duszy-
ciała – teraz jest nam łatwiej, o ile możliwe, przy oczywistych ograniczeniach, podjąć temat „Rzeczywistości 
ostatecznych” przedstawionych w katechizmie Piusa X: Śmierć – Sąd – Piekło – Raj. 

Śmierć Chrześcijańska 

                                                      

24 Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii (17.05.1979), 3. 
25 O. Livio Fanzaga, dz. cyt., ss. 37-43. 
26 “Kościół naucza, że każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Boga (por. Pius XII, Humani 
Generis, Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 8), nie jest ona "produktem" rodziców – i jest nieśmiertelna (por. 
Sobór Laterański V, 1513, DS. 1440), nie ginie więc po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci i połączy się na 
nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania”. [KKK 366] 
27“Oto niektóre sugestywne wyobrażenia mistyków, których używali, definiując duszę: św. Bernard mówił, że dusza 
jest “iskrą Bożą w nas”. Eckhart używał wyrażenia “szczyt ducha”, św. Bonawentura nazywał ją “szczytem umysłu”, 
św. Teresa z Avila na jej określenie posłużyła się metaforą “schronu” lub “zamku”, w którym świętowane są zaślubiny 
duchowe, natomiast św. Jan od Krzyża mówił o “centrum”, o “gł ębi” duszy, gdzie dokonają się zaslubiny z Bogiem” 
(tamże). 
28 “Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w 
jego wnętrzu rozbrzmiewa” [Gaudium et spes, 16] [KKK 1776]. 
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Chrześcijańska wizja śmierci: akt oddania się Ojcu29 

Dla nas chrześcijan śmierć jest chwilą przejścia z tego świata do Ojca30. Jest chwilą, w której nasze 
fizyczne życie się skończy i Bogu oddamy naszego ducha, zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, który na 
krzyżu całym sercem wypowiedział: „Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego”31, i wkroczymy w nowy 
wymiar, wymiar Nieba. Nasze ciało, które było mieszkaniem, świątynią Ducha Świętego, zostanie 
odprowadzone do grobu, na cmentarz, miejsce spoczynku, w oczekiwaniu na zmartwychwstanie ciał. Nasze 
ja, nasz duch, stanie przed Bogiem na sądzie szczegółowym, według uczynków, które będą nam 
towarzyszyły. 

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, w dokumencie z roku 199232, tak mówi o chrześcijańskiej wizji 
śmierci  

 

6.1. Specyficznie chrześcijańska koncepcja antropologii daje konkretny sposób rozumienia 
sensu śmierci. Jak w antropologii chrześcijańskiej ciało nie jest więzieniem, z którego pragnie 
uciec dusza, ani szatą, której można się łatwo pozbyć, śmierć nie jest dla żadnego człowieka 
czymś upragnionym ani wydarzeniem, które człowiek mógłby spokojnie przyjąć, nie starając się 
wcześniej przezwyciężyć naturalnej odrazy. Nikt nie musi wstydzić się uczuć naturalnego 
odrzucenia, którego doświadcza w obliczu śmierci, ponieważ sam Pan chciał cierpieć wobec 
własnej śmierci, a św. Paweł wyznał, że „nie chcielibyśmy go [obecnego ciała] utracić, lecz 
przywdziać na nie nowe odzienie” (por. 2Kor 5,4). Śmierć drąży człowieka wewnętrznie. Co 
więcej, ponieważ osoba ludzka nie tylko jest duszą, ale ciałem i duszą istotowo zjednoczonymi, 
śmierć uderza w osobę. (…) 

Wiara i nadzieja pokazują nam inne oblicze śmierci. Jezus przyjął strach przed śmiercią w 
świetle woli Ojca (por. Mk 14,36). Umarł, „aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie 
przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli”  (Hbr 2,15). W konsekwencji, już św. Paweł mógł 
pragnąć odejść, by być z Chrystusem; komunia z Chrystusem po śmierci jest uważana przez 
św. Pawła, w zestawieniu ze stanem życia obecnego, za coś, co „jest lepsze” (Flp 1,23). (…) 
Chociaż wraz ze śmiercią wychodzimy z tego ciała i widzimy się jako pozbawieni pełni 
egzystencjalnej, przyjmujemy ją z poddaniem i jeszcze bardziej możemy pragnąć, gdy ona 
przychodzi, „by zamieszkać u Pana” (2Kor 5,8). To mistyczne pragnienie komunii z 
Chrystusem po śmierci, które może współistnieć z naturalnym strachem przed śmiercią, 
pojawia się wiele razy w tradycji duchowej Kościoła, przede wszystkim u świętych, i trzeba je 
rozumieć we właściwym sensie. (…) Śmierć jest uważana także za bramę, która prowadzi po 
śmierci do komunii z Chrystusem, a nie za wyzwolicielkę duszy w zestawieniu z ciałem, które 
byłoby jej ciężarem. 

                                                      

29 Piękną i wymowną modlitwą Kościół towarzyszy duszy konającego, mającej wkrótce opuścić świat i stanąć przed 
Panem: «Duszo chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga, Ojca Wszechmogącego, który cię stworzył; w imię 
Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego, który za ciebie cierpiał; w imię Ducha Świętego, który na ciebie zstąpił. Obyś 
dzisiaj spoczęła w pokoju i zamieszkała na świętym Syjonie z Najświętszą Bożą Rodzicielką, Dziewicą Maryją, ze 
świętym Józefem i ze wszystkimi Aniołami i Świętymi Bożymi. (...) Abyś powróciła do Tego, który cię ukształtował z 
mułu ziemi. Gdy opuścisz to życie, niech na twoje spotkanie wyjdzie Najświętsza Maryja Panna, Aniołowie i wszyscy 
Święci. (...) Obyś widziała twarzą w twarz swojego Odkupiciela i cieszyła się oglądaniem Boga na wieki wieków» 
(Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, 207). 
30 Por. KKK 1012: “Chrześcijańska wizja śmierci ( jest wyrażona szczególnie trafnie w liturgii Kościoła: 

Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej 
pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. [Mszał Rzymski, Prefacja o zmarłych I] 
31 Por. KKK 1009: „Śmierć została przemieniona przez Chrystusa. Także Jezus, Syn Boży, przeszedł przez cierpienie 
śmierci, właściwej dla kondycji ludzkiej. Mimo swojej trwogi przed śmiercią, przyj ął ją aktem całkowitego i 
dobrowolnego poddania się woli Ojca. Posłuszeństwo Jezusa przemieniło przekleństwo śmierci w 
błogosławieństwo". 
32 Tekst oficjalny po łacinie w: Commissio Theologica Internationalis, “De quibusdam questionis attualibus circa 
eschatologia”, Gregorianum 73 (1992) 395-435. Polskie tłumaczenie, Aktualne problem eschatologii, w: Od wiary do 
teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, red. Ks. Janusz Królikowski, Kraków 2000. 
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W tradycji wschodniej częsta jest myśl o dobroci śmierci, jako warunku i drodze do przyszłego 
chwalebnego zmartwychwstania. „Jeśli wi ęc nie jest możliwe bez zmartwychwstania, by 
natura doszła do lepszej kondycji i stanu, i jeśli zmartwychwstanie nie może dokonać się, gdy 
wcześniej nie przyjdzie śmierć: śmierć jest czymś dobrym, o ile jest dla nas początkiem i 
drogą do zmiany na lepsze”. Chrystus przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie nadał 
śmierci taką dobroć: „Bóg pochylił się nad naszymi zwłokami, niejako kładąc rękę na tym, który 
leżał, i zbliżył się do śmierci aż do przyjęcia stanu zwłok i ofiarowania naturze przez własne 
ciało zasady zmartwychwstania”. W tym sensie Chrystus „zamienił zachód na wschód”. 
Także ból i choroba, które są początkiem śmierci, muszą być przyj ęte przez chrześcijan w 
nowy sposób. Już w sobie samych są znoszone z udręczeniem, a jeszcze gorzej, gdy są 
znakami następującego rozkładu ciała. Wraz z akceptacją bólu i choroby, dopuszczonych 
przez Boga, stajemy się uczestnikami cierpienia Chrystusa, a ofiarą z nich jednoczymy się z 
aktem, którym Chrystus ofiarował własne życie Ojcu dla zbawienia świata. Każdy z nas 
musi przyjąć za św. Pawłem: „w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra 
Jego ciała, którym jest Kościół”  (Kol 1,24). Włączenie się w mękę Chrystusa prowadzi nas 
do posiadania chwały zmartwychwstałego Pana: „Nosimy nieustannie w ciele naszym 
konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele” (2Kor 4,10). 

W podobny sposób nie wolno nam smucić się z powodu śmierci przyjaciół, „jak ci, którzy 
nie mają nadziei” (1Tes 4,13). (…) 

6.3. Ten pozytywny aspekt umierania można osiągnąć tylko w taki sposób, który Nowy 
Testament nazywa „ śmiercią w Panu”: „Błogosławieni zmarli, którzy umierają w Panu” (Ap 
14,13).33 

Chwila śmierci: dies natalis 
W tradycji Kościoła chwila śmierci uważana jest za dies natalis, dzień, w którym 
chrześcijanin rodzi się do prawdziwego życia.  

“W przej ściu, rzeczywiście dramatycznym i agonicznym, do tych powtórnych narodzin, 
potrzeba podkreślić jako fundamentalne te pomoce, których Kościół może udzielić tym, 
którzy przeżywają ten moment. Sakramenty są uprzywilejowanym środkiem, by otrzymać 
stosowne łaski w tym, fundamentalnym dla życia każdego człowieka, momencie. Albowiem 
tak, jak sakramenty Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii tworzą jedność, zwaną 
“Sakramentami Wtajemniczenia Chrześcijańskiego”, tak można powiedzieć, że Pokuta, 
Święte Namaszczenie i Eucharystia, i nie tylko wiatyk, tworzą – gdy życie chrześcijańskie 
osiąga swój kres –  “sakramenty, które przygotowują do wejścia do Ojczyzny”, są to 
sakramenty, które wieńczą pielgrzymowanie34.” 

Ojciec Livio w cytowanej książce pisze:35 

„…dochodzimy do wniosku, że naszą ojczyzną jest niebo, że nasze życie jest 
pielgrzymką, a ziemia – wygnaniem. Nie należy jednak nie cenić tego świata, ponieważ 
już tutaj możemy doświadczyć przedsmaku radości, płynącej ze zjednoczenia z Bogiem. (…) 

Zaproszenie, jakie kieruje do nas św. Paweł, dotyczy życia w nieustannym dialogu z 
niebiosami; dialog ten przez wieki ożywiał duchowość monastyczną. Kto zna ją dobrze, ten 
wie, że mnisi przyzwyczajeni byli do „ ćwiczeń jerozolimskich” . Polegały one nie na stałej 
kontemplacji „dobrej śmierci”  (początek tej praktyki przypada na rok 1700, kiedy to 
św. Alfons Maria de Liguori  napisał wspaniałe dzieło pod tytułem Narzędzie dobrej 
śmierci), ale na codziennej medytacji nad niebem, nad Niebieskim Jeruzalem, które jest 
naszą prawdziwą ojczyzną. Zamiast medytować nad śmiercią, średniowieczni mnisi 
medytowali nad tym, co nastąpi po niej. „Gdybym miał skrzydła jak gołąb, to bym uleciał i 

                                                      

33 „Śmierć jest czymś całkowicie innym niż doświadczenie beznadziejności: jest bramą istnienia otwartą na 
wieczność, a dla przeżywających ja w Chrystusie uczestnictwem w Jego tajemnicy śmierci i zmartwychwstania”  (Jan 
Paweł II, Evangelium Vitae, 97). 
34 Rosario Messina, L’Olio che guarisce, Edizioni Camilliane, Torino 1999, ss. 87-94. 
35 O. Livio, dz. cyt., ss. 33-34. 
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spoczął” – wzdycha autor Psalmu 55 (w. 7). W życiu chrześcijańskim powinniśmy pamiętać 
o eschatologii, idąc za pouczeniem św. Pawła: „Nostra autem conversatio in coelis est” (Flp 
3,20).   

 

Kto pragnie pogłębić temat „ćwiczenia Jerozolimy”, znajdzie go obszernie rozwinięty w książce Dom Jean 
Leclerq.36 Tylko dwa krótkie cytaty: 

„Zamiast obstawać przy negatywnym aspekcie ascezy, ten sposób wyrażania kładzie 
nacisk na aspekt pozytywny: poryw ku Bogu, dążenie ku celowi człowieka, którym jest 
posiadanie Boga w sposób pełny i wieczny”37. 

„Kontemplacja, w pełnym znaczeniu tego słowa, będąc posiadaniem w świetle, nie 
zostanie zrealizowana poza Niebem: ona  jest niemożliwa na ziemi. Ale można 
otrzymać od Boga jako dar rzeczywisty przedsmak, którym jest samo pragnienie. 
Pragnienie nieba jest pragnieniem Boga i kochanie Go miłością, którą mnisi określają 
jako niecierpliwą. Im bardziej pragnienie wzrasta, tym bardziej dusza wypoczywa w 
Bogu; posiadanie Boga wzrasta proporcjonalnie do pragnienia”38.  

„Pragnienie Boga”, poza licznymi tekstami w Piśmie Świętym, zostało szeroko przedstawione przez wielu 
Ojców i świętych, m.in. św. Augustyna i św. Bernarda. 

Oddzielenie duszy od ciała 
Pierwszym zjawiskiem, jakie zachodzi w momencie śmierci jest oddzielenie duszy od ciała. Dzięki 
odzyskaniu antropologii biblijnej Sobór Watykański II podkreśla jedność osoby, ciała i duszy, przeciwnie 
do dualizmu, który wszedł również do Kościoła. W chwili śmierci następuje oddzielenie duszy od ciała, 
oddzielenie tymczasowe, na czas, w którym dusza zachowuje tajemniczą więź z ciałem, pragnąc 
ponownego złączenia się z nim w dniu powstania z martwych.  

Dzięki tej jednościowej wizji (jedno-dwoistej), odziedziczonej z tradycji żydowskiej, Kościół już od samego 
początku wpajał szacunek należny ciału jako świątyni Ducha Świętego w oczekiwaniu na zmartwychwstanie 
ciał. 

Chociaż z różnych powodów, jakie przedstawiliśmy w Katechezie z 2006 roku, Kościół dopuścił w ostatnim 
czasie, w szczególnych przypadkach, kremację, to jednak zachęca pasterzy do zachowywania 
chrześcijańskiej tradycji pochówku ciała. 

Chrześcijański pogrzeb i szacunek dla ciała jako świątyni Ducha Świętego 
„(...) Kościół uczy szacunku dla doczesnych szczątków każdej ludzkiej istoty, należnego 
im zarówno ze względu na godność osoby, do której należały, jak i na cześć dla ciał tych, 
którzy przez chrzest stali się świątynią Ducha Świętego. Świadczy o tym liturgia obrzędów 
pogrzebowych oraz kult relikwii świętych, który uformował się już od pierwszych wieków. 
W ich kościach — mówi św. Paulin z Noli — «nie brakuje nigdy obecności Ducha 
Świętego, który jest źródłem żywej łaski dla świętych grobów» (Carme XXI, 632-633).” (Jan 
Paweł II, Audiencja generalna, 28 października 1998). 

„Święta Matka Kościół, mając wprawdzie na uwadze bezpośrednio dobro duchowe 
wiernych, ale nie zapominając o innych trudnościach, sądzi, że prośby te należy łaskawie 
przyjąć, postanawiając, co następuje: «Należy bezwzględnie zatroszczyć się o to, by święcie 
zachować praktyk ę grzebania ciał wiernych zmarłych. Z tej racji niech Ordynariusze 
zabiegają, przy pomocy odpowiednich instrukcji i pouczeń, ażeby lud chrześcijański 
powstrzymał się od palenia zwłok oraz, by nie odstępował – poza wypadkiem konieczności 

                                                      

36 Dom Jean Leclerq, L’amour des lettres et le desir de Dieu, Ed. Du Cerf 1957, III edizione 1990, ultima edizione 
2008. 
37 Tamże, s. 60. 
38 Tamże, s. 68. 
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– od praktyki grzebania, którą Kościół zawsze zachowywał i uświęcił uroczystymi 
obrzędami»”.39 

W styczniu 1977 Św. Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego w odpowiedzi dotyczącej 
celebracji liturgii pogrzebowej tych, którzy wybrali kremację własnego ciała, dała pewne 
rozwiązanie problemu odnośnie do sprawowania w kościele obrzędów pogrzebowych z 
obecną urną z prochami… Zgodnie z wiekową praktyką kościelną grzebania zmarłych, 
Dykasterium w odpowiedzi stwierdza, że nie widzi jako stosownej celebracji nad prochami 
zmarłego obrzędu żałobnego, który jest przypisany celebracji nad jego ciałem.40 

Taką decyzją Dykasterium nie chce potępiać kremacji jako jednej z form obrzędów 
żałobnych przewidzianych przez Kościół, ale zwraca uwagę, że nie jest rzeczą właściwą 
stosowanie i odprawianie obrzędu – przepisanego dla tej czynności w obecności ciała 
zmarłego – nad jego prochami. Prochy nie wyrażają tak dobrze jak całe zwłoki bogactwa 
symboliki przewidzianej przez liturgię dla podkreślenia paschalnego charakteru 
pogrzebu.41  

Wskazania Prawa Kanonicznego co do kremacji są zawarte w sposób szczególny w Kan. 
1176, § 3, gdzie na pierwszym miejscu usilnie zaleca się zachowanie pobożnego zwyczaju 
grzebania ciał zmarłych, nie zabraniając kremacji, natomiast w Kan. 1184, § 1, 2, gdzie w 
sposób wyraźny odmawia się pogrzebu kościelnego osobom, które wybrały spalenie 
swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej.42 

Stan pośredni 
Kościół utrzymuje, że pomiędzy śmiercią osobistą, sądem szczegółowym oraz powrotem Pana w czasie 
Paruzji  dla zmartwychwstania ciał i sądem powszechnym istnieje pewien czas pośredni. 
W tym czasie pośrednim dusza, jeśli została uznana za przygotowaną na oglądanie Boga, to natychmiast 
dopuszcza się ją przed Jego oblicze; jeśli natomiast znajduje się jeszcze w sytuacji niedoskonałości, 
niegotowości do oglądania Boga, będzie musiała przejść czas oczyszczenia, zwany Czyśćcem, tak by można 
ją było przygotować do wpatrywania się w Boga. Ten, kto umiera w stanie grzechu ciężkiego i kto z 
własnego, dokonanego w wolności wyboru odrzucił w czasie swego ziemskiego życia miłość Boga, ten sam 
się potępia i skazuje na piekło. 

Okres przejściowy: między śmiercią a zmartwychwstaniem ciał 
Wobec pewnych kontrowersji teologicznych dotyczących zmartwychwstania umarłych, które coraz bardziej 
siały wątpliwości pośród wiernych (niektórzy teologowie utrzymują, że zmartwychwstanie ciała dokonuje 
się w momencie śmierci), Kongregacja Nauki Wiary zabrała głos, wydając dokument O niektórych 
zagadnieniach dotyczących eschatologii43, opublikowany za aprobatą Ojca Świętego, Jana Pawła II, 
przywołując „to, co Kościół naucza w imieniu Chrystusa, a zwłaszcza to, co następuje między śmiercią 
chrześcijanina i powszechnym zmartwychwstaniem”: 

1) Kościół wierzy w zmartwychwstanie umarłych. 

2) Kościół rozumie to zmartwychwstanie jako odnoszące się do całego człowieka; dla 
wybranych nie jest ono niczym innym, jak rozciągnięciem na ludzi zmartwychwstania 
Chrystusa. 

                                                      

39 S.C.S.Off, Inst., De cadaveribus crematione: piam et constantem (5 lipca 1963), AAS 56 (1964), s. 822-823. 
40 Notitiae, 13 (1977), s. 45. 
41 Tamże, s. 185-186. 
42 Commisio Theologica Internationalis w dokumencie „De quibusdam…” z 1992 roku stwierdza: “” (Dz. cyt., 6, 4)TO 
TRZEBA JESZCZE PRZETŁUMACZYĆ 
43 Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii – Recentiores 
episcoporum Synodi (Epistola de quibusdam quaestionibus ad Eschatologiam spectantibus), 17 maja 1979, w: AAS 71 
(1979) 939-943. 
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3) Kościół przyjmuje istnienie i życie po śmierci elementu duchowego, obdarzonego 
świadomością i wolą w taki sposób, że «ja ludzkie» istnieje nadal, chociaż w tym czasie 
brakuje dopełnienia jego ciała. Na oznaczenie tego elementu Kościół posługuje się 
pojęciem «duszy».44 

Sąd szczegółowy 
W czasie tego oddzielenia dusza stawia się przed Panem na sąd szczegółowy, osobisty. Wszyscy będziemy 
sądzeni na podstawie naszych uczynków dokonanych w czasie życia ziemskiego, na podstawie tego, jak 
odpowiadaliśmy przyjmuj ąc lub odrzucając darmową miłość Boga w naszym życiu. Katechizm Kościoła 
Katolickiego mówi na temat Sądu szczegółowego w następujący sposób: 

„Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej 
ukazanej w Chrystusie (Por. 2 Tm 1, 9-10). Nowy Testament mówi o sądzie przede 
wszystkim w perspektywie ostatecznego spotkania z Chrystusem w Jego drugim przyjściu, 
ale także wielokrotnie potwierdza, że zaraz po śmierci każdego nastąpi zapłata stosownie 
do jego czynów i wiary. Przypowieść o ubogim Łazarzu (Por. Łk 16, 22) i słowa Chrystusa 
wypowiedziane na krzyżu do dobrego łotra (Por. Łk 23, 43), a także inne teksty Nowego 
Testamentu (Por. 2 Kor 5, 8; Flp 1, 23; Hbr 9, 9, 27; Hbr 12, 23) mówią o ostatecznym 
przeznaczeniu duszy (por. Mt 16, 26), które może być odmienne dla różnych ludzi( KKK 
1021)”. 

„Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę 
na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo 
dokonuje się przez oczyszczenie  [Por. Sobór Lioński II: Denz.- Schönm., 857-858; Sobór 
Florencki II: tamże, 1304-1306; Sobór Trydencki: tamże, 1820], albo otwiera bezpośrednio 
wejście do szczęścia nieba [Por. Benedykt XII, Konst. Benedictus Deus: Denz.-Schönm., 
1000-1001; Jan XXIII, Bulla Ne super his: tamże, 990] albo stanowi bezpośrednio 
potępienie na wieki [Por. Benedykt XII, Konst. Benedictus Deus: Denz.-Schönm., 1002]. 
„Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości” [Por. Św. Jan od Krzyża, Słowa 
światła i miłości, 1, 57]” (KKK 1022) 

Będziemy też mówić o Niebie (o wejściu w wieczną szczęśliwość) i o Piekle, ale nieco później, kiedy 
będziemy mówili o stanie końcowym przy zmartwychwstaniu ciała. 

Na ten moment możemy jedynie powiedzieć, że dusza zastana w stanie gotowości, już zostaje 
wprowadzona w oglądanie Boga twarzą w twarz i przyobleczona w Bożą Chwałę, uczestniczy w 
błogosławieństwie Nieba, choć wciąż jeszcze w oczekiwaniu na ponowne złączenie z własnym ciałem, 
które poprzez zmartwychwstanie ciał uczestniczyć będzie w boskiej chwale obecnej w duszy.  

Przeciwnie dusza, która w świetle Świętości Boga czuje, że sama się potępia, znajduje się natychmiast w 
piekle i tak samo pragnie złączenia z własnym ciałem, które jednak będzie uczestniczyć w jego potępieniu i 
wiecznym nieszczęściu. 

 

Teraz przejdźmy do zagadnienia Czyśćca, który będąc stanem oczyszczenia duszy w perspektywie pełnej 
jedności z Bogiem i ze wszystkimi świętymi, ma charakter, moglibyśmy powiedzieć, tymczasowy i nie 
będzie dotyczyć stanu końcowego przy zmartwychwstania umarłych. 

Czyściec45 
Joseph Ratzinger w swojej książce na temat eschatologii odnośnie do czyśćca pyta: 

                                                      

44 Nie należy… myśleć, że życie po śmierci rozpoczyna się dopiero powszechnym zmartwychwstaniem. Poprzedza je 
bowiem specjalna kondycja, w jakiej się znajduje, już od momentu śmierci fizycznej, każde istnienie ludzkie. Chodzi tu 
o fazę pośrednią, w której rozkładowi ciała odpowiada „istnienie i życie elementu duchowego, obdarzonego 
świadomością i wolą w taki sposób, że «ja ludzkie» istnieje nadal, chociaż w tym czasie brakuje dopełnienia jego 
ciała.” (Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii, 17 maja 
1979, w: AAS 71 (1979) 941). 
45 Joseph Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, dz. cyt., s. 237-242. 
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„Na czym polega centralna istota nauki o czyśćcu? Jakie są jej podstawy? Omawiając 
poglądy Ojców, natknęliśmy się na tekst 1 Kor 3,10-15. Mówi on, że na położonym 
fundamencie – jest nim Chrystus – jedni budują ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, a 
inni – z drzewa, trawy czy słomy. Dzieło każdego odsłoni 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”. Gnilka stwierdza, że ten ogień próby 
wskazuje na samego nadchodzącego Chrystusa... 
Pojęcie “czyśćca” zyskuje swą ściśle chrześcijańską treść. To sam Pan jest ogniem 
osądzającym człowieka, przemieniającym go i kształtującym na wzór swego 
chwalebnego Ciała (Rz 8,29; Flp 3,21). 

Doszliśmy w ten sposób do chrześcijańskiej interpretacji istoty czyśćca: Nie jest on – jak 
sądzi Tertulian – jakimś obozem karnym w zaświatach, w którym człowiek musi 
odcierpieć kary wymierzone mu w mniej czy bardziej pozytywistyczny sposób. Czyściec 
jest procesem przemiany koniecznym wewnętrzną koniecznością, procesem, w którym 
człowiek staje się zdolny do jedności z Chrystusem, z Bogiem, a przez to i z całą 
wspólnotą świętych. Wystarczy choć trochę realizmu w spojrzeniu na człowieka, by 
zrozumieć nieodzowność tego procesu. Działanie nie zastępuje w nim łaski. To łaska 
osiąga pełnię zwycięstwa właśnie jako łaska. Tym, co ratuje człowieka, jest “tak” jego 
wiary . Jednak u ogromnej większości z nas naszą zasadniczą postawę przesłania w 
rzeczywistości wiele “siana, drzewa i słomy”. Uwidacznia się ona z trudem spoza krat 
egoizmu, którego nie zdołaliśmy pokonać. Człowiek dostępuje miłosierdzia, lecz potrzeba 
mu jeszcze przemiany. Stanowi ją spotkanie z Panem – ogień przepalający i 
przetapiający go w naczynie bez skazy, które może już wypełnić radość wieczna (por. 
Balthasar, I novissimi nella teologia contemporanea, 47)”.46 

Ogień miłości oczyszczający dusze47 
Ojciec Livio w cytowanej już książce na temat rzeczy ostatecznych, pisze: 

„Nasze stanowisko jest jasne: w czyśćcu nie ma ognia takiego jak w piekle. Magisterium 
Kościoła, wypowiadając się na temat piekła, wyraźnie mówi o istnieniu kary zmysłowej, którą 
nazywamy „ogniem”. Nie możemy jednak powiedzieć, że kary zmysłowe są również w czyśćcu, a 
określenie „ogień czyśćcowy” rozumiemy jako ogień miłości Boga, który oczyszcza duszę. 
Zagłębiając się w teologiczną refleksję, przypomnijmy, co na ten temat powiedział ostatni Sobór. 
Także dusze w czyśćcu są częścią Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa i także w nich działa 
Duch Chrystusa, który jest Duchem Świętym, duchem miłości i „ogniem oczyszczającym”. Ów 
ogień miłości Ducha Świętego przepala dusze do ich głębi, oczyszcza je z egoizmu i uzdalnia do 
miłości doskonałej, w której nauczycielem jest Duch Święty, bezpośrednio działający w duszy.  

Taką wizję czyśćca przedstawiła wielka mistyczka św. Katarzyna z Genui48. Jej naukę rozwija 
wielu dzisiejszych teologów, którzy opisują czyściec jako miejsce, gdzie ogień miłości Bożej 
oczyszcza dusze z egoizmu i uzdalnia je do miłości. Jest to również miejsce cierpienia, gdyż dusze 
czyśćcowe nie mogą oglądać Boga twarzą w twarz. Ale panuje tam jednocześnie radość, 
ponieważ dusze czyśćcowe mają pewność zbawienia, tak jak dusze w piekle mają pewność 
potępienia. W czyśćcu istnieje możliwość kontaktu z Bogiem poprzez modlitwę i uczestnictwo 
w tajemnicy świętych obcowania, dzięki której dusze w czyśćcu mogą modlić się za żywych, a 
żywi mogą modlić się za zmarłych.  
Dusze będące w czyśćcu mogą się więc za nas modlić, abyśmy po śmierci osiągnęli zbawienie 
wieczne, o które teraz zabiegamy. Ale pamiętajmy, że my także możemy modlić się za naszych 
braci pozostających w czyśćcu i ofiarować za nich Msze święte oraz odpusty. 

                                                      

46 Joseph Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, dz. cyt., s. 237-240. 
47 O. Livio Fanzaga, dz. cyt., s. 134-135. 
48 Katarzyna z Genui, Traktat o czyśćcu, czyli ogień miłości, Armoryka 2009. 
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Paruzja – Powrót Pana w chwale 

Ostatnia próba Kościoła 
Powrót Pana w chwale, według Pism, Tradycji i Magisterium Kościoła, nie będzie poprzedzony okresem 
triumfalizmu Kościoła, ale czasem próby, bardzo poważnej i bolesnej. Na końcu objawi się Chrystus, 
zwycięstwo Chrystusa z Jego Krzyżem, który „przyjdzie sądzić żywych i umarłych” . W ten sposób 
stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego: 

„Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje 
wiarą wielu wierzących (Por. Łk 18,8; Mt 24,12). Prześladowanie, które towarzyszy jego 
pielgrzymce przez ziemię (Por. Łk 21,12; J 15,19-20), odsłoni „tajemnicę bezbożności” pod 
postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę 
odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, 
czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast 
Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele (Por. 2 Tes 2,4-12; 1 Tes 5,2-3; 2 J 7; 1 J 2,18. 
22)”. (KKK 675) 

„To oszustwo Antychrysta ukazuje się w świecie za każdym razem, gdy dąży się do 
wypełnienia w historii nadziei mesjańskiej, która może zrealizować się wyłącznie poza 
historią przez sąd eschatologiczny. Kościół odrzucił to zafałszowanie Królestwa, nawet w 
formie złagodzonej, które pojawiło się pod nazwą millenaryzmu, przede wszystkim zaś w 
formie politycznej świeckiego mesjanizmu "wewnętrznie perwersyjnego" (por. Pius XI, 
encyklika Divini Redemptoris, w której potępia fałszywy mistycyzm tej imitacji ludzkiego 
zbawienia; Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 20-21; Ap 19,1-9)”. (KKK 676) 

„Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną Paschę, w której podąży za swoim 
Panem w Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstaniu (Ap 13,8). Królestwo wypełni się więc nie 
przez historyczny triumf Kościoła (Ap 20,7-10) zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz 
przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła (Ap 21,2-4), które sprawi, że 
z nieba zstąpi Jego Oblubienica (Ap 20,12). Triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę 
Sądu Ostatecznego (2P 3,12-13) po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który 
przemija (Dn 7,10; Jl 3-4; Ml 3,19)”. (KKK 677) 

W Paruzji , powrocie Pana w chwale, urzeczywistniają się dwa wydarzenia: 
Zmartwychwstania ciał i Sąd Ostateczny. 
 

Zmartwychwstanie umarłych (ciała). 

Jezus Chrystus zmartwychwstały paradygmatem zmartwychwstałych ciał 
Rozpatrując jak Chrystus objawia się apostołom w swoim ciele zmartwychwstałym, przede wszystkim w 
pogłębieniach i wyjaśnieniach, których dokonuje Święty Paweł, odnoszących się do zmartwychwstania ciał, 
Kościół wyodrębnił niektóre cechy chwalebnego ciała Chrystusa, a więc naszych przyszłych chwalebnych 
ciał. 

Zmartwychwstanie Chrystusa49 
Michael Hubaut pisze: 

„Zmartwychwstanie Chrystusa jest prawdziwie niezwykłym wydarzeniem, które 
wymyka się całkowicie naszym kategoriom myślenia. 

Te objawienia zgodne z naszą ziemską kondycją znaczą przede wszystkim, że to człowiek 
Jezus, a nie jego duch zmartwychwstał. Apostołowie nie utrzymują z nim relacji czysto 
duchowej, ale konkretną. W światło jego przemienionego człowieczeństwa nie możemy nie 
przenosić naszego ‘cielesnego’ wymiaru w życie po tamtej stronie. 

                                                      

49 Por. Michael Hubaut, L’aldilà , San Paolo 1996, s. 94-97 
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Apostołowie, świadkowie jego objawień, są niezdolni dokładnie je opisać. Słowa ludzkie są 
bezradne. Nie mają żadnego terminu, aby wyrazić ‘ciało duchowe’ przemienione mocą 
Ducha! 
Ciało, które nie jest już zależne od granic miejsca i czasu, od zmiany, od starzenia się i od 
zepsucia! Jest, w tym samym czasie, ciągłość, zerwanie i nowość. Słowa nie mogą nic 
innego, jak tylko uszeregować analogie rzekomo przeciwne. Jedynie Duch jest tym, który 
oświeca ich serca, może uczynić widocznym dla nich tę nową rzeczywistość. To jest 
właśnie On. Ale nie jest ani czystym duchem, ani ciałem takim jak nasze. 
To ‘ciało duchowe’, przemienione, przekroczyło jawnie granice naszego czasowego 
wszechświata. Nie jest już dłużej stale ‘widzialny’. Nie rozpoznają go spontanicznie. Jest 
niezbędne, aby Chrystus przejął inicjatywę, by dać im ‘znak’. Nie przychodzi. Nie wyrusza. 
On ‘daje się zobaczyć’ . 
Jezus nie przyszedł, aby ‘zbawić’ aniołów, ale ludzi! Aby jego zmartwychwstanie mogło nas 
dotyczyć, naprawdę jest konieczne, że przyjmuje i przemienia całą naszą ludzką kondycję, 
włącznie z wymiarem cielesnym, który został ‘uduchowiony’ przez Ducha, i wcale nie 
znaczy, że została pozbawiona ciała. 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY JEST CENTRUM WIARY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.  Jeżeli Bóg stwórca był zdolny wskrzesić Chrystusa z martwych, to 
znaczy, że będzie zdolny wskrzesić wszystkich umarłych. CHRYSTUS 
ZMARTWYCHWSTAŁY JEST właściwie OSTATNIM OBJAWIENIEM 
OGROMNEGO PLANU BOGA . On objawia nam to, czym będzie nasze 
zmartwychwstanie i kondycja końcowa, do której jesteśmy wezwani, jeśli przyjmujemy jego 
życie. 

Zmartwychwstanie Chrystusa zapewnia o zwycięstwie miłości nad śmiercią. Jedynie 
zmartwychwstanie nadaje sens miłości, a przez to i życiu. Skoro człowiek nie jest zdolny 
obdarzyć się życiem, może otrzymać własne zmartwychwstanie jedynie od drugiego. To jest 
dar Boży. ‘Bóg dał nam życie wieczne i to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie; 
kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia’ (1 J 5,11-12)”. 

 

A co ze zmartwychwstaniem umarłych? 
Ratzinger odpowiada50: 

„Czy można mówić o zmartwychwstaniu jako wydarzeniu materialnym? Czy jest to 
wydarzenie, którego nie można przesunąć po prostu w bez-czas wieczności, lecz trzeba je 
powiązać z końcem dziejów świata? (…) Na podstawie doświadczeń życia obecnego, 
możemy przeczuwać i ekstrapolować, że istnieje życie przyszłe. Czym jednak jest to nowe 
życie, tego już sami z siebie wiedzieć nie możemy, bo leży to całkowicie poza zakresem 
naszego doświadczenia. (…) Musimy sobie jasno zdawać sprawę z granic naszych 
wypowiedzi. 
Sensem przekazu wiary nie jest zaspokojenie ludzkiej ciekawości. Tam, gdzie przekaz ten 
wykracza poza granice ludzkiego doświadczenia, chodzi o ukazanie człowiekowi drogi. 
Brama zaświatów uchyla się więc przed nami tylko w takim stopniu, w jakim służy to naszej 
orientacji życiowej tutaj na ziemi.”  

 

Jak zmartwychwstają ciała51 

„Drugie z tych pytań kieruje nas od razu do 1 Kor 15, 35-53. Paweł spotyka się z postawą, 
która myśl o zmartwychwstaniu usiłuje doprowadzić do absurdu, przeciwstawiając jej 
pytanie: «A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazuj ą się ciele?» (w. 35). W 

                                                      

50 Joseph Ratzinger, dz. cyt., s. 149-150 
51 Joseph Ratzinger, dz. cyt., s. 156 -158 . 
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konfrontacji z tą postawą Apostoł omawia kwestię cielesności zmartwychwstania, i to w ten 
sposób, że jak to ujął F. Mussner (Die Auferstehung Jesu, 101-120), doświadczenie nowej 
cielesności zmartwychwstałego Pana przenosi na zmartwychwstanie umarłych w ogóle. 
Oznacza to, że Paweł przeciwstawia się zdecydowanie panującym pojęciom żydowskim, 
według których ciało zmartwychwstałe jest w pełni identyczne z ciałem ziemskim, a świat 
zmartwychwstania – prostą kontynuacją świata doczesnego (…)52. 

Apostoł odcina się stanowczo od naturalistycznego i czysto fizycznego ujęcia 
zmartwychwstania. Zbędne stają się spekulacje na temat, jak przemijaj ące może stać się 
nieprzemijającym, skoro to właśnie - według Pawła - nie następuje. (…) 

Ciało ludzkie nie istnieje tylko na sposób istnienia ciała Adama, ciała uduchowionego, ale i 
na wzór ciała Chrystusa zmartwychwstałego, jako cielesność z Ducha Świętego. 
Realizmowi fizycznemu przeciwstawia Apostoł nie spirytualizm, ale realizm 
pneumatyczny. (…) 

Kwestia materialności tego zmartwychwstania pozostaje niemal w całości kwestią otwartą. 
Stwierdza się z naciskiem, że będzie to materialność zupełnie nowego rodzaju53. Co oznacza 
pozytywnie jej pneumatyczny realizm przeciwstawiany tendencjom spirytualistycznym, tego 
nie da się zrazu ustalić. Jednakże myśl, że całość stworzenia – w jakiejkolwiek by to było 
formie – dostąpi w końcu zbawienia, jest tak wyraźna, że nie może jej pominąć refleksyjna 
systematyzacja tekstu biblijnego (por. zwłaszcza 1 Kor 15, 20-28 i Apokalipsa)”.  

Michel Hubaut odnośnie do materialności zmartwychwstania stwierdza, że przeniknięta energią materia nie 
jest statyczna:54 

„Czyż Duch Święty, boska energia, która zamieszkuje już ducha człowieka, nie obdarza 
materii – którą Chrystus przyjął na wieczność – nową i niebywałą formą? 
Najprawdopodobniej tak. «Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy 
wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na 
podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie 
podporządkować» (Flp 3, 20-21).   

Wiedza fizyczna usiłuje coraz bardziej rozbić samo pojęcie materii, która wydaje się przede 
wszystkim uczyniona z „pustki”, przenikniętej cząsteczkami, polami sił, strumieniami 
energii. Jest ona w stanie nieustannej przemiany! Czyż Einstein nie powiedział, że E = mc², 
czyli że masa materialna może przekształcić się w czystą energię? Zatem podstawy fizyki 
czynią coraz bardziej problematycznym jakiekolwiek „materialistyczne” wyobrażenie 
materii, która posiada, według niektórych fizyków, dziwne powiązania z duchem. 

Tak więc nie jest tak nieprawdopodobnym myślenie, że ciało materialne człowieka 
ziemskiego, złożone z strumieni materii i energii, mogło po śmierci biologicznej ulegać 
przekształceniu, to znaczy otrzymywać „inn ą struktur ę”, zachowując jednak ślady 
swojego niepowtarzalnego „ja”. Człowiek pozostawałby doskonale sobą samym 
niezależnie od podstawy materialnej, która służy za jego budulec i która może się 
zniszczyć i rozpaść. 

Lecz jeśli z jednej strony owe zbieżności naukowe poszerzają horyzont „tego, co 
niemożliwe”, to z drugiej strony nie mogą one stanowić fundamentu wiary chrześcijańskiej, 
która bazuje na Chrystusie zmartwychwstałym, którego kontemplowanie umożliwia nam 
wejrzenie w rzeczywistość tego misterium… W rzeczywistości, jeśli Chrystus się wcielił, to 
nie po to, aby wyzwolić się ze swojego człowieczeństwa jak ze starej skóry, z brzydkiej i 
znikomej pamiątki, ale po to, aby przemienić je swoją potęgą życia”.55 

                                                      

52 Patrz, np. ujęcie Raju w Islamie: pełnia szczęścia życia ziemskiego (i byłaby tylko dla mężczyzn, ponieważ, de facto, 
dla kobiet nie ma raju, ale byłyby na usługi szczęścia ziemskiego mężczyzn). 
53 Michel Hubaut, dz. cyt., s. 11-113. 
54 Michel Hubaut, dz. cyt., s. 11-113. 
55 Jest to pole poszukiwań naukowych, które może zachwycić naszych młodych studentów. „Bóg jest Światłością”, 
mówi św. Jan (1J 1,5); temat światła przewija się przez całe Pismo Święte. 



 19 

Cechy ciał zmartwychwstałych 
Ciało zmartwychwstania56 

„Momentem decydującym okazało się nowe ujęcie duszy, do którego doszedł Tomasz z 
Akwinu  poprzez śmiałą transformację antropologii arystotelesowskiej (por. §5, IV, 2). Nowe, 
rozwinięte pozytywnie z elementów chrześcijańskich spojrzenie na duszę oznaczało 
zarazem nowe spojrzenie na ciało człowieka: w myśl Tomaszowej wykładni formuły 
«anima forma corporis» i dusza, i ciało są rzeczywistością jedynie poprzez swe 
wzajemne odniesienie. Choć nie są tym samym, tworzą jedność i jako jedność tworzą 
człowieka. Jako czynnik określający i czynnik określany są dwu-jednością szczególnego 
rodzaju. Takie ujecie stosunku duszy i ciała prowadzi do dwóch doniosłych konsekwencji: 
po pierwsze dusza nie traci nigdy całkowicie swego odniesienia do materii. (…) Jeżeli 
istotę duszy stanowi to, ze jest ona «forma», to jej odniesienie do materii jest czymś 
trwałym i nie do uchylenia. Trzeba by zniszczyć samą duszę, żeby zniszczyć to właśnie jej 
odniesienie. 

Po drugie elementy materialne tworzące ciało ludzkie otrzymują swą kwalifikacj ę jako 
ciało człowieka jedynie dlatego, że organizuje je i określa swą kształtującą siłą dusza. 
Umożliwia to rozróżnienie CIAŁA  i ‘CIELESNOŚCI ’ , którego szukał już Orygenes w swej 
idei charakterystycznej postaci. Nie mógł go jednak ująć w formułę słowną, nie dysponując 
odpowiednim materiałem pojęciowym. Nie poszczególne atomy i molekuły jako takie 
stanowią człowieka, nie od nich zależy więc identyczność ludzkiej cielesności; wiąże się 
ona z tym, że materia poddana zostaje kształtującej mocy duszy. 
Tak więc z jak z jednej strony dusza definiuje się przez materię, tak też na odwrót ciało jest 
całkowicie zdefiniowane przez duszę: ciało, tożsame ciało jest cielesnym wyrazem, który 
tworzy sobie duszę. Dlatego właśnie, że cielesność wiąże się tak nierozerwalnie z 
człowieczeństwem, jej tożsamość jest zdeterminowana nie przez materię, ale przez 
duszę… 

Człowiek stworzony jest w jedności ciała i duszy. Wynika stąd z jednej strony, że dusza 
skierowana jest ku materii, z drugiej jednak strony, że tożsamości ciała nie należy szukać 
wychodząc od materii, ale od czynnika osobowego, duchowego”. 

Zmartwychwstanie w dniu ostatecznym57 
„Człowiek, który umiera, staje już sam poza historią, jest ona dla niego (chwilowo) 
zamknięta. Nie traci jednak swojego odniesienia do historii, ponieważ sieć odniesień 
ludzkich należy do istoty człowieczeństwa… Rzeczywistość toczących się dalej dziejów, a 
stąd indeks czasowy życia po śmierci, wiąże się jednak w sposób zasadniczy z 

                                                                                                                                                                           

Tutaj krótka refleksja  jednego z braci z pierwszych wspólnot rzymskich, profesora fizyki na rzymskim uniwersytecie 
„Tor Vergata”: „Istnieje konkretna możliwość, by materia mogła przekształcać się w energię, w światło, a energia, 
światło z kolei mogą wytwarzać materię. Ta przemiana jeszcze 100 lat temu mogła wydawać się czystą fantastyką 
naukową, jednak dziś jej realność i spełnienie opiera się na solidnych podstawach eksperymentalnych. Sławne równanie 
E=mc² (Energia = masa pomnożona przez prędkość światła do kwadratu), sformułowane przez Einsteina mówi, że 
istnieje ścisła korelacja między masą ciała i jego energią. Ściśle mówiąc, każdy przedmiot mający swoją masę może 
przemienić się w energię (jedną z jej form jest światło), tracąc nieco ze swej masy. A nawet więcej… energia i masa są 
tym samym. To samo zachodzi w przypadku Słońca i gwiazd. Według ostatnich odkryć Słońce traci masę 4,5 mln ton 
co sekundę, co zamienia się w energię, światło i ciepło. Możliwa jest również sytuacja odwrotna, tzn. że czysta energia 
może wytwarzać materię wyposażoną w masę. W tym miejscu, moim zdaniem, równanie Einsteina stanowi brakujące 
ogniwo, fundamentalny element łączący, który pozwala nam przeniknąć do serca Objawienia i przeczuwać 
misterium zmartwychwstania i wieczności”. 

Zjawisko „Całunu Tury ńskiego”, na którym zostało odbite jak na negatywie ciało kogoś ukrzyżowanego, wywołuje u 
wielu naukowców pytanie, czy nie jest to owoc wybuchu światła. Na te tematy przeczytałem trzy ciekawe książki , 
których nie mogłem zacytować: Jean-Michel Maldamé, Cristo e il Cosmo, Ed. San Paolo, 1995; Innocenzo Timmosi, 
Oltre il Big Bang e il DNA, Elledici, Torino 2007; Paul Haffner, Il mistero della creazione, Libreria Editrice Vaticana, 
1999. 
56 Joseph Ratzinger, dz. cyt., s. 164-166. 
57 Joseph Ratzinger, dz. cyt., s. 169-175. 
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chrześcijańskim pojęciem Boga, który, jak o tym mówi chrystologia, troszczy się o czas 
pośród czasu. 

Najpiękniejszy tego wyraz … znalazłem u Orygenesa w jednej z jego homilii:  

«…Bowiem i święci odchodzący z tego świata nie od razu otrzymują pełną nagrodę swych 
zasług, ale czekają na nas, tak opieszałych i leniwych. Nie dostępują pełnej radości, smucąc 
się i opłakując nasze grzechy… 

‘Jedno ciało’ wyczekuje usprawiedliwienia, ‘jedno ciało’ – zmartwychwstania na sąd. 
‘Chociaż wiele jest członków, jest tylko jedno ciało: nie może oko powiedzieć ręce: nie 
potrzebuję ciebie. Jeśli nawet oko jest zdrowe i dobrze widzące, lecz brakuje pozostałych 
członków, jaka być może jego radość?… 

Będziesz się wprawdzie radował, jeśli jako święty opuścisz ziemską krainę, ale dopiero 
wtedy twoja radość będzie pełna, kiedy nie będzie ci już brakło żadnego z członków. 
Będziesz oczekiwał, tak jak sam jesteś oczekiwany. Jeśli dla ciebie, który sam jesteś 
członkiem, nie ma pełnej radości, dopóki odczuwasz brak członków innych, to o ile bardziej 
nie może uznać radości za pełną Pan nasz i Zbawiciel, Głowa i Stwórca całego Ciała, 
póki brak jeszcze w Jego Ciele jakichś członków…? Nie chce On zatem otrzymać pełni 
swej chwały bez ciebie, to znaczy bez swojego ludu, który jest Jego Ciałem i Jego 
członkami» (Orygenes, VII homilia o Księdze Kapłańskiej, 2).58” 

„Nauka chrystologii o CIELE CHRYSTUSA  formułuje tylko z ostateczną logiczną 
konsekwencją to, do czego prowadzi już antropologia: każdy człowiek egzystuje w sobie i 
poza sobą, każdy egzystuje zarazem w innych. To, co się dzieję z jednostką, rzutuje na całość 
ludzkości, dzieje ludzkości dotyczą każdego poszczególnego człowieka. 

«Ciało Chrystusa» oznacza zatem, że wszyscy ludzie są jednym organizmem, że los 
całości jest losem każdego z nas. Życie człowieka rozstrzyga się w chwili śmierci, która jest 
końcem jego działania na ziemi, dlatego już teraz człowiek zostaje osądzony i już teraz 
spełnia się jego los. Niemniej swe ostateczne miejsce może zająć dopiero wtedy, kiedy 
udoskonalony zostanie cały organizm, kiedy dopełnią się dzieje świata wraz z ich 
cierpieniem. Sąd ostateczny, powszechny, jest aktem dotyczącym także jednostki, jest 
sądem, który przysądza jednostce jej miejsce w całości. I dopiero to miejsce jest 
właściwym miejscem jej przeznaczenia”.59 

 

Zgodność między ciałem zmartwychwstałym i tym ziemskim60 
«Ciało zachowuje wszystkie te cechy moralne, które zyskało poprzez działania podjęte w czasie 
swojego ziemskiego życia, o ile współpracowało z duszą w dojrzewaniu, rozwoju osoby ludzkiej. 
Ciało niebieskie, rozumiejąc to bogactwo, posiada tą samą tożsamość, co ciało ziemskie. Stąd 
wynika stwierdzenie wartości wiecznej i niezniszczalnej wszystkich i każdej czynności ludzkiej 
wykonywanej czasie i przestrzeni. Innymi słowy, życie teraźniejsze, w pełni zanurzone w 
świecie, stanowi warunek nieodzowny do tworzenia i przyjęcia prawdziwego życia 
darowanego przez Jezusa. Rozumie się to w ten sposób, że kruchość i słabość, niedoskonałość i 
marność ciała nie pozostaną w życiu wiecznym. Zmartwychwstanie stanowi oczyszczenie, czy 
pełną dojrzałość ciała, które zjednoczone z duszą powoduje nieskończoną szczęśliwość i pełnię 
świętości. W tym życiu ludzie naprawdę tworzą samych siebie na zawsze, czy to w duszy, czy 
też w ciele, by osiągnąć swoją realizację i doskonałość».61 

                                                      

58 Joseph Raztinger, dz.cyt. s. 169-172. 
59 Joseph Ratzinger, dz. cyt. s. 175. 
60 Renzo Lavatori, dz. cyt., s. 93. 
61 «Mówiąc o naturze ciała zmartwychwstałego, R. Guardini  dokonuje kilka fascynujących refleksji, użytecznych dla 
wartościowego rozważania teologicznego: „Jaka jest własna forma człowieka? Czy to forma dziecka, człowieka 
dojrzałego, człowieka starego?” I odpowiada: „Wszystkie są istotowe (…), każda faza życia ludzkiego to człowiek, 
każda z nich jest nieodzowna dla życia ujętego całościowo. Niekończący się ciąg konfiguracji, który stanowi ciało 
ludzkie, musi być włączony w ciało zmartwychwstałe. To ciało musi z pewnością wyrażać nowy wymiar, ten 
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Zmartwychwstałe ciała świętych: nieśmiertelność, niecierpiętliwość, 
jasność, lotność 
Przyjmując, że ciało z którym zmartwychwstaniemy będzie takie samo jak nasze ciało, lecz 
przemienione w Chwale Bożej w naszej duszy i jej całkowicie podporządkowane, Tradycja Kościoła 
potwierdzając, że niemożliwym jest myśleć lub wyobrażać sobie jacy będziemy po zmartwychwstaniu, w 
dalszym ciągu uznaje niektóre właściwości chwalebnego ciała opisane przez świętego Pawła w XV 
rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian62 

Wysławienie ciała i życia cielesnego63 

Renzo Lavatori odnośnie niektórych cech tych, którzy zmartwychwstali pisze, co następuje: 

„Według opisu nakreślonego w słynnym tekście świętego Pawła do Koryntian (1 Kor 15), w 
refleksji teologicznej jest zwyczajem pokazywać niektóre ogólne cechy właściwe ciałom 
zmartwychwstałym, cechy wspólne dla wszystkich, dla tych którzy osiągną szczęśliwe życie, 
jak i dla tych którzy są przeznaczeni na potępienie. Jak zostało powiedziane, opis realnego 
stanu chwalebnego ciała jest prawie niemożliwy żadnemu wyobrażeniu ludzkiemu, ale 
realizm i konkretność z jaką objawienie mówi o zmartwychwstałym ciele Chrystusa 
otwierają szczelinę, aby zastanawiać się nad sytuacją zmartwychwstałych, przyznając im 
niektóre cechy zgodnie z Chrystusowymi. 

Stąd możliwym jest nakreślić cechy właściwe ciałom zmartwychwstałym: uduchowienie, 
nieśmiertelność, niezniszczalność, podczas gdy inne cechy są właściwe wyłącznie ciałom 
uczestniczącym w wiecznej szczęśliwości: niecierpiętliwość, lekkość, lotność, jasność lub 
piękność; przeciwnie ciała potępione kwalifikują się jako zdolne do cierpienia, ociężałe, 
nieruchome, ciemne”. 

Uduchowienie 
Uduchowienie jest wskazane przez Pawła: „Jeśli zasiewa się ciało zniszczalne, 
zmartwychwstaje ciało duchowe”. 

Esencja duchowości nie opisuje prawdziwej dematerializacji lub braku cielesności tak jak to 
ma miejsce w istnieniu aniołów – duchów czystych, ponieważ w takim przypadku ciało nie 
byłoby dłużej ciałem, ale byłoby całkowicie wchłonięte przez duchowy byt duszy. 
Rzeczywistość cielesna może się przekształcić tylko w rzeczywistość cielesną, w 
przeciwnym razie nie byłoby zmartwychwstania ciała, lecz unicestwienie człowieka według 
jego najistotniejszych i niezaprzeczalnych cech, byłoby to jakby negacją prawdy o 
zmartwychwstaniu. 

Nieśmiertelność 
„Nieśmiertelność jest jeszcze zapowiadana przez Pawła: ‘Jest konieczne, aby to ciało 
śmiertelne przyoblekło się w nieśmiertelność’. Podobnie Jezus powiedział saduceuszom, 
wyjaśniając rzeczywistość zmartwychwstania: ‘ju ż bowiem umrzeć nie mogą’  (Łk 20,36). 

                                                                                                                                                                           

związany z czasem, ale czasem podniesionym do mocy tego, co wieczne; w ten sposób jego historia jest zawarta w 
jej teraźniejszości, a wszystkie kolejne momenty jej przeszłości istnieją w absolutnym ‘teraz’ (…). Muszą być obecne w 
ciele zmartwychwstałym jego radości, bóle, frustracje, wyzwolenia, zwycięstwa, porażki, miło ść i nienawiść. 
Wszystkie doświadczenia duszy zostały wyrażone w ciele i poprzez ciało i stały się jej częścią, uczestnicząc zarówno w 
jej rozwoju, jak i w jej upadku i zniszczeniu: wszystko to jest obecne i zawarte w ciele zmartwychwstałym (…) w 
zmartwychwstaniu, wszystko – forma, substancja, życie – zmartwychwstanie. Nic z tego, co raz było, nie będzie 
unicestwione. Czyny i przeznaczenie są częścią jego bytu i wyzwolone od ograniczeń historii pozostaną na całą 
wieczność nie dzięki własnej sile, ale jako odpowiedź na powołanie wszechmogącego Boga, siły Jego Ducha”». 
62 Por. 1 Kor 15, 40-44: „Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne – ziemskich. Inny 
jest blask słońca, a inny – księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. Podobnie rzecz się ma ze 
zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne – powstaje 
chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. ”  
63 Renzo Lavatori, dz. cyt., ss. 87-93. 
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Jest to powodowane zarówno przez duszę, która całkowicie udziela ciału pełnię swojej 
nieśmiertelnej tożsamości, jak i przez Ducha Bożego, który sprawia, że ciało uczestniczy w 
Bożym usynowieniu, jak potwierdza to Jezus w tekście cytowanym przez Łukasza: ‘Będąc 
synami zmartwychwstania, są synami Boga’. 
Usynowienie łączy się także z ciałem, które się objawia i żyje w pełni w wymiarze 
synowskiej miłości. Wraz ze zmartwychwstaniem zostanie to w pewien sposób odnowione 
przez Boga poprzez przejście ze śmiertelności do nieśmiertelności, pieczętując w nim te 
same zarysy ciała Syna Jednorodzonego”.  

Niezniszczalność 
„Co do niezniszczalności, to znajdujemy ją zawsze w tekstach Pawłowych: ‘Zasiewa się 
zniszczalne, powstaje niezniszczalne’.  W tradycji Kościoła ta cecha jest rozumiana w tym 
sensie, że materia już zmartwychwstała nie może ulec zniszczeniu, to znaczy, że nie może 
więcej ani się odnawiać, ani rozrastać fizycznie, ani odnawiać się organicznie. Święty 
Tomasz mówi: ‘Nie należy do stanu zmartwychwstania ani jedzenie, ani picie, ani spanie, 
ani rozmnażanie, ponieważ wszystko to dotyczy życia zwierzęcego’. 

Dlatego chwalebne ciało zachowuje swoje specyficzne cechy, jak także swoją determinację 
seksualną (mężczyzna lub kobieta), ponieważ należą do ludzkiej natury według opowiadania 
o stworzeniu człowieka.64  

Różnica w płci nie jest owocem grzechu pierworodnego, ale określonym elementem  aktu 
stworzenia i centralnym w globalnym planie zbawienia”.65  

Sąd Ostateczny 
Wraz z Paruzją, objawieniem Pana, nadchodzi Sąd Ostateczny. Sąd Ostateczny ponieważ każdy z nas jest 
umiejscowiony w historii i w społeczności ludzkiej. Dlatego nie wystarcza sąd osobisty, ale będzie sąd nad 
historią, nad narodami, nad więzami, które nas połączyły w dobru lub w złu, nad wpływem każdego na 
innych. Papież Benedykt XVI mocno i stanowczo podkreśla w swojej encyklice Spe Salvi, że Bóg 
wymierzy sprawiedliwość za wszystkie cierpienia, ucisk, gwałty, wojny, ponieważ nic nie będzie 
zapomniane wobec Boga, który zbiera łzy wszystkich ubogich i uciśnionych. Będzie pocieszał ubogich, 
uniżonych, wywyższy ich, i uniży tych którzy uważali siebie za potężnych, którzy używali przemocy, którzy 
uciskali i wykorzystywali innych. 

W encyklice Spe Salvi, odnośnie sprawiedliwości Boga na Sądzie ostatecznym Papież Benedykt precyzuje: 

42. W epoce nowożytnej myśl o Sądzie Ostatecznym jest mniej obecna: wiara 
chrześcijańska zostaje zindywidualizowana i jest ukierunkowana przede wszystkim na 
osobiste zbawienie duszy… Podstawowy sens oczekiwania na Sąd Ostateczny jednak nie 

                                                      

64 Także Tomasz z Akwinu podtrzymał trwanie seksualności w zmartwychwstaniu ciał, ponieważ dla niego ta 
determinacja seksualna stanowi doskonałość bytu ludzkiego, męskiego i żeńskiego (STh III, Suppl., q.81, a. 3c). 
Jednakże nie będzie już więcej prokreacji, jeśli chodzi o naturę ludzką nie będzie już potrzebować kontynuacji 
gatunku (STh III, Suppl., q. 81,a. S4c; por. STh I, q.99, a.2; S.C. Gentes, IV, 88). Dlatego dokładne znaczenie 
seksualności osoby ludzkiej usprawiedliwia jej obecność w eschatologii. Dla Tomasza odpowiada to w przypadku 
Słowa Wcielonego, który przyjmując ludzkie ciało, przyj ął jego seksualność, nie aby z niej korzystać, ale jako 
element doskonałości swojej natury (In III Sent., d.12, q.3). Wszystkie te kwestie w myśli tomistycznej por. G. 
Cavalcoli, <<Zmartwychwstanie seksualności według Św. Tomasza>> , w L’uomo e il mondo nella luce dell’Aquinate, 
Watykan 1982, 207-219.  
65 W 2004 r. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wypowiedziała się w sposób jasny i precyzyjny: <<Wcielenie i 
zmartwychwstanie poszerzają również w wieczności tożsamość seksualną pochodzącą z Obrazu Boga. Pan 
zmartwychwstały, teraz, gdy siedzi po prawicy Ojca, pozostaje człowiekiem. Możemy poza tym obserwować, że 
święta i chwalebna osoba Matki Bożej, teraz wzięta cieleśnie do nieba, pozostaje kobietą. Kiedy w Liście do 
Galatów 3,28 Paweł ogłasza, że w Chrystusie zostają anulowane wszystkie różnice, także ta między kobietą i 
mężczyzną, mówi że żadna ludzka różnica nie może nas pozbawić uczestnictwa w tajemnicy Chrystusa [...] Różnice 
seksualne między mężczyzną i kobietą, objawiające się oczywiście w fizycznych atrybutach, rzeczywiście 
przewyższają tylko fizyczność i dotykają samej tajemnicy osoby>> (<<Osoba ludzka stworzona na obraz Boży>>,w 
La Civilita Cattolica 155 (2004), 265).  
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zanikł. Niemniej teraz przybiera całkowicie inną formę. Ateizm XIX i XX wieku  ze 
względu na swą genezę i cel jest moralizmem: protestem przeciw niesprawiedliwościom 
świata i historii powszechnej…  

Skoro nie ma Boga, który stwarza sprawiedliwość, wydaje się, że człowiek sam jest teraz 
powołany do tego, aby ustanowił sprawiedliwość. Jeżeli można zrozumieć protest przeciw 
Bogu wobec cierpienia na tym świecie, to jednak teza, że ludzkość może i powinna zrobić to, 
czego żaden bóg nie robi ani nie jest w stanie zrobić, jest zarozumiała i w istocie rzeczy 
nieprawdziwa. Nie jest przypadkiem, że z takiego założenia wynikły największe 
okrucieństwa i niesprawiedliwości, bo opiera się ono na wewnętrznej fałszywości tej tezy. 
Świat, który sam musi sobie stworzyć własną sprawiedliwość, jest światem bez nadziei. Nikt 
i nic nie bierze odpowiedzialności za cierpienie wieków. Nikt i nic nie gwarantuje, że cynizm 
władzy – pod jakąkolwiek ponętną otoczką ideologiczną się ukazuje – nie będzie nadal 
panoszył się w świecie… 

43. … Bóg objawia swoje oblicze właśnie w postaci [Chrystusa] cierpiącego, który dzieli 
dolę człowieka opuszczonego przez Boga. Ten niewinny cierpiący stał się nadzieją- 
pewnością: Bóg jest i Bóg potrafi zaprowadzić sprawiedliwość w sposób, którego nie 
jesteśmy w stanie pojąć, a który jednak przez wiarę możemy przeczuwać. Tak, istnieje 
zmartwychwstanie ciał. Istnieje sprawiedliwość.  
Istnieje « odwołanie » minionego cierpienia, zadośćuczynienie, które przywraca prawo.  

Dlatego wiara w Sąd Ostateczny jest przede wszystkim i nade wszystko nadzieją – tą 
nadzieją, której potrzeba stała się oczywista zwłaszcza w burzliwych wydarzeniach ostatnich 
wieków.  

JESTEM PRZEKONANY , ŻE KWESTIA SPRAWIEDLIWOŚCI STANOWI ISTOTNY ARGUMENT , A 
W KAŻDYM RAZIE ARGUMENT NAJMOCNIEJSZY ZA WIAR Ą W ŻYCIE WIECZNE … 
44. Protest przeciw Bogu w imię sprawiedliwości niczemu nie służy. Świat bez Boga jest 
światem bez nadziei (por. Ef 2, 12). Jedynie Bóg może zaprowadzić sprawiedliwość. A 
wiara daje nam pewność: On to robi. Obraz Sądu Ostatecznego nie jest przede wszystkim 
obrazem przerażającym, ale obrazem nadziei; dla nas jest, być może, nawet decydującym 
obrazem nadziei. Czy nie jest jednak również obrazem zatrważającym? Powiedziałbym: 
obrazem mówiącym o odpowiedzialności. A więc obrazem tej trwogi, o której św. Hilary 
mówi, że ma ona, jak każdy nasz lęk, swoje umiejscowienie w miłości. (por. Tractatus super 
psalmos, Ps 127,1-3) BÓG JEST SPRAWIEDLIWOŚCIĄ I ZAPEWNIA SPRAWIEDLIWOŚĆ. To jest 
nam pociechą i nadzieją.  

Jednak w Jego sprawiedliwości zawiera się również łaska. Dowiadujemy się o tym, kierując 
wzrok ku Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Obydwie – sprawiedliwość i 
łaska – muszą być widziane w ich właściwym wewnętrznym związku. 

 Łaska nie przekreśla sprawiedliwości. Nie zmienia niesprawiedliwości w prawo. Nie jest 
gąbką, która wymazuje wszystko, tak że w końcu to, co robiło się na ziemi, miałoby w 
efekcie zawsze tę samą wartość… 

W przypowieści o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 16, 19-31) ku naszej przestrodze Jezus 
przedstawił obraz takiej duszy zniszczonej przez pychę i bogactwo, która sama stworzyła 
ogromną przepaść pomiędzy sobą a ubogim: przepaść, jaką jest zamknięcie w rozkoszach 
materialnych, przepaść, jaką jest zapomnienie o drugim, niezdolność do kochania, która teraz 
przeradza się w palące i nie dające się zaspokoić pragnienie… 

W książce o eschatologii Ratzinger stwierdza:66 

„Tak jak nie potrafimy sobie wyobrazić powtórnego przyjścia Chrystusa, nie potrafimy też 
wyobrazić sobie sądu…  

Chrystus nikomu nie przynosi potępienia, On jest sam zbawieniem. Kto staje przy Nim, 
staje w kręgu ocalenia, w kręgu zbawienia. To nie Chrystus potępia człowieka. Potępienie 

                                                      

66 Joseph Ratzinger, dz. cyt. ss. 188 - 191 
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jest wszędzie tam, gdzie człowiek trwa z dala od Chrystusa. Wynika z zamknięcia się przed 
Chrystusem… 

Poprzez śmierć człowiek wkracza w rzeczywistość niczym nie przesłonioną, wkracza w 
prawdę. Zajmuje teraz takie miejsce, jakie mu się rzeczywiście należy. Skończyła się 
maskarada, fikcje i pozory. Człowiek jest już tylko tym, kim jest w rzeczywistości. Sąd 
polega na zrzuceniu wszystkich masek, które dokonuje się w śmierci. Sąd jest samą prawdą, 
objawieniem się prawdy. Ale ta prawda nie jest jakimś obojętnym neutrum. To Bóg jest 
Prawdą, Prawdą jest Bóg – „Osoba”. Prawdą osądzającą i ostateczną może być tylko 
Prawda Boża. Bóg jest Sędzią w tej właśnie mierze, w jakiej jest On Prawdą.  
Ale Bóg jest dla człowieka Prawdą jako Ten, który sam stał się człowiekiem, a przez to i 
wzorem człowieka. W Chrystusie i przez Chrystusa Bóg jest miarą prawdy dla 
człowieka. Na tym polega nowy, wyzwalający spojrzenie na Sąd, który przynosi wiara 
chrześcijańska: Prawda, która sądzi człowieka, wychodzi najpierw ku niemu, aby go 
zbawić. Daje mu nową prawdę. Jako Miłość sama zajęła miejsce człowieka niosąc mu 
prawdę zupełnie szczególnego rodzaju: tę prawdę, że człowiek umiłowany jest przez 
Prawdę… 

Wyłącznie jest w mocy Boga sądzić, co jest ostatnim kierunkiem zbioru wyborów, które 
stworzyły całe życie; jeżeli mimo wszystkich błędów istnieje ostateczne badanie67, ostateczna 
gotowość, lecz jeśli uparte odrzucenie jest definitywne i nieodwracalne. Jeden Bóg może to 
ocenić. On zna lepiej niż my nasze niedostatki i obciążenia, ale on wie tez zarazem, do czego 
nas powołał i jakie możliwości przed każdym z nas otworzył. Znając nędzę człowieka, stał 
się jako Prawda zbawieniem człowieka, w niczym jednak godności Prawdy nie 
pomniejszając.” 

„Wiara w powtórne przyjście Chrystusa jest wiarą, że ostatecznym sędzią jest Prawda, a 
ostatecznym zwycięzcą Miłość. 

Historia może się dopełnić jedynie poza historią. Akceptacja tego, i postawa wynikająca z 
tej akceptacji, prowadzi właśnie ku wypełnieniu dziejów świata.      

Zbawienie świata polega na transcendencji świata jako świata. Chrystus zmartwychwstał 
jest żywym świadectwem, że ta transcendencja, bez której pozostaje światem absurdu, nie 
prowadzi do pustki. Dlatego dzieje świata można przeżywać pozytywnie i nasze, zawsze 
bardzo po ludzku ograniczone, racjonalne działanie ma swój sens. W tym świetle postać 
Antychrysta jawi się jako całkowite zamknięcie dziejów świata w ich właśnie logice: jest 
on antytezą Tego, którego u końca czasów „ujrzy wszelkie oko i wszyscy, którzy Go 
przebodli” (Ap 1,7).”68 

PIEKŁO69 
Istnienie piekła pokazuje przede wszystkim, że Bóg respektuje bezwzględnie wolność 
swego stworzenia. Obdarza człowieka miłością, a przez to wynosi go ponad granice 
właściwe stworzeniu. Również i akceptacja tej miłości nie musi być „dziełem” człowieka: 
prowadzi ku niej swą mocą sama miłość.  
Ale jako istota wolna człowiek może sprzeciwić się ukształtowaniu tej akceptacji, może nie 
uznać jej za swoją70.  

                                                      

67 Słyszałem opowiadanie epizodu życia świętego proboszcza z Ars, którego nie mogłem zweryfikować. Opowiada się, 
że pewna zrozpaczona kobieta, we łzach udała się do proboszcza z Ars krzycząc, że jej syn wyskoczył z mostu i zabił 
się w rzece pod nim: była w rozpaczy, bo uważała, że jej syn został wiecznie skazany do piekła. Proboszcz z Ars 
powiedział do niej: „A ty skąd wiesz, co się działo w sercu twojego syna, gdy ten spadał do rzeki. Może miał chwilę 
skruchy. Ty módl się za niego”. 
68 Joseph Ratzinger, Op. cit. ss. 194 - 195 
69 Joseph Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, Pax, Warszawa 2000, str. 198 – 199. 
70 „Zgorszeniem wszechświata nie jest cierpienie, ale wolność”. Bernanos zauważył to z godną uwagi zdolnością 
ludzkiego i chrześcijańskiego przenikania. Człowiek, który zapomina o Bogu żywym i wolnym, który daje mu istnienie, 
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Jezus Chrystus zstępuje do piekieł i swym cierpieniem otwiera jego bramy. Nie traktuje 
jednak człowieka jako istoty niepoważnej, niezdolnej ostatecznie przyjąć 
odpowiedzialność za swój los. Niebo Chrystusa opiera się na wolności, pozwalającej 
potępionym chcieć własnego potępienia. 

Specyfiką chrześcijaństwa jest przekonanie o wielkości człowieka i o powadze ludzkiego 
życia: są w tym życiu sprawy nieodwołalne, istnieje nieodwołalne zniszczenie. Taka jest 
rzeczywistość i chrześcijanin musi żyć świadomy tej rzeczywistości. 
Uchwytnym wyrazem powagi życia i działania człowieka jest Krzy ż Chrystusowy. Rzuca 
on jednak na przedmiot naszych rozważań podwójne światło.  

Bóg cierpi i umiera – zło nie jest dla Niego czymś nierzeczywistym. Nienawiść nie jest 
dla Niego, który jest Miłością, po prostu niczym. Przezwycięża zło nie jakimś 
spekulatywnym, ale najzupełniej realnym Wielkim Piątkiem. Wkracza sam w wolność 
grzeszących swoją większą niż ona wolnością – miłości sięgającej otchłani.  

Zmartwychwstałe ciała potępionych: samotność, nienawiść do Boga i do 
innych, rozpacz 
Widzieliśmy wcześniej, jak Tradycja Kościoła opisuje niektóre cechy charakterystyczne zmartwychwstałego 
ciała sprawiedliwych i świętych, natomiast sytuacja zmartwychwstałych ciał ludzi potępionych jest 
całkowicie odwrotna. W jednym ze swoich pism Joseph Ratzinger71 pisze o demonie jako o nie-osobie. 
„Kiedy pytamy, czy demon jest osobą, należałoby odpowiedzieć, że on jest nie-osobą, poróżnieniem, 
rozproszeniem bycia osobą”. Rzeczywiście, relacja jest elementem stanowiącym osobę. W piekle, dla 
potępionych (którzy stali się synami demona Mt 13,38), nie będzie już relacji, ale samotność.  

 
Kary lub cierpienia 72 
Renzo Lavatori pisze: 

„W doktrynie Kościoła jest tradycją mówić o podwójnej karze w piekle: tej wewnętrznej  
utraty Boga, kary straty, i o tej zewnętrznej odczuwalnej, kary zmysłu. 
Kara straty odpowiada opuszczeniu wskutek braku Boga, całkowitego oddzielenia się od 
Niego. To zawsze uważane było za najbardziej istotny i bolesny aspekt Piekła, którego nie 
da się porównać z żadnym cierpieniem ziemskim. Z tego powodu człowiek nie może już 
kontemplować Stwórcy, który jest pełnią szczęścia, nie jest w stanie realizować swoich 
najgłębszych pragnień. Innymi słowy chodzi nie tylko o ludzkie oddalenie od Boga, ale też o 
rzeczywistą nieprzystawalność Boga względem człowieka, który jest grzesznikiem, który 
nie może w żaden sposób brać udziału w świętości Bożej. W tym sensie Piekło nie jest 
tylko prostym brakiem lub stratą dla istoty ludzkiej, ale jest radykalnym pozbawieniem 
wizji Boga. Bóg sam nie może i nie chce komunikować się z człowiekiem, który nie 
akceptuje Jego przyjaźni i Jego najwyższego dobra. Jak wiemy, ta kara odpowiada 
odrzuceniu spotkania międzyosobowego między Bogiem a człowiekiem. Z tego powodu 
Piekła nie można rozważać tylko na poziomie antropologicznym, ale uzyskuje prawdziwą 
wartość teologiczną. Miłość, która nie jest kochana bez innego usprawiedliwienia niż to, że 
nie chce się jej kochać, miłość, która jest dana i która zostaje odrzucona tylko z tego 

                                                                                                                                                                           

staje się bytem głęboko enigmatycznym. Na próżno będzie szukał wszędzie racji własnej egzystencji, jeśli nie znajdzie 
jej, uznając własny fundament w wolności Boga, w której znajdzie swoją szczęśliwość. Natomiast on może też 
zanegować to w sposób tajemniczy, zarówno na początku jak i w trakcie swojej drogi. I tak uczynił. Jego egzystencja 
staje się okropną pustynią. Zabójcze skutki tej klęski słusznie powodują zgorszenie. Natomiast prawdziwym 
zgorszeniem jest fakt, że jego los rozgrywa się pomiędzy akceptacją lub odrzuceniem zamiaru, który Bóg chce 
doprowadzić aż do skrajnej granicy miłości, szanując jednak możliwość człowieka odrzucania Go aż do granicy 
skrajnego spustoszenia. Hans Urs von Balthasar słusznie zauważył w tym pewną „teodramatykę” (Père Antoine de 
Monicault, w Przedmowie do książki Luca Baresty, dz. cyt., s. 7) 
71 Joseph Ratzinger, Dogma e predicazione, Queriniana, Brescia 1974, s. 197. 
72 Renzo Lavatori, dz. cyt., ss. 150-157. 



 26 

powodu, że jest miłością czystą i darmową, to wszystko kształtuje ciągłe morderstwo albo 
niepowstrzymane żądło kary piekielnej . Świadomość i wola negowania miłości pochodzą 
właściwie od dzieła odkupienia Krzyża Chrystusa, najwyższego objawienia miłości jako daru 
i jako ofiary. Pod tym względem Piekło to bezpośrednia, całkowita negacja 
Ukrzyżowanego, najwyższego znaku bezinteresownego darowania.  

Stan oddalenia od Boga powoduje niektóre wewnętrzne postawy, które kształtują dramatyzm 
Piekła i można je odnaleźć we frustracji, rozpaczy i samotności.”73 

Frustracja  
„Jest konsekwencją utraty Boga. Człowiek potępiony nie akceptuje, jak już widzieliśmy, 
swojej zależności od Boga i to stanowi nieakceptację siebie samego jako bytu 
stworzonego. Człowiek, odrzucając Stwórcę, w gruncie rzeczy wypiera się siebie samego, 
dlatego że nie akceptuje swojej tożsamości ontologicznej, z tego wypływa miażdżąca i 
ciągła frustracja. Z tego powodu rozpoznaje siebie jako biednego nieszczęśnika, 
niezdolnego do odzyskania swojej doskonałości i zamknięty w swoim osobistym 
zahamowaniu czynienia czegokolwiek na własną korzyść.” 

Rozpacz 
„Rozpacz rodzi się ze świadomości niemożności otrzymania własnego odkupienia albo 
zbawienia, dokonanego dokładnie przez Krzyż Chrystusa. Umiejscawiając się poza 
promieniami zbawiennej miłości, potępiony jest gnębiony przez głęboką nierealizację 
swojego usprawiedliwionego bytu, dlatego rozpacza, aż do tego punktu, że nie ma już 
zaufania ani do Boga, ani do siebie samego, ani do innych. Z drugiej strony chwała Krzyża 
Chrystusa zyskała swój najwyższy blask w Paruzji i stała się światłem oślepiającym dla tego, 
który nie potrafi uwolnić się od jego obecności, pomimo, że od niego ucieka. Stąd rodzi się 
nienawiść i wrogość w stosunku do wszystkich, zaczynając właściwie od wstrętu do 
siebie.” 

Samotność  
„Samotność wypływa z osobistej rozpaczy.  Rzeczywiście, zostawiając jedynego 
Boga i jedynego Zbawiciela, człowiek zostaje sam, bez możliwości znalezienia 
alternatywy. Taka samotność nie dotyka tylko kierunku pionowego, ku Bogu, 
szczególnie w odrzuceniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale ta samotność odbija się 
w bliźnich, potępionych jak on w Piekle. On nie akceptuje tych swoich towarzyszy, 
ale gardzi nimi , dlatego że stają się oni dla niego ciągłym wewnętrznym 
świadectwem bycia godnym pogardy. On przegląda się w nich i brzydzi się samym 
sobą. Skoro odbija się w nich jego nędza i negatywność, on oddala się od nich i nie 
chce się z nimi komunikować. Dokonuje się w ten sposób przerażające 
rozdzielenie, które tworzy zamieszanie i rozdział wewnątrz samego Piekła.” 

Katechizm Kościoła Katolickiego twierdzi: Bóg nie przeznacza nikogo do piekła; dokonuje się to przez 
dobrowolne odwrócenie się od Boga (grzech śmiertelny) i trwanie w nim aż do końca życia. W liturgii 
eucharystycznej i w codziennych modlitwach swoich wiernych Kościół błaga o miłosierdzie Boga, który nie 
chce ‘niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia’ (2 P 3, 9) (KKK 1037) 

„Potępienie pozostaje realną możliwością, jednakże bez specjalnego objawienia Bożego 
nie jest nam dane poznać, kogo z ludzi rzeczywiście to dotknęło. Myśl o piekle – a tym 
bardziej niewłaściwie interpretowane obrazy biblijne – nie powinna budzić irracjonalnego 
lęku, lecz stanowić konieczną i zbawienną przestrogę dla wolności, osadzoną w kontekście 
orędzia, że Jezus zmartwychwstały pokonał szatana, udzielając nam Ducha Bożego, w 

                                                      

73 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 człowiek, który  w sposób wolny i ostateczny oddala się od Boga, źródła życia i radości. Dlatego 
‘potępienia’ nie można przypisać inicjatywie Boga. (Papież Jan Paweł II, Audiencja, środa, 28 lipca 1999). 
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którym możemy wołać «Abba, Ojcze!» (Rz 8, 15; Ga 4, 6).” (Jan Paweł II, Audiencja 
generalna, środa 28 lipca 1999) 

Kara zmysłu 
Kara zmysłu74 odpowiada zewnętrznym i dotkliwym bólom, wśród nich pierwsze miejsce 
zajmuje rzeczywistość rozumiana jako ogień piekielny.  

Jak widzieliśmy, Pismo mówi o tym obficie. Także Magisterium Kościoła traktuje o tym 
wiele razy, stwierdzając podwójną karę piekła: duchową i zewnętrzną. 
Katechizm Kościoła Katolickiego cytuje stwierdzenie Pawła VI:   
„Jezus często mówi o «gehennie ognia nieugaszonego»,[por. Mt 5,22.29; 13,42.50; Mk 
9,43-48], przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego życia odrzucają wiarę i 
nawrócenie; mogą oni zatracić w niej zarazem ciało i duszę [Mt 10,28]. Jezus zapowiada z 
surowością, że «pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i 
tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony» (Mt 13, 41-42). On 
sam wypowie słowa potępienia: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny! » (Mt 
25, 41).” (KKK 1034) 

W Tradycji Kościoła, już od czasów Orygenesa, ogień, o którym mówi Pismo, został 
zidentyfikowany w cierpieniach psychologicznych spowodowanych oddzieleniem od 
Boga, redukując go do wewnętrznego i subiektywnego doświadczenia. 

Kara ognia… to tajemnica strapienia i przerażenia, która pochodzi od złości i wzgardy 
odrzuconej łaski Bożej.  
Cudowne przebudzenie ciała i jego zachowanie w wiecznej karze odpowiadają odwróceniu 
uwielbienia ciała wybranych: ta kara jakościowo i ilościowo jest tak wielka i straszna, że 
przekracza  nieskończoną odległość wizji błogosławionej. Z tego powodu ta kara musi 
wynikać z wyższej mocy, która przenika i spala ciało, ale bez zniszczenia go i w ten 
sposób poprzez ciało niszczy i powoduje cierpienia duszy, w najstraszniejszy sposób. Jest to 
siła wyższa. W przeciwnym razie kara ciała nie odpowiadałaby karze duszy. 

Z tego nieuporządkowania wynika, że palące się ciało, panując nad duszą, jest z kolei 
zdominowane przez rzeczywistości stworzone, poddając się ich władzy. Innymi słowy, 
potępiony odwraca porządek stworzenia, pozostając jego ofiarą. Taki ucisk rzeczy na niego 
powoduje prawdziwą udrękę odczuwalną i upokarzającą, którą można porównać do 
udręki ognia. Od tego momentu dostrzega się przerażający stan, w który wpada 
potępiony, zarówno w swojej duszy zniewolonej przez ciało, jak i w samym ciele, 
zinstrumentalizowanym i zdominowanym przez inne istoty. Można mówić o prawdziwym 
zubożeniu, w sensie całkowitego upodlenia istoty ludzkiej. Znajduje się ona pod władzą 
innych, jako nędzne i podłe istnienie pozbawione tożsamości.  

Wieczność piekła i liczba potępionych 
Sytuacja piekielna była zawsze postrzegana jako pewien stan ustalony w sposób ostateczny, 
według którego człowiek po prostu nie może ani reagować i wracać do Boga, ani też nie chce 
żałować.  

Potępienie grzesznika nie wskazuje na brak bezstronności ze strony Boga, ponieważ 
sprawiedliwość Boża odpowiada Jego woli dawania każdemu tego, co jest mu należne. 
Człowiek z własnej woli decyduje się na to, by nie chcieć przebywać z Bogiem: decyzja 
całkowicie i właściwie jego, niezbywalna.  

Poza tym potępienie jest do pogodzenia z Bożym miłosierdziem. Nie tylko dlatego, że jak 
mówi św. Tomasz, Bóg karze potępionych w sposób niższy niż zasługi ich winy; ale jeszcze 
bardziej z tego powodu, że Bóg nie może zmuszać człowieka do bycia Jemu poddanym.  
Jak już było powiedziane, piekło świadczy o darmowości i wolności Bożej miłości, która 

                                                      

74 Lavatori, dz. cyt. ss. 150 - 157  
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odpowiada wolności akceptacji lub negacji. Miłość, która byłaby potrzebna kochanemu, 
w rzeczywistości byłaby miłością nie darmową, lecz przymuszającą. 

Główne założenie miłości wymaga odpowiedzi całkowitej i definitywnej, nie jest ona 
konieczna, ale ma być dana w wolności. Z powodu takiego rozumowania miłosierna miłość 
Boga jest  zgodna z jego sprawiedliwością. 

Istnienie piekła pozostaje głęboką tajemnicą. Zbiega się ona z tajemnicą grzechu, 
„MYSTERIUM  INIQUITATIS ”, w tym sensie, że nie jest łatwo zrozumieć, jak stworzenie 
ludzkie może odrzucać miłość ofiarowaną przez Boga, miłość, która buduje jego szczęście; 
nie można pojąć, jak Krzyż Chrystusa, najwyższe objawienie zbawczej miłości, może być 
odrzucany i przeklinany. Chodzi o tajemnicę spotkania pomiędzy dwoma podmiotami, 
które się obdarowują, na sposób wolny i świadomy.  
O osobach, które znajdują się w piekle, Kościół nie chce wypowiadać się w sprawie 
wiecznego skazania nikogo, ale stwierdza świętość tych, których wynosi na ołtarze. Z 
drugiej strony istnieje dla człowieka możliwość potępienia się, dlatego Kościół nie 
stwierdza też całkowitej próżni piekła dla ludzi. Skoro ma pewność, że znajdują się tam źli 
aniołowie, to wynika stąd, że potępienie dotyka podmiotów rozumnych, duchowych.  

Jest czymś słusznym snuć domysły i mieć nadzieję, że wielu będzie zbawionych, z różnych 
powodów. 

„Stwierdzenia Pisma świętego i nauczanie Kościoła na temat piekła są wezwaniem do 
odpowiedzialności, z jaką człowiek powinien wykorzystywać swoją wolność ze względu na 
swoje wieczne przeznaczenie. Stanowią one równocześnie naglące wezwanie do 
nawrócenia.”  (KKK 1036) 

 

Kończąc wypowiedź o Piekle, teolog Schmaus, jeden z pierwszych teologów, który napisał dwa traktaty o 
rzeczach ostatecznych w duchu Soboru Watykańskiego II, mówi: 75 

„To, co Chrystus objawia nam o piekle, jest, można powiedzieć, nowiną miłości Boga.  
Bóg uprzedza nas w stosunku do tego, co spotyka tego, który umiera w grzechu śmiertelnym. 
Intencją Boga nie jest strącić człowieka do piekła, ale go od niego wybawić. Powagę swej woli 
zbawczej pokazał On w śmierci swojego Syna. Poprzez nią Jego zbawcza miłość stała się 
wiarygodna w sposób całkowity, poza wszelkim ludzkim rozczarowaniem76.  

Opisy piekła, według których Bóg w jakiś sposób czai się, mając jako cel przegraną 
człowieka i udaremnia z niezwyciężoną przenikliwością próbę osiągnięcia świętości i 
szczęśliwości przez człowieka słabego, są bluźnierstwem przeciw Bogu. Odpowiadają one 
pogańskiej, a nie chrześcijańskiej koncepcji boskości. Gdyby były one prawomocne, nie 
można by było odrzucić zarzutu, że doktryna piekła jest monosatanizmem (Eduard von 
Hartmann). 

Objawienie piekła jest apelem miłości, który zaprasza nas, byśmy dali się zbawić od takiej 
formy bycia. Dlatego ten, który wierzy w objawienie piekła, nie żyje w strachu i 
przerażeniu, ale w zaufaniu i miłości. Oczywiście nie ma on zaufania do własnej 
słabości, ale pokłada bezgraniczną ufność w miłości Boga; Posiada on obietnicę, że ani 
żadna ziemska, ani pozaziemska siła nie zdoła go odłączyć od miłości Boga, która jest w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8,38n). Jest on przez Chrystusa ustrzeżony od sądu. 

Przeciw wiernemu żaden oskarżyciel nie przyjdzie przed oblicze Ojca. Chrystus go nie 
oskarży, ponieważ On jest zbawicielem (Rz 8,34). Duch Święty, który został posłany przez 
Chrystusa na świat jako oskarżyciel bezbożnych, nie oskarży go, bo wierny nie należy do 

                                                      

75 Michael Schmaus, I Novissimi di ogni uomo, Edizioni Paoline, Alba 1970; Il primo Volume: I novissimi del mondo e 
della Chiesa, Edizioni Paoline, 2. ed. – Alba 1969. 
76 Jest ciekawe dostrzec, jak jednocześnie w postępującej sekularyzacji Europy, rozpoczętej w oświeceniu, aż do aktualnego 
odrzucenia Boga, Pan wiele razy objawił swoje Miłosierdzie do grzeszników, którzy powracają do Niego. Cytuję tutaj jedynie św. 
Marię Małgorzatę Alacoque wraz z kultem Najświętszego Serca Jezusa, bardziej nam bliską św. Faustynę Kowalską i ustanowienie 
święta Bożego Miłosierdzia przez Papieża Jana Pawła II, wiele instytucji zainspirowanych Bożym Miłosierdziem i encyklikę „Dives 
in Misericordia” (“Bogaty w Miłosierdzie” z 30 listopada 1980). 
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grona bezbożnych (J 16,8-11). Nie będzie też skazany. Według Pisma Świętego ten, który z 
żywą wiarą zawierza się Chrystusowi, jest wydobyty od grozy piekła (np. Łk 16,9; 23,43; 
2 Kor 5,8; Flp 1,23; Hbr 12,22). 

Objawienie piekła pokazuje mu, jak okropny jest sąd, na mocy którego musiałby upaść i 
jak ogromne jest miłosierdzie Boga, które go ratuje (Rz 3,21). Może on więc, w obliczu 
piekła, a szczególnie w obliczu jego grozy, chwalić Boga i składać Mu dzięki . Apostoł 
Paweł w swoich listach nieustannie powraca do wychwalania łaski Bożej. 

 

NIEBO 
Przejdźmy teraz do Nieba: jaka będzie Jerozolima niebieska? Bardzo ważnym aspektem odzyskanym 
przez Sobór Watykański II jest przejście od indywidualistycznej wizji rzeczy ostatecznych do wizji 
wspólnotowej, eklezjalnej: CIAŁA CHRYSTUSA ZMARTWYC HWSTAŁEGO. Doświadczymy 
radości jako osoby, jako jednostki i jako wspólnota. Szczęście polega na czuciu się kochanym przez Boga i 
na miłowaniu jedni drugich we wzajemnym obdarowywaniu, w wymianie darów i w coraz większym 
pogłębianiu tajemnicy Boga, która będzie tajemnicą niewyczerpalną. Dlatego to będzie pełna szczęśliwość. 
Pełna szczęśliwość będzie polegała na pełnej komunii z Bogiem, z braćmi, ze sobą samym i z 
kosmosem. Jak opisuje św. Jan w księdze Apokalipsy Jerozolima niebieska, oparta na historii ludzkości77, 
historia nie zniknie, będzie zawsze obecna jak stygmaty w chwalebnym ciele Jezusa Chrystusa, świadek 
cudów Boga, który wybawił nas w swoim Synu od rzeczywistości grzechu i śmierci. 
Zobaczmy trochę bardziej szczegółowo, co Tradycja i Magisterium Kościoła mówią o sytuacji ostatecznej 
świętych w raju. Tak mówi o tym Joseph Ratzinger w swojej książce78:  

„Słowem ‘niebo’, nawiązującym do symboliki tego, co ‘w górze’, wysokości, określa 
tradycja chrześcijańska ostateczne dopełnienie egzystencji człowieka przez spełnioną 
miłość, ku której kieruje się wiara. Takie dopełnienie nie jest dla chrześcijanina jedynie 
‘melodią przyszłości’ . Jest wiernym przedstawieniem tego, co dokonuje się w spotkaniu 
człowieka z Chrystusem, i co w tym spotkaniu jest już zasadniczo, w swoich elementach 
teraźniejszością. Pytać o niebo nie znaczy więc wkraczać w dziedzinę marzeń i fantazji . 
Znaczy: rozpoznawać głębiej tę ukryt ą rzeczywistość, dzięki której żyjemy, a którą wciąż 
nam przesłania i oddala otaczający nas świat. 

…Niebo nie jest miejscem stojącym poza historią, miejscem, do którego się wchodzi. 
Istnienie nieba opiera się na tym, że Jezus Chrystus jest jako Bóg człowiekiem i że udzielił 
bytowi człowieka miejsca w bycie samego Boga (por. Rahner, La risurrezione della 
carne, 459).  
Człowiek jest w niebie wtedy i w takiej mierze, kiedy i w jakiej mierze jest z Chrystusem. 
Przez to znajduje miejsce swego bytu jako człowiek w bycie Bożym. Jest zatem niebo 
przede wszystkim rzeczywistością osobową. Określa ją na zawsze jej historyczny początek 
w tajemnicy paschalnej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 

Z tego chrystologicznego centrum wyprowadzić można wszystkie dalsze wymieniane przez 
tradycję komponenty nieba. Z wypowiedzi chrystologicznej wypływa najpierw wypowiedź 
teologiczna: Chrystus uwielbiony oddaje sam siebie Ojcu, jest tym oddaniem samego 
siebie; ofiara paschalna jest w Nim nieustanną teraźniejszością. 
Niebo jako ‘zjednoczenie’ z Chrystusem oznacza zatem uwielbienie Boga. W niebie 
dopełnia się sens wszelkiego kultu, będący zapowiedzią: Chrystus jest Świątynią czasów 
ostatnich (J 2,19), niebo – nową Jerozolimą, miejscem czci Boga… 

                                                      

77 „Miało ono [Miasto – Jeruzalem niebiańskie] mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach 
– dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu 
trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma 
dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka” (Ap 21, 
12nn). 
78 Joseph Ratzinger „Śmierć i życie wieczne”, ss. 212-216. 
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Wypowiedź chrystologiczna zawiera też w sobie jednak moment eklezjologiczny: Jeżeli 
niebo polega na byciu z Chrystusem, to wiąże się z tym współbycie tych wszystkich, 
którzy tworzą razem jedno Ciało Chrystusa. Niebo nie zna izolacji. Jest otwartą wspólnotą 
świętych, a więc i dopełnieniem wszystkich międzyludzkich odniesień. Nie stanowi to 
konkurencji dla otwarcia się na oblicze Boga; jest tego otwarcia konsekwencją. 
Na wiedzy o tym opiera się chrześcijański kult świętych. Nie przypisuje on świętym 
mitycznej wszechwiedzy. Zakłada po prostu całkowitą wzajemną otwartość pełni członków 
Ciała Chrystusowego, bezpośrednią bliskość miłości, dającą pewność, że w drugim 
człowieku osiągamy Boga, a w Bogu drugiego człowieka. Wiąże się z tym aspekt 
antropologiczny: wtopienie własnego ‘ja’ w Ciało Chrystusa, pełne oddanie i wydanie 
własnego ‘ja’ Bogu i drugim nie oznacza zatraty mojej jaźni, oznacza jej oczyszczenie, a 
przez to pełne rozwinięcie jej najwyższych możliwości.79 

Dlatego też niebo jest jednak dla każdego niebem indywidualnym. Każdy ogląda Boga na 
swój sposób, każdego obdarza Pełnia swoją miłością jako istotę jedyną i niepowtarzalną: 
„Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, 
którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje” (Ap 2,17).  

Stąd jest rzeczą zrozumiałą, że Nowy Testament (tak jak cała Tradycja) nazywa niebo 
„nagrodą”.  Jest ono bowiem zawsze odpowiedzią na tę właśnie drogę, to właśnie życie tego 
właśnie człowieka, ze wszystkim, co w życiu przecierpiał i zdziałał. Niemniej jest niebo 
całkowicie – łaską miłości darowanej człowiekowi przez Boga… Wystarczy wiedzieć, że 
Bóg obdarza każdego jego indywidualną pełnią na swój sposób, i napełni go ponad 
wszelkie wyobrażenie. 
Nie chodzi o uprzywilejowanie tej czy innej drogi. Chodzi o to, abyśmy nadali własnemu 
życiu jak najszerszy wymiar. I znowu: nie chodzi o to, aby zapewnić sobie – że się tak 
wyrażę – możliwie największy zasób niebieskich bogactw. Chodzi o to, aby móc więcej 
rozdzielać. Bowiem w komunii Ciała Chrystusowego posiadanie może być tylko 
dawaniem, a bogactwo pełni – jedynie przekazywaniem go drugim80. 

Rozpatrywaliśmy już szczegółowo w toku naszych rozważań wymiar kosmologiczny 
chrystologicznej wypowiedzi. „Wyniesienie” Chrystusa, to znaczy wstąpienie Jego 
człowieczeństwa poprzez Zmartwychwstanie w Boga Trynitarnego, nie oznacza przecież 
Jego odejścia od świata, ale nowy sposób Jego obecności w świecie. W obrazowym 

                                                      

79 Luc Baresta (dz. cyt., s. 126), pisze: «Wychodząc od tego, stwierdza Benedykt XVI, możemy zrozumieć Pieśń nad 
pieśniami. Przyjęta do Kanonu Pism Świętych, dość szybko była interpretowana jako zbiór pieśni miłosnych, które – 
ostatecznie – opisują relację Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. „Stała się, w literaturze chrześcijańskiej 
podobnie jak w judaistycznej, źródłem poznania i doświadczenia mistycznego, w którym wyraża się istota wiary 
biblijnej”. Dla wzmocnienia swego przekonania Papież stwierdza: „Tak, istnieje zjednoczenie człowieka z Bogiem”. 
Moglibyśmy spodziewać się tych słów, które stanowią, w gruncie rzeczy, definicję raju, który jest i który przychodzi. 
Tak, istnieje to zjednoczenie, które odpowiada na „pierwotne marzenie człowieka”. W tym miejscu Benedykt XVI 
wprowadza jego rozróżnienie w precyzyjnych terminach: „To zjednoczenie nie jest wzajemnym stopieniem się, 
zatopieniem w anonimowym oceanie Bóstwa; jest jednością, która tworzy miłość, w której obydwaj – Bóg i 
człowiek – pozostają sobą a mimo to stają się całkowicie jedno: ‘Kto łączy się z Panem, staje się z Nim jednym 
duchem’, mówi św. Paweł (1 Kor 6, 17)”». 
80 Komunia z Bogiem w Chrystusie przez Ducha Świętego nie usuwa naszego ja, naszej osobowości, przeciwnie – 
urzeczywistnia wszystkie potencjalności naszej osoby, do tej pory nam nieznane. Jesteśmy bowiem osobą w tej 
mierze, w jakiej jesteśmy obrazem Boga, który w sobie samym jest Relacją miłości: Ojca do Syna, Syna do Ojca, w 
jedności Ducha Świętego. Uczestnictwo w tym boskim życiu nie usuwa naszej indywidualności, ale ją prowadzi do 
pełnej realizacji. Analogicznie w małżeństwie otwartość i oddanie małżonka małżonce oraz przyjęcie w wolnej 
odpowiedzi małżonki małżonkowi staje się miłością płodną w dziecko; ta zaś relacja miłości oblubieńczej i miłości 
rodziców, nie pomniejsza osobowości małżonków a potem dzieci, lecz przeciwnie - w oddaniu się swojej kobiecie 
człowiek realizuje aspiracje swojego serca, realizuje się jako mężczyzna, (podobnie kobieta) i w konsekwencji w 
oddaniu się rodziców dzieciom oraz w wolnej odpowiedzi dzieci rodzicom - zachodzi rozwój osobisty i wspólnotowy 
wewnątrz rodziny. To samo zachodzi wewnątrz Kościoła, gdzie otwartość na drugiego i oddanie siebie drugiemu nie 
odbiera nam osobowości, lecz przeciwnie, czyni nas w sposób pełniejszy osobami, w sposób pełniejszy samymi 
sobą. Siostra Elżbieta od Trójcy Świętej w swoich pismach wiele razy pokazuje, że otwartość jej serca na Boga, na 
Trójcę Przenajświętszą, która w niej mieszka, „poszerza” jej małe serce. 
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języku starych symboli wiary egzystencja zmartwychwstałego Pana jest „zasiadaniem po 
prawicy Ojca”  – to znaczy uczestnictwem w królewskim władaniu Boga nad dziejami 
świata, rzeczywistym także w swym ukryciu. Wywyższony Chrystus nie jest więc poza 
światem, ale ponad światem, przez to zwraca się ku światu.  

„Niebo” oznacza uczestnictwo w tej formie egzystencji Chrystusa, a przez to dopełnienie 
tego, czego początkiem jest chrzest. Dlatego nieba nie można określić przestrzennie – ani 
w strukturze naszej przestrzeni, ani poza nią. Niemniej nie może też być ono, jako prosty 
‘stan’ wyłączone ze związków z kosmosem. 

Niebo oznacza tę moc, działającą w świecie, która właściwa jest nowemu „zakresowi” Ciała 
Chrystusa – świętych obcowaniu. Niebo jest więc „na wysokościach” nie przestrzennie, 
ale esencjalnie. W tym świetle należy patrzeć na tradycyjne wyobrażenia nieba. Odczytujemy 
je właściwie, o ile widzimy w nich wyraz wyniesienia, wyzwolenia z więzów świata, 
zwróconej ku światu potęgi miłości. Natomiast wyobrażenia te stałyby się fałszywe, gdyby 
miały oznaczać całkowite odgraniczenie nieba od świata albo włączenie go w świat na 
sposób jakiegoś jego najwyższego piętra. 

Pismo święte nie ogranicza się w żaden sposób do jednego tylko obrazu nieba. Mówi o 
nim w przeróżnych obrazach. Ukazuje przez to niebo jako rzeczywistość 
niewypowiedzianą, niewyrażalną. Przede wszystkim jednak, mówiąc o nowym niebie i 
nowej ziemi stwierdza jasno, że przeznaczeniem całego stworzenia jest stać się naczyniem 
chwały Bożej. Cała stworzona rzeczywistość włączona zostaje w szczęście wieczne. 

Niebo jest jako takie rzeczywistością eschatologiczną, wzejściem tego, co ostateczne i 
całkowicie nowe. Ostateczność nieba wynika z ostateczności nieodwołalnej i niepodzielnej 
miłości Bożej, ogarniającej człowieka. Ale dzieje Ciała Chrystusowego i całego stworzenia 
nie są jeszcze zamknięte. Stąd niebo pozostaje otwarte na pełnię Eschatonu. Dopełni się 
dopiero wtedy, kiedy zgromadzą się wszystkie członki Chrystusowego Ciała. Pełnia Ciała 
Chrystusa obejmuje – jak słyszeliśmy – ciała zmartwychwstanie. Nazywa się Paruzją, bo 
zapoczątkowana dotąd jedynie obecność Chrystusa stanie się obecnością pełną, 
ogarniając wszystkich, mających dostąpić zbawienia, a z Nim cały wszechświat. 
Dlatego niebo zna dwa historyczne stadia: Wywyższenie Pana przyniosło nową jedność 
Boga i człowieka, tworzy więc ‘niebo’. Osiągnięcie pełni Ciała Chrystusowego w 
pleromie ‘całego Chrystusa’ sprawi, że niebo dopełni się jako realna kosmiczna całość. 
Zbawienie jednostki – powtórzmy to raz jeszcze u końca naszych rozważań – będzie 
dopiero wtedy całkowite, kiedy dokona się zbawienie wszechświata i wszystkich 
wybranych, bo wybrani nie są jedni obok drugich w niebie, oni razem – jako jeden Chrystus 
– są niebem. Wtedy całe stworzenie stanie się hymnem – hymnem wyzwolenia bytu z 
zamknięcia w sobie, wszystkich ograniczeń i osiągnięcia Pełni, a zarazem wstąpienia Pełni w 
to, co jednostkowe. W tym hymnie radości zamilkną już wszystkie pytania, bo znajdą pełną 
odpowiedź. 

Stan błogosławionych w Niebie 

Kiedy mówiliśmy o uwielbieniu ciała w Zmartwychwstaniu zmarłych, opisaliśmy niektóre właściwości 
wspólne ciałom potępionych i błogosławionych: uduchowienie, nieśmiertelność, nieskazitelność. Teraz, tak 
jak wcześniej mówiliśmy o stanie wiecznym potępionych, zobaczmy w świetle Tradycji opartej na Piśmie 
Świętym, wieczny stan błogosławionych. 

Renzo Lavatori tak je opisuje: 

Niecierpiętliwość81 
Na niecierpiętliwość składają się dwie cechy charakterystyczne: z jednej strony spokojna i 
zrównoważona dominacja duszy nad ciałem i pokojowe poddanie ciała duszy, w ten 
sposób, że nie jesteśmy już powodem rozdzielenia, bólu i cierpienia, ale jedynie radości i 

                                                      

81 Renzo Lavatori, dz. cyt., ss. 87-93. 
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pełni witalnej; z drugiej strony pełnia życia boskiego wdziera się w całą istotę ludzką, 
duszę i ciało, czyniąc ją odporną na wszelkie ataki zła i szczęśliwą z tego stanu82. 

Lekkość 
„Lekkość polega na możliwości danej ciału zmartwychwstałemu przenikania obiektów 
materialnych bez konieczności ich zniszczenia, tak jak to ma miejsce z chwalebnym ciałem 
Chrystusa, który wchodzi do Wieczernika przez drzwi zamknięte (J 20,19). Nie chodzi tu 
o przejście ciała w stan gazowy, ponieważ Chrystus zmartwychwstały jest dotykalny i 
widzialny:  ‘Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że 
Ja mam’(Łk 24, 39). 

Można powiedzieć, że lekkość jest cielesną właściwością, lecz zarazem nie jest to 
właściwość fizyczna, ponieważ przeciwstawia się prawom materii”. 

Lotność 
„Lotność jest cechą wywodzącą się z pełnego podporządkowania ciała duszy, napełnionej 
boską świętością; zawiera ona dynamiczność, zmienność, szybkość, lekkość. Można by 
rzec, że ciało uczestniczy w dynamizmie i wolności ruchu, charakterystycznym dla ducha: 
‘Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siłę, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, 
bez znużenia idą’ (Iz 40,31); lub: ‘W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i 
rozbiegną się jak iskry po ściernisku’ (Mdr 3,7)”. 

Jasność83 
„Jasność ciała zmartwychwstałego wskazuje na piękno, świetlistość, przezroczystość, bez 
żadnej mowy o brzydocie, deformacji lub zniekształceniu. Człowiek przyobleka się w blask. 
Mówi św. Tomasz: ‘Ta jasność jest spowodowana odblaskiem chwały duszy na ciele, a 
chwała duszy zostanie rozpoznana w chwalebnym ciele, tak jak poznaje się na szkle kolor 
ciała znajdującego się w szklanym naczyniu’.  
Świadectwo, które to zapowiada, można otrzymać od samego Jezusa w PRZEMIENIENIU,  
kiedy mówi się o Nim: ‘Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak 
światło’  (Mt 17,2). W podobnych wyobrażeniach Jezus opisuje błogosławionych przy końcu 
czasów: ‘Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego’ (Mt 
13,43). Jeszcze jeden raz jest mowa o uczestnictwie wybranych w blasku, i pięknie 
Chrystusa”.84 
 

W czasie środowej Audiencji 21 lipca 1999 Papież Jan Paweł II, mówiąc o Niebie sprecyzował: 

                                                      

82 Do tego może być przydatne czytanie niektórych tekstów z Apokalipsy: «Nie będą już łaknąć ani nie będą już 
pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasał ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu [...] i każdą łzę 
otrze Bóg z ich oczu» (Ap 7, 16-17); «A śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo 
pierwsze rzeczy już przeminęły» (Ap 21, 4). 
83 Niektórzy autorzy preferują termin: „świetlistość”. 
84 W homilii podczas Uroczystej Wigilii Paschalnej z 11 kwietnia 2009 r. Papież Benedykt XVI, mówiąc na 
temat światła, powiedział: „W zmartwychwstaniu Bóg mówi ponownie: «Niechaj się stanie światłość!» 
Zmartwychwstanie Jezusa jest erupcją światłości. Śmierć zostaje pokonana, grób otwarty. 
Zmartwychwstały sam jest Światłością, Światłością świata. Z chwilą zmartwychwstania dzień Boga 
przenika w noce dziejów… Dlaczego Chrystus jest Światłością? Światłość oddziela w stworzeniu światłość 
od ciemności, to znaczy dobro od zła. Wskazuje człowiekowi właściwą drogę do prawdziwego życia. 
Wskazuje mu dobro, pokazuje prawdę i prowadzi go ku miłości, która jest jej najgłębszą treścią. Jest ona 
«lampą» dla kroków i «światłem» na ścieżce (por. Ps 119, 105). Słowo Boże jest prawdziwą Światłością, 
której potrzebuje człowiek. Ogień trawi płonący paschał: krzyż i zmartwychwstanie są nierozłączne. Z 
krzyża, z ofiarowania samego siebie przez Syna, rodzi się światłość, przychodzi na świat prawdziwe 
oświecenie”. 
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„W kontekście Objawienia wiemy, że ‘niebo’ lub ‘szczęśliwość’, w której się znajdziemy, nie 
jest abstrakcją czy też fizycznym miejscem pośród obłoków, lecz żywą i osobistą więzią z 
Trójc ą Świętą. Jest to spotkanie z Ojcem, które się urzeczywistnia w Chrystusie 
Zmartwychwstałym dzięki komunii Ducha Świętego. 

Trzeba zachowywać pewien umiar w opisach tych ‘ostatecznych rzeczywistości’ , 
ponieważ pozostają one zawsze nieadekwatne. Język personalistyczny potrafi wyrazić dziś 
trafniej  sytuację szczęścia i pokoju, w jaką wprowadza nas ostateczna komunia z Bogiem”. 

Wyjaśnienie niektórych terminów używanych odnośnie do życia w Niebie 

Życie wieczne 
W encyklice „Spe salvi”, na pytanie, na czym polega ‘życie wieczne’ Papież opowiada: 

Możemy jedynie starać się myślą wybiec poza doczesność, w której jesteśmy uwięzieni i w 
jakiś sposób przeczuwać, że wieczność nie jest ciągiem następujących po sobie dni 
kalendarzowych, ale czymś, co przypomina moment ostatecznego zaspokojenia, w którym 
pełnia obejmuje nas, a my obejmujemy pełnię. Byłby to moment zanurzenia się w oceanie 
nieskończonej miłości, w którym czas – przed i potem – już nie istnieje. Możemy jedynie 
starać się myśleć, że ten moment jest życiem w pełnym znaczeniu, wciąż nowym 
zanurzaniem się w głębię istnienia, podczas gdy po prostu ogarnia nas radość.85 Musimy 
myśleć w tym kierunku , jeśli chcemy pojąć, co ma na celu nadzieja chrześcijańska, czego 
oczekujemy od wiary, od naszego bycia z Chrystusem.86 

Raj: Uczta i Zaślubiny 
Jezus w swoim przepowiadaniu mówi często o Królestwie Bożym jako o Uczcie i Weselu. A propos tego 
dotknęła mnie interpretacja teologa Josepha Ratzingera87, którą tu pokrótce przytoczę: 

Ratzinger stawia sobie to pytanie: co takiego zawiera uczta i zaślubiny, że czyni te rzeczy 
właściwymi do wyrażania dla wszystkich ludzi zbawienia i życia? 

„Można tutaj wspomnieć, że za dwoma procesami stoją właśnie dwa fundamentalne 
instynkty człowieka: ten jedzenia i instynktu seksualnego. 
Jedzenie na uroczystej uczcie, ze zwykłego procesu biologicznego, przeradza się w życiową 
realizację komunii między ludźmi. Człowiek doświadcza wybornego smaku rzeczy i 
kosztuje ich w pełni tylko w komunii z tymi, którzy raduj ą się z nim. Ta wolność istnienia, 
która jest bogata i darowuje się, stanowi część doświadczenia uczty.  

Analogiczne znaczenie możemy dostrzec w weselu. Wyniesienie biologicznego wydarzenia 
seksualnego pociągu do duchowego aktu erosu, miłosnego samoprzekroczenia 
człowieka, jest w nim skrystalizowane, streszczone i potwierdzone. I także tutaj człowiek 
znowu doświadcza hojnej łaski istnienia, która powoduje w nim radosny cud miłości; on nie 
może zwyczajnie jej zdobyć; miłość natomiast wychodzi mu na spotkanie, bierze go 
dosłownie z zaskoczenia, przeważa nad nim i zmienia jego życie, daje mu nową 
wewnętrzną zdolność, która w szczytowych momentach pozwala mu przeczuwać, jak w 
ekstazie, inne życie, bardziej świetliste i pełne niż zwykłe życie codzienne. 

W tych dwóch obrazach wzajemnie przenikają się instynkt i duch, który włącza w sferę 
duchową fundamentalne i porywcze siły ziemskości i tworzy w ten sposób jedność 
rzeczywistości, w której jej dwa bieguny – materia i duch – użyźniają się nawzajem i 
wspierając się, potwierdzają: materia dostaje światło, jasność od blasku ducha, który 

                                                      

85 Zob. Tak wyraża to Jezus w Ewangelii według św. Jana: „Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a 
radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać” (J 16,22). 
86 Zob. Ćwiczenia Jeruzalem niebiańskiego, o których mówiliśmy na początku katechezy. 
87 Joseph Ratzinger, Dogma e predicazione, Queriniana, Brescia 1974, ss. 255-256. 
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przenika i rozświetla jej ciężar; duch otrzymuje intensywność, matczyne ciepło i siłę 
dzięki elementowi cielesno-ziemskiemu, który go poślubia. 
Do tego dodaje się doświadczenie hojnego darowania istnienia, które wychodzi na 
spotkanie człowieka i pochyla się ku niemu, jako doświadczenie świątecznej radości, która 
przekracza wszelkie granice i gromadzi wszystkie stworzenia w braterskiej jedności. I w 
najgłębszym punkcie, prawie jako serce wszystkiego, mieści się tajemnicze doświadczenie 
miłości”.  

Ojciec Giacomo Panteghini (1939-1999), próbuje odzyskać pierwotny sens niektórych używanych terminów. 
Przedstawiam tylko niektóre z nich o większym znaczeniu dla nas:88 

Wizja Boga 
Teologia zachodnia interpretowała tę „wizj ę” w sensie zbyt intelektualistycznym, jako fakt 
poznania kontemplacyjnego. W Biblii „widzie ć oblicze Boga” oznacza przede wszystkim 
być w egzystencjalnej komunii z Nim. Analogiczne jest znaczenie „poznania” biblijnego, 
które oznacza „doświadczyć”, wejść w komunię życia. W tym sensie Paweł mówi o życiu 
wiecznym jako o widzeniu „twarzą w twarz” (bezpośrednim) i o „widzeniu doskonałym” 
(1Kor 13, 8-13), które będzie charakteryzowało „zamieszkiwanie u Pana” (2 Kor 5, 8). 

W tym samym sensie 1 J 3,2 stwierdza: „Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się 
nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi będziemy do Niego podobni, bo 
ujrzymy Go takim, jakim jest ”. 

Chodzi tutaj o widzenie, które tworzy podobieństwo z Bogiem i z Chrystusem, to znaczy o 
wizji przebóstwiającej, która nas czyni, zdaniem Ojców, dziećmi w Synu. To widzenie 
uczyni doskonałym stan dziecięctwa, który działa już teraz, w formie niedoskonałej. Tekst 
łączy jasno wizję Boga (albo Chrystusa) z uczestnictwem w Jego byciu (podobieństwo) 
także tutaj „widzieć” jest rozumiane w kluczu „komunii życia”. I to prowadzi nas do 
zrozumienia określenia stadium eschatologicznego jako „ życia wiecznego”.  

Przebóstwienie 
Odzyskanie chrystologicznego wymiaru szczęśliwości pozwala nam także zrozumieć 
autentyczne znaczenie tradycyjnej doktryny przebóstwienia (szczególnie rozwiniętej przez 
teologię wschodnią). 
Istnieje faktycznie niebezpieczeństwo interpretowania tej doktryny w sensie 
panteistycznym, jako utrata własnego ja wchłoniętego w boskość. Gdyby tak było, życie 
wieczne nie byłoby spełnieniem stworzenia, ale jego przeciwieństwem, jego zniszczeniem. 
W perspektywie chrześcijańskiej natomiast uczestnictwo w życiu boskim rozumie się jako 
dar personalizujący, nie jako wydarzenie alienujące. Relacja do „ty” boskiego nie zagraża 
„ja” ludzkiemu, ale je stanowi w swojej trwałości osoby. M IŁO ŚĆ POZWALA PRZEKRACZA Ć 
ODLEGŁO ŚCI MI ĘDZY JA I TY , ALE NIE USUWA ANI NIE ZAGRA ŻA POSZCZEGÓLNYM 
TOŻSAMOŚCIOM .89 

Życie wieczne jako nieustanny dynamizm 
Niektóre przedstawienia tego „życia wiecznego” odpowiadały statycznej wizji człowieka i 
jego spełnienia, dając miejsce zarzutowi nudy. 

                                                      

88 G. Panteghini, L’orizzonte speranza. Lineamenti di escatologia cristiana, Messaggero, Padova 1991, ss.166-178. 
89 Warto zauważyć różnicę między chrześcijaństwem a religiami wschodnimi: rozpuszczenie się “ja” w całości Boga; 
różnicę z islamem, który przedstawia raj jako wieczne szczęście ziemskie (gdzie kobieta istnieje tylko w funkcji 
przyjemności mężczyzny). „W niebie błogosławieni zachowają w całości własną tożsamość i “ja” nie miesza się z 
“ty”, a więzy międzyludzkie istniejące w historii, zostaną oczyszczone, i staną się doskonałe. Tylko w niebie nasza 
osobowość osiągnie tę autentyczną pełnię, ustanowioną przez Boga od momentu stworzenia, a każdy z wybranych 
będzie radował się z realizacji boskiego pragnienia istnienia na Jego „obraz i podobieństwo” (Rdz 1,26)". (Zdzisław 
Kijas, Il  Cielo, Città Nuova, 2005, s. 225). 
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Istotnie, raj wyobrażony jako rodzaj „wieczystej adoracji” , nie pociąga wszystkich. 
Pamiętam, a propos, zgorszenie mojego profesora z seminarium, któremu, po podobnym 
przedstawieniu raju, my dorośli uczniowie, zarzuciliśmy, że wolimy otchłań w której 
możemy trochę się zabawić… Wytrzymaliśmy reprymendę, nie mając wtedy skutecznej 
argumentacji teologicznej do przeciwstawienia, ale nie potrafiliśmy się przekonać, że 
byliśmy w błędzie. 

Faktycznie raj rozumie się w całkiem inny sposób. Skoro jest życiem, nie może być 
zredukowany do bezruchu. Życie jest ciągłym dynamizmem: im jest pełniejsze tym bardziej 
dynamiczne. A życie Boga i w Bogu musi być życiem pełnym. Bóg chrześcijański ma 
niewiele wspólnego z „nieruchomym silnikiem” pamięci arystotelesowskiej. 

W koncepcji życia wiecznego jest więc zawarty nieustanny dynamizm, inaczej bowiem nie 
byłoby życiem. Temat kontemplacji nie może wciągać w oszustwo. Bóg nie jest podmiotem, 
który aresztuje nasz dynamizm, lecz wiecznym horyzontem osobowym, który właśnie przez 
swoją nieskończoność zachowa wiecznie niespodzianki dla naszych oczu. Komunia życia z 
Nim w Chrystusie, jakkolwiek możemy ją przedstawić, nie będzie mogła dać miejsca nudzie 
ani przyzwyczajeniu. Skądinąd jakieś doświadczenie tego rodzaju jest możliwe już od teraz w 
autentycznej relacji miłości, której, w dynamizmie wzajemnego daru, także rzeczy, słowa i 
gesty najbardziej proste są wyzwolone z banalności, ponieważ stają się wyrazem „ty”, które 
jest zawsze tajemnicą, nowością, zaskoczeniem. 

Nie oznacza to odrzucenia tradycyjnego oczekiwania „wiecznego odpoczynku”. Wszystko 
polega na sprecyzowaniu koncepcji odpoczynku. Aktywność niebiańska będzie 
działaniem, które nie ma nic wspólnego z pracą alienującą, której ludzkość doświadczyła 
ponad miarę i która doprowadziła do rozumienia szczęścia jako odpoczynku (dzisiaj, 
skądinąd, także to szczęście jest kontestowane, po stwierdzeniu „nerwicy związanej z 
niedzielą” i byciem na emeryturze). Chodzi natomiast o aktywność, która jest 
odpoczynkiem i o odpoczynek, który jest aktywnością. 

Wieczność szczęśliwości90 
Po osiągnięciu pełni i spełnienia, gdzie nie ma ani wzrostu, ani spadku szczęścia, zdaje się 
zmniejszać dynamizm egzystencji. Życie mogłoby się jawić już w stanie absolutnego 
spokoju i braku żywotności, ruchu i działalności. Niektórzy mówią o wiecznej nudzie. 
Życie jednak, ze swej definicji i struktury, tworzy stan pełnego dynamizmu, nawet jeśli nie 
powoduje żadnego rozwoju czy postępu. 
Zbudowane na komunii miłości i w prawdzie, zakłada ono samo przez się nieustanny 
ruch oddawania i przyjmowania, który nigdy się nie zatrzymuje i który powoduje 
nieustanną rozkosz poznawania się i kochania się czy to między stworzeniami, czy to ku 
Stwórcy. Z drugiej strony, jeśli wziąć pod uwagę misterium trynitarne , można w nim 
widzieć wieczny krąg życiodajny, który prowadzi Ojca do oddania się Synowi, a Syna do 
powierzenia się Ojcu w trwałym obdarowywaniu Duchem Świętym, które nigdy nie ustaje, 
ani przez zmęczenie, ani przez zobojętnienie. To pozwala zrozumieć, że życie wieczne, w 
posiadaniu pełni bytu, nie zmniejsza własnej energii ruchu i relacji, przeciwnie – 
nieustannie wzbogaca się w nowe i wspaniałe sytuacje, nie w sensie przechodzenia z nie-
posiadania do posiadania, od stanu niedoskonałego do doskonałego. Oznaczałoby to 
bowiem zanegowanie pełni błogosławionej doskonałości. Nieustanna nowość wypływa z 
posiadania i widzenia istoty boskiej, rzeczywistości i prawdy niewyczerpalnej, 
niewyczerpanego źródła miłości, z którego błogosławiony zawsze może czerpać, by zostać 
napełnionym, nie wyczerpując mimo to pełni energii pochodzącej ze źródła. 

W szczęśliwości wiecznej aktualizuje się pełne zjednoczenie między błogosławionymi, 
tzn. całkowita komunia świętych. Wszyscy ci, którzy należą do Chrystusa, współdzieląc tę 
samą zażyłość z Ojcem niebieskim, żyją w pełni miłości między braćmi, tak iż formuj ą 
jedno ciało, jedyne królestwo Boga. Mocą zjednoczenia z Bogiem i widzenia Boga realizuje 
się szczere współżycie między braćmi. Innymi słowami, błogosławieni kochają podobnie jak 

                                                      

90 Renzo Lavatori, dz. cyt., ss. 136-137. 
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Bóg kocha swoje dzieci; patrzą i oceniają innych na tyle, na ile Bóg ich odrodził i przyjął. 
Człowiek uczestniczy w ten sposób w jedynej miłosiernej miło ści i w jedynym 
zrozumieniu w prawdzie. Życie szczęśliwe naprawdę staje się najwyższą radością z 
przebywania razem, z komunikowania i z cenienia siebie nawzajem aż do głębi w 
wyższym świetle boskiej mądrości i Jego najczystszej miłości. Na tym właśnie polega 
nieustanne zadowolenie błogosławionych - ponieważ URZECZYWISTNIA SI Ę RELACYJNY 
WYMIAR OSOBY , która realizuje siebie w takiej mierze, w jakiej relacjonuje się z innymi 
podmiotami, tak by przeżywać harmonijnie komunię międzyosobową. Relacja wymaga ze 
swej natury wzajemności braterskiego zrozumienia i – tylko wtedy gdy zachodzi 
odwzajemnienie – można rzeczywiście stwierdzić że nastąpił obieg miłości. W końcu 
podmiot i podmioty komunikujące się między sobą odnajdują pełne szczęście.91 

Raj a rzeczywistość ziemska 
Dogmaty o zmartwychwstaniu ciała i komunii świętych (świętych obcowaniu), pojmowanych 
na tle antropologii biblijnej postrzegającej człowieka jako byt wielorelacyjny (relacja z 
Bogiem, z braćmi i z kosmosem) oraz [dogmat] o nierozerwalnym związku miedzy 
stworzeniem a zbawieniem, prowadzą do przezwyciężenia koncepcji raju całkowicie 
niezwiązanego z historią i z rzeczywistością ziemską człowieka, rzeczywistością, z którą 
byłby powiązany jedynie pępowiną „zasługi” zdobytej w niej przez dobre czyny. 
W perspektywie biblijnej życie wieczne jest spełnieniem rzeczywistości ziemskiej naznaczonej 
przez stworzenie i przez łaskę (rzeczywistość – włoskie słowo vicenda oznacza rzeczywistość 
zawierającą także wydarzenia dokonane w historii – dosłownie byłoby: wydarzenie [przyp. tłum.]). 
Chodzi o życie w jego maksymalnym skoncentrowaniu, jakiego mogliśmy doświadczyć w wymiarze 
zarodkowym w jakimś zadowalającym wydarzeniu. Raj zaczyna się więc już tam, gdzie łaska 
znajduje swoje wyrażenie w historii. Jak zauważa św. Jan, kto wierzy, kto jest w miłości, już ma 
życie wieczne. 

W taki sam sposób, kiedy człowiek zamyka się we własnym egoizmie, zaczyna się jego 
autodestrukcja, jego piekło. W taki sposób piekło i raj są, by tak powiedzieć, immanentną 
(wewnętrzną) logiką życia ludzkiego. Podobny punkt widzenia wyprowadza się przede 
wszystkim we „współczesnej eschatologii” Jana: rzeczywistość ostateczna jest już w jakiś 
sposób antycypowana w dziś historycznym, jest już, jakkolwiek w niedoskonały sposób, 
obecna. Kto wierzy, kto jest w miłości, już ma życie wieczne; kto nie wierzy i nie kocha, 
jest już w śmierci. Raj i Piekło tworzą się już teraz w naszym życiu. Życie wieczne nie 
zajmuje miejsca w życiu ziemskim, lecz w nim już się zaczyna. Nie jest substytutem 
aktualnego życia, lecz jego spełnieniem. 

W tę perspektywę nietrudno jest włączyć całą dynamikę nadziei, która podtrzymuje życie 
ludzkie, rzucając się w utopię i akcję historyczną. 

Społeczny i kosmiczny wymiar szczęśliwości 
Niewiele możemy powiedzieć (jako że aspekt ten został całkowicie pominięty w dawnej 
teologii) o kosmicznym wymiarze szczęśliwości. Z pewnością jednak człowiek nie może 
odnaleźć swojej pełnej realizacji bez relacji do świata. Świat bowiem nie jest jedynie 
infrastruktur ą albo przejściowym nośnikiem ludzkiej egzystencji (jest to platonizm, a nie 
chrześcijaństwo). W wizji biblijnej jest natomiast środowiskiem przyrodzonym jego 
cielesności, przestrzenią otwartą na jego kreatywność. Objawienie mówi nie tylko o 
zmartwychwstaniu ciała, ale również, w bezpośrednim połączeniu, o „nowym stworzeniu”, 
w którym człowiek zmartwychwstały w swojej integralności, także cielesnej, będzie 
przeżywał ostateczne spełnienie. 

                                                      

91 „Ostateczna i wieczna komunia z Bogiem – poucza Katechizm katolicki dla dorosłych – nie oznacza izolacji, 
przeciwnie, opiera się na doskonałej komunii (obcowaniu) świętych. Szczęśliwość niebiańska jest więc również 
komunią z Chrystusem, aniołami i świętymi, z naszymi bliskimi i przyjaciółmi , których mieliśmy w ziemskim 
życiu. Szczęśliwość niebiańska oznacza też radość z piękna dzieł Boga dokonanych w stworzeniu i w historii, ze 
zwycięstwa prawdy i miłości w życiu naszym i innych.” 
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Przeznaczenie wszechświata92 
„Z tego tekstu jasno wynika, że Jezus odkupił człowieka, a wraz z nim odkupił cały kosmos. 
Św. Paweł w Liście do Rzymian przyznaje, że całe stworzenie stało się podstępne, ponieważ i ono 
zostało dotknięte grzechem Adama i oczekuje na odkupienie synów Bożych: „Bo stworzenie z 
upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – 
nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie 
wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8,19-21). 
Tekst ten nie pozostawia wątpliwości, że cała natura będzie mieć udział w chwale dzieci Bożych. 

Należy pamiętać, że nauka ta nie pochodzi tylko od św. Pawła. Głosi ją z całą mocą także św. Piotr, 
gdy mówi o głębokiej przemianie wszystkich elementów świata, z której wszystkie rzeczy wyjdą 
odnowione: „Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie 
mieszkała sprawiedliwość” (2P 3,13). 

Przeminie zatem obecna postać tego świata, ale on sam nie zostanie zniszczony. Kiedy na końcu 
historii ludzkości zmartwychwstały Chrystus powróci, będziemy uczestniczyć w Jego chwale, a wraz 
z nami cały wszechświat zostanie przemieniony i uwielbiony. 
Być może zbyt mało zastanawiamy się nad prawdą o odkupieniu również świata. Bóg stworzył go 
przecież bardzo pięknym, a my poznaliśmy tylko małą jego część. Bóg nie zniszczy swojego 
stworzenia, bo jest ono – jak mówił Platon – prawdziwym i wielkim Bożym dziełem sztuki. Dlatego 
kosmos i piękno stworzenia zostaną napełnione Boskim blaskiem. 
Tym sposobem dostrzegliśmy dobroć materii . O tym, że materia jest dobra, poucza nas także Księga 
Rodzaju. Świadczy o tym również i to, że na końcu czasów otrzymamy ciało, które będzie 
uczestniczyć w chwale duszy, a wszechświat będzie uczestniczyć w chwale ciała.  
Słuszne jest zatem, abyśmy oczekiwali nie tylko na uwielbienie naszych ciał, ale także na „nowe 
niebiosa i nową ziemię” .   

 

Joseph Ratzinger podsumowuje93: 

Konkludując, możemy powiedzieć: nowy świat jest światem niewyobrażalnym. Nie ma 
wypowiedzi, które pozwalałyby na skonkretyzowane wyobrażenie sobie odniesień 
człowieka do materii w tym nowym świecie, wyobrażenie sobie «ciała 
zmartwychwstałego». Pewne jest jednak, że dynamika kosmosu zmierza do celu, ku 
sytuacji, w której duch i materia zostaną powiązane w nowy i definitywny sposób. Ta 
pewność jest treścią wiary w ciała zmartwychwstanie. Także i dzisiaj, i zwłaszcza dzisiaj. 

Eschatologia: wezwanie do osobistej odpowiedzialności i do nawrócenia 
Ta przelotna wizja ostatecznych rzeczywistości, które nas oczekują, jak powiedział Papież Jan Paweł II w 
ostatnich katechezach o rzeczach ostatecznych, jest jednocześnie zaproszeniem do nawrócenia i wytrwałości 
w pielgrzymce do nieba wraz z całym ludem Bożym, a także wezwaniem do osobistej odpowiedzialności w 
odpowiadaniu na powołanie Boga. Jemu i Barankowi zabitemu chwała mocy przez wszystkie wieki wieków. 
Amen. 

Życie wieczne zaczyna się i buduje na tej ziemi 
Papież Jan Paweł II w ostatnich katechezach o rzeczach ostatecznych podsumowywał: 

4. …„Życie chrześcijańskie jest uczestnictwem w misterium paschalnym,  
jako droga krzyża i zmartwychwstania. Droga krzyża, ponieważ nasze istnienie podlega 
ciągle oczyszczającemu przesiewaniu, które prowadzi do przezwyciężania naznaczonego 
przez grzech starego świata.  

                                                      

92 O. Livio Fanzaga, dz. cyt. ss. 199-200. 
93 Joseph Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, Pax, Warszawa 2000, s. 213. 
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Droga zmartwychwstania, ponieważ wskrzeszając z martwych Chrystusa, Ojciec zwyciężył 
grzech, przez co w człowieku wierzącym ‘sąd krzyża’ staje się ‘sprawiedliwością Boga’, 
czyli triumfem Jego Prawdy i Jego Miłości nad przewrotnością świata. 

5. Życie chrześcijańskie jest ostatecznie wzrastaniem w stronę misterium wieczystej Paschy. 
Wymaga ono zatem, by mieć wzrok skierowany na cel, na rzeczywistości ostatnie, a 
jednocześnie by trudzić się w rzeczywistościach ‘przed-ostatnich’: między nimi a 
eschatologicznym celem nie ma sprzeczności, ale przeciwnie – relacja wzajemnego 
użyźniania. Choć zawsze potwierdzany jest prymat Wieczności, nie przeszkadza to w tym, 
byśmy przeżywali w sposób prawy, w świetle Boga, rzeczywistości historyczne (por. KKK 
1048n)” (Jan Paweł II, Audiencja generalna, środa 11 sierpnia 1999)94.  

 

Nie ma czasu, żeby rozwijać dwa ostatnie tematy: Eucharystia jako przedsmak Nieba. 
Wspólnota: przedsmak Jerozolimy niebieskiej: komunia z Bogiem i z braćmi. Tym, 
którym Pan daje cierpliwość i wytrwałość w kroczeniu Drogą na różnych etapach, nie w 
sposób formalny, ale sercem, będzie dane doświadczyć we własnym życiu tych 
rzeczywistości. 
 

Liturgia: Eucharystia – antycypacją Chrystusa 
Wspólnota: Antycypacja Jerozolimy niebieskiej: jedność z Bogiem i z braćmi 

 

 

                                                      

94 Oczekiwanie jednak nowej ziemi nie powinno osłabiać, lecz ma raczej pobudzać zapobiegliwość, aby uprawiać tę 
ziemię, na której wzrasta owe ciało nowej rodziny ludzkiej, mogące dać pewne wyobrażenie nowego świata. Przeto, 
choć należy starannie odróżniać postęp ziemski od wzrostu Królestwa Chrystusowego, to przecież dla Królestwa 
Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten może przyczynić się do lepszego urządzenia społeczności ludzkiej. 

Jeżeli krzewić będziemy na ziemi w duchu Pana i wedle Jego zlecenia godność ludzką, wspólnotę braterską i 
wolność, to znaczy wszystkie dobra natury oraz owoce naszej zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale 
oczyszczone ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione, gdy Chrystus odda Ojcu „wieczne i powszechne 
królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Na tej 
ziemi Królestwo obecne już jest w tajemnicy; dokonanie zaś jego nastąpi z przyjściem Pana”. (GS 39) 



 39 

Ikona została umieszczona w oddzielnym pliku jako załącznik.
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UZUPEŁNIENIE 

Chciałbym zacytować na początku tej katechezy tekst „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, w którym 
zaprasza się każdego chrześcijanina do zgłębiania tajemnic wiary, żeby dotrzeć do wiary „większej, coraz 
bardziej przenikniętej miłością”. 

«„ Wiara szuka rozumienia”  (św. Anzelm, Proslogion, proem.: PL 153, 225 A): jest 
charakterystyczne dla wiary, że wierzący pragnie lepszego poznania Tego, w którym 
złożył swoją wiarę, i lepszego zrozumienia tego, co On objawił; głębsze poznanie będzie 
domagać się z kolei większej wiary, coraz bardziej przenikniętej miłością. Łaska wiary 
otwiera „oczy serca” (Ef 1, 18) na żywe rozumienie treści Objawienia, czyli całości zamysłu 
Bożego i tajemnic wiary, ich związku między sobą i z Chrystusem, który stanowi centrum 
Tajemnicy objawionej. Aby „coraz głębsze było zrozumienie Objawienia, tenże Duch 
Święty darami swymi wiarę stale udoskonala” (Sobór Watykański II, konst. Dei Verbum, 
5) W ten sposób, według powiedzenia św. Augustyna, „wierz ę, aby rozumieć, i rozumiem, 
aby głębiej wierzyć” [św. Augustyn, Sermones, 43, 7, 9: PL 38, 258]» (KKK 158) . 

WPROWADZENIE 
Zanim przejdziemy do sedna katechezy o rzeczach ostatecznych, jest ważne wziąć pod uwagę to, co 
stwierdza św. Paweł w hymnie błogosławieństwa do Boga Ojca na początku Listu do Efezjan (1,3-11): 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie.  

W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata,  

abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem w miłości,  

przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,  

według postanowienia swej woli… 

[On] nam oznajmił tajemnicę swej woli  

według swego postanowienia, 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. 

Ten tekst stanie się tłem, koniecznym do zrozumienia katechezy o eschatologii, czyli rzeczach ostatecznych. 

 

Stworzenie ku Chrystusowi 

Zjednoczyć wszystko w Chrystusie95 
„Oprócz tego, że Bóg dla każdego przygotował swój plan, to sprawia On także, że wszystkie nasze 
indywidualne, kręte drogi zbiegają się w jeden wielki projekt. Szczególnie wyraźnie mówi o tym 
św. Paweł w swoich listach. Wyjaśnia on, że Ojciec stworzył nas z niczego. Ukształtował nas 
wszystkich na podobieństwo Chrystusa, abyśmy stanowili z Nim jedność, abyśmy w Synu stali się 
Jego przybranymi dziećmi. Święty Paweł pisze dalej, że Bóg stworzył nas, aby „wszystko na nowo 
zjednoczyć w Chrystusie” (Ef 1, 10), powołał nas, abyśmy „byli święci i nieskalani przed Jego 
obliczem” (Ef 1, 4). Oto wielki plan Boga wobec całej ludzkości i wobec każdego z nas: wychodzimy 
od Niego i do Niego wracamy, po przejściu tego morza, którym jest życie. Taka sama jest trajektoria 
Jezusa: «Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca» (J 16, 
28). Jest to ta sama droga, którą my przechodzimy, mimo że nie pochodzimy od Ojca w taki sam 
sposób jak Jezus, bo Jezus jest przedwieczny, a my zostaliśmy w pewnym momencie stworzeni. (…) 

                                                      

95 O. Livio Fanzaga, Spojrzenie w wieczność. Śmierć Sąd Piekło Niebo, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ss. 17-18. 
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Tak przedstawia się fascynująca koncepcja życia chrześcijańskiego, postrzeganego jako powrót do 
Ojca, od którego wzięliśmy swój początek. Pomiędzy wyjściem a powrotem jest jednak czas próby 
wierności, czas naszej wewnętrznej przemiany, szansa na upodobnienie się do Jezusa 
ukrzyżowanego: śmierć zatem jest uczestnictwem w Jego zmartwychwstaniu. Pojawiamy się na tym 
świecie i przemierzamy go, idąc po śladach Chrystusa ukrzyżowanego, by powrócić do Boga poprzez 
śmierć, która jest uczestnictwem w tajemnicy paschalnej Chrystusa. Jeżeli dochowamy Mu wierności w 
niesieniu krzyża, będziemy dzielić z Nim radość zmartwychwstania.” 

Dążenie do raju 
Jesteśmy stworzeni przez Boga, by uczynił nas w Chrystusie swymi przybranymi dziećmi; każdy człowiek 
nosi w swoim sercu pragnienie i poszukiwanie szczęścia. Jak stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego96: 

„Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga 
i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek 
znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka: 

Osobliwą rację godności ludzkiej stanowi powołanie człowieka do uczestniczenia w życiu 
Boga. Człowiek już od swego początku zapraszany jest do rozmowy z Bogiem: istnieje 
bowiem tylko dlatego, że Bóg stworzył go z miłości i wciąż z miłości zachowuje, a żyje w 
pełni prawdy, gdy dobrowolnie uznaje ową miłość i powierza się swemu Stwórcy [Sobór 
Watykański II, konst. Gaudium et spes, 19]” (KKK 27). 

„Błogosławieństwa są odpowiedzią na naturalne pragnienie szczęścia. Pragnienie to ma 
Boskie pochodzenie; Bóg wszczepił je w serce człowieka, by przyciągnąć je do siebie, 
ponieważ tylko On może je zaspokoić. 

Z pewnością wszyscy chcemy żyć szczęśliwie i nie ma wśród ludzi nikogo, kto nie 
zgodziłby się na to, zanim by mu to nawet jasno przedstawiono [św. Augustyn, De moribus 
ecclesiae catholicae, 1, 3, 4: PL 32, 1312]. 

Jakże więc szukam Ciebie, Panie? Gdy szukam Ciebie, mojego Boga, szukam życia 
szczęśliwego. Będę Cię szukał, by dusza moja żyć mogła. Ciało me żyje dzięki mojej duszy, 
a dusza żyje dzięki Tobie [św. Augustyn, Wyznania, X, 20, 29]. 

Jedynie Bóg nasyca [św. Tomasz z Akwinu, In Symbolum Apostolorum scilicet «Credo in 
Deum» expositio, 15]” (KKK 1718). 

„Często chrześcijaństwo jest przeżywane i nauczane jako «przykry obowiązek»” 97, mówi 
się, że „być chrześcijaninem to trudne i absorbujące”.  Dla Augustyna natomiast „wiara to 
przyjemność”, odpowiedź na przyciąganie ze strony Boga. Dlatego górę bierze ten, kto 
pragnie wiele, kto potrafi dać się zdobyć i zachwycić.  

„Kiedy słyszysz: nikt nie przychodzi do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec”, nie myśl, że 
jesteś przyciągany na siłę. Również miłość jest mocą, która pociąga duszę. Co znaczy być 
pociąganym przez przyjemność? Złóż twą przyjemność w Panu, a On zaspokoi pragnienia 
twego serca (Ps 37, 4). 

Jeśli zmysły cielesne mają swoje przyjemności, dlaczego dusza nie miałaby ich mieć? 
Gdyby dusza nie miała swoich przyjemności, to psalmista nie powiedziałby: „Synowie 
ludzcy chronią się w cieniu Twych skrzydeł, sycą się tłuszczem Twojego domu, poisz ich 
potokiem Twoich rozkoszy. Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twojej światłości 
oglądamy światło (Ps 36, 8-10). Daj mi serce, które kocha, a zrozumie to, co mówię. Daj mi 
serce spragnione, serce złaknione, które się czuje pielgrzymem, odczuwające pragnienie na 
tej pustyni, serce, które wzdycha do źródła wiecznej ojczyzny, a ono zrozumie, co mówię. Z 
pewnością – jeśli mówię do serca oschłego, nie będzie mogło zrozumieć. I takimi byli ci, 
którzy szemrali między sobą. Przychodzi do Mnie – mówi Pan – ten, kto jest pociągnięty 
przez Ojca”98. 

                                                      

96 Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II poprawione, Pallotinum 2002. 
97 Adolfo Scandura, Agostino – Il desiderio di Dio, Edizione Messaggero di Padova, Padova 2009, s. 57. 
98 Adolfo Scandura, dz. cyt., ss. 65-67. 



 42 

„Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna, a tak nowa, późno Cię umiłowałem. W głębi 
duszy byłaś, a ja się po świecie błąkałem i tam szukałem Ciebie, bezładnie chwytając rzeczy 
piękne, które stworzyłaś. Ze mną byłaś, a ja nie byłem z Tobą. One mnie więziły z dala od 
Ciebie – rzeczy, które by nie istniały, gdyby w Tobie nie były. Zawołałaś, krzyknęłaś, 
rozdarłaś głuchotę moją. Zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica, rozświetliłaś ślepotę moją. 
Rozlałaś woń, odetchnąłem nią – i oto dyszę pragnieniem Ciebie. Skosztowałem – i oto 
głodny jestem, i łaknę. Dotknęłaś mnie – i zapłonąłem tęsknotą za pokojem Twoim” 
(Wyznania, Księga X, 27). 

Eschatologia w naszych czasach99 
Francuski autor, mówiąc o statystyce z roku 1994 na temat tego, co myślą ludzie we Francji, czy to 
zsekularyzowani czy wierzący, stwierdza: 

„Duża część ludzi nam współczesnych ocenia, że śmierć prowadzi do nicości; jednocześnie 
zaś pytanie o tamten świat osiąga w naszych czasach nową aktualność. Paradoks człowieka 
nowoczesnego. 

I tak 42% Francuzów myśli, że śmierć jest absolutnym końcem, zniknięciem ciała i ducha; 
45% myśli, że jest ona przejściem do czegoś innego. A najbardziej zaskakujące jest to, że te 
statystyki nie odróżniają kategorii wierzących i niewierzących, skoro 38% spośród tych, 
którzy mówią o sobie „katolicy”, uważa, że śmierć jest końcem wszystkiego, a 29% ateistów 
wierzy w jakąś formę życia po śmierci! 

Jesteśmy więc świadkami pewnej niespójności między obecnym życiem a tamtym światem: 
tylko 52% ankietowanych osób widzi jeszcze związek między czynami swojego życia 
ziemskiego a przyszłym przeznaczeniem. Nasze nowoczesne społeczeństwo, które 
przesunęło ostateczny moment śmierci, nie wie już, jak wpasować tego „intruza”, który się 
nie poddaje jego technice. Próbuje się ją zmarginalizować, zbanalizować, udaje się brak 
zainteresowania, podczas gdy ona jest wszechobecna”. 

Nawet nowsze wywiady i statystyki w krajach dawnej tradycji chrześcijańskiej dają wyniki jeszcze niższe 
niż te wyżej opisane.  

Ojciec Livio100 w swojej książce Spojrzenie na wieczność stwierdza: 

„W naszych czasach nie tylko zapomnieliśmy, że mamy troszczyć się o zbawienie swojej 
duszy, ale wręcz zatraciliśmy świadomość, że ją posiadamy. Dziś człowiek często po prostu 
nie pamięta, że posiada duszę. Współczesne społeczeństwo jest do tego stopnia omamione 
materializmem, że zapomniało o tym drogocennym skarbie każdej istoty ludzkiej. Tę 
fałszywą koncepcję człowieka wytworzyła cywilizacja naznaczona ateizmem, cywilizacja 
jawiąca się niemal jako zwierzęca. Dzisiejsza antropologia pomija kwestię duszy; nawet 
niektórzy teolodzy w Kościele, mówiąc o duszy, skłaniają się ku myśli filozofów greckich, 
jakby Pismo Święte nic nie mówiło na ten temat! (…) 

Z tego wynika, że tym, co najbardziej obchodzi dzisiejszych ludzi, co daje im satysfakcję i 
zaprząta ich uwagę jest: zdrowie, dobrobyt materialny i wygody. Dlatego dramat 
choroby, starości i śmierci jest przeżywany jako największa tragedia, która nie może mieć 
szczęśliwego zakończenia.” 

Fałszywe ziemskie raje 
Papież Benedykt XVI w swojej encyklice „Spe Salvi”101 bada niektóre przyczyny, które spowodowały 
przejście od pragnienia raju, nieba do pragnienia i woli zbudowania raju tu na ziemi. Już w katechezach z lat 
poprzednich wskazywaliśmy na niektóre z tych przyczyn, ale ważne jest poznać analizę, którą przeprowadza 
Papież Benedykt, ukazując przyczyny z powodu których rzeczy ostateczne i eschatologia utraciły 

                                                      

99 Michael Hubaut, La Vie au-delà de la vie, Desclée de Brower, Paris 1994. 
100 O. Livio Fanzaga, dz. cyt., s. 36.  
101 Papież Benedykt XVI, Encyklika „Spe Salvi”, Libreria Editrice Vaticana, Rzym, 30 Listopada 2007. 
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zainteresowanie nie tylko u niewierzących, ale również u samych wierzących, nawet katolików. Papież w 
swoim liście stawia to pytanie:  

W jaki sposób mogła rozwinąć się idea zbawienia ściśle indywidualistycznego? 

16. Aby odnaleźć odpowiedź na te pytania, musimy spojrzeć na podstawowe wyznaczniki 
czasów nowożytnych. Z wyjątkową jasnością widać je u Francisa Bacona102.  

Jest rzeczą niezaprzeczalną, że wraz z odkryciem Ameryki i nowymi zdobyczami techniki 
narodziła się nowa epoka. Na czym jednak polega ten epokowy zwrot? Otóż nowa 
współzależność eksperymentu i metody sprawiła, że człowiek może dojść do zrozumienia 
natury zgodnie z jej prawami i doprowadzić ostatecznie do «zwycięstwa sztuki nad naturą» 
(victoria cursus artis super naturam) [F. Bacon, Novum organum, I, 117].  

Nowość – według wizji Bacona – tkwi w nowej zależności pomiędzy nauką i praktyk ą. 
Odtąd ujmowano to też teologicznie: ta nowa zależność pomiędzy nauką i praktyką miała 
oznaczać, że panowanie nad stworzeniem dane człowiekowi przez Boga i utracone z 
powodu grzechu pierworodnego zostało przywrócone[por. F. Bacon, Novum organum, I, 
129]. 

17. (…) Teraz tego «odkupienia», odzyskania utraconego «raju», nie oczekuje się już od 
wiary, ale od świeżo odnalezionego związku pomiędzy nauką i praktyką. Nie przeczy się tu 
zwyczajnie wierze; jest ona raczej przesunięta na inny poziom – poziom jedynie prywatny i 
pozaziemski103 – a równocześnie staje się w jakiś sposób nieistotna dla świata. Ta 
programowa wizja zdeterminowała bieg czasów nowożytnych i wpływa również na aktualny 
kryzys wiary, który konkretnie rzecz biorąc jest przede wszystkim kryzysem chrześcijańskiej 
nadziei. Toteż i nadzieja u Bacona otrzymuje nową formę. Teraz nazywa się wiarą w postęp. 
Dla Bacona jest bowiem jasne, że odkrycia i wynalazki wówczas wprowadzane w życie są 
jedynie początkiem; że dzięki współpracy nauki i praktyki będzie można dojść do całkiem 
nowych odkryć, wyłoni się zupełnie nowy świat, królestwo człowieka. (…) W 
późniejszym rozwoju ideologii postępu radość z powodu widzialnego rozszerzania 
możliwości człowieka pozostaje stałym potwierdzeniem wiary w postęp jako taki. 
18. Równocześnie coraz bardziej centralne miejsce w idei postępu zajmują dwie kategorie: 
rozum i wolność. Postęp jest przede wszystkim postępem we wzroście panowania rozumu, 
a rozum jest oczywiście pojmowany jako władza dobra i dla dobra. Postęp jest 
pokonaniem wszelkich zależności – jest postępem ku doskonałej wolności. Również 
wolność jest pojmowana wyłącznie jako obietnica, w której człowiek realizuje się ku swej 
pełni. (…) 

 Rozum i wolność same w sobie wydają się gwarantować istnienie nowej, doskonałej 
wspólnoty ludzkiej, na mocy ich wewnętrznej dobroci. W obu tych kluczowych pojęciach: 
«rozumu» i «wolności», myśl jednak zawsze przeciwstawia się więzom nakładanym przez 
wiarę i Kościół, jak też przez ówczesny ład państwowy. Zatem obydwa te pojęcia 
zawierają niezwykle wybuchowy potencjał rewolucyjny. 
19. Musimy pokrótce rzucić okiem na dwa istotne etapy politycznej krystalizacji tej nadziei... 
Pierwszym z nich jest Rewolucja Francuska jako próba ustanowienia panowania rozumu i 
wolności, również na sposób politycznie realny. W pierwszej chwili Europa Oświecenia 
patrzyła z entuzjazmem na te wydarzenia, ale wobec ich rozwoju musiała na nowo 
zastanowić się nad rozumem i wolnością. Znaczące dla dwóch faz recepcji tego, co działo się 
we Francji, są dwa dzieła Emanuela Kanta, w których snuje refleksje nad wydarzeniami. W 
1792 pisze: Der Sieg des guten Prinzips über das Böse und die Gründung eines Reichs Gottes 
auf Erden (Zwycięstwo dobrego pryncypium nad złym i ustanowienie królestwa Bożego 
na ziemi). Twierdzi w nim: «Stopniowe przejście od wiary kościelnej ku wyłącznemu 
panowaniu czystej wiary religijnej stanowi przybliżanie się do królestwa Bożego» [Kant, 
Werke, IV, pod red. W. Weischedel (1956), 777]. Mówi nam także, że rewolucje mogą 
przyspieszać czas tego przejścia od wiary kościelnej do wiary jedynie rozumnej. (…) 

                                                      

102 Francis Bacon, Londyn, 1561-1626. 
103 Podkreślenie moje.  
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«Królestwo Boże» pojawia się tam, gdzie wychodzi się poza «wiarę kościelną» i zastępuje 
się ją «wiarą religijną», tzn. zwyczajną wiarą rozumową. (…) 

20. W wieku XIX (…) nadal uważano rozum i wolność za gwiazdy przewodnie, za którymi 
trzeba iść drogą nadziei. Coraz szybszy rozwój techniki  i związane z nim uprzemysłowienie 
dość szybko wytworzyły nową sytuację społeczną: powstała klasa robotników 
przemysłowych i tak zwany «proletariat przemysłowy», którego dramatyczne warunki 
życiowe w sposób wstrząsający opisał Fryderyk Engels w 1845 roku. Dla czytelnika 
musiało być jasne: nie może być tak dalej, potrzeba zmian. Zmiana jednak miała 
wstrząsnąć i zburzyć całą struktur ę społeczeństwa burżuazyjnego. Po rewolucji 
burżuazyjnej z 1789 roku nadeszła godzina nowej rewolucji – rewolucji proletariackiej : 
postęp nie mógł się dokonywać zwyczajnie w sposób linearny, małymi krokami. Potrzebny 
był rewolucyjny przeskok.  
Karol Marks próbował zainicjować ten nowy i ostateczny – jak utrzymywał – wielki krok 
historii ku zbawieniu – ku temu, co Kant określał mianem «królestwa Bożego». Jak tylko 
rozwieje się prawda o « tamtym świecie », trzeba będzie ustanowić prawdę o «tym świecie». 
(…) 

Postęp ku temu, co lepsze, ku światu definitywnie dobremu, nie rodzi się już po prostu z 
nauki, ale z polityki – z polityki pomyślanej naukowo, która potrafi rozpoznać strukturę 
historii i społeczeństwa i w ten sposób wskazuje drogę do rewolucji, do przemiany 
wszystkiego.  
Z wielką precyzją, chociaż w sposób jednostronny i wybiórczy, Marks opisał sytuację 
swojego czasu i z wielkim talentem analitycznym przedstawił drogę do rewolucji – nie 
tylko teoretycznie: z partią komunistyczną, która zrodziła się z Manifestu 
komunistycznego z 1848 roku, konkretnie ją zainicjował. Jego obietnica, dzięki precyzji 
analizy i jasnemu wskazaniu środków do osiągnięcia radykalnej przemiany, fascynowała i 
dziś na nowo fascynuje. A potem w sposób jeszcze bardziej radykalny doszło do 
rewolucji w Rosji.104 

21. Jednak zwycięstwo ukazało zarazem ewidentny fundamentalny błąd Marksa. Wskazał 
on bardzo precyzyjnie, w jaki sposób dokonać przewrotu. Nie powiedział jednak, jak 
sprawy miały się potoczyć potem. (…) 

I tak, po zwycięstwie rewolucji Lenin przekonał się, że w pismach mistrza nie było żadnego 
wskazania, jak postępować. Owszem, mówił on o przejściowej fazie dyktatury proletariatu 
jako o konieczności, która jednak w następnym okresie miała sama z siebie przestać istnieć.  

Dobrze znamy tę «fazę przejściową» i wiemy, jak ona się rozwinęła, nie rodząc zdrowego 
świata, ale pozostawiając za sobą pustoszące zniszczenia… 

Błąd jego [Marksa] tkwi głębiej. Zapomniał, że człowiek pozostaje zawsze człowiekiem. Zapomniał o 
człowieku i o jego wolności. Zapomniał, że wolność pozostaje zawsze wolnością, nawet, gdy wybiera 
zło. Wierzył, że gdy zostanie uporządkowana ekonomia, wszystko będzie uporządkowane.105  

Jego prawdziwy błąd to materializm: człowiek nie jest bowiem tylko produktem warunków 
ekonomicznych i nie jest możliwe jego uzdrowienie wyłącznie od zewnątrz, przez stworzenie 
korzystnych warunków ekonomicznych. 

                                                      

104 „Marks podziela z poprzedzającymi go socjalistami przekonanie, że kolektywne zawłaszczenie środków produkcji  
może uleczyć wszelkie zło społeczne. I idzie o wiele dalej, oczekując od uspołecznionej własności dostatniego świata, 
bezklasowego społeczeństwa, zaniku państwa, pełnego pojednania człowieka z samym sobą, a zatem ze swoją 
społeczną istotą i ze swoją naturą, szczęśliwego „królestwa wolności”, pewnego rodzaju raju ziemskiego” (José 
Miguel Ibañez Langlois, La Dottrina sociale della Chiesa, Ed. Ares, 1989, Mediolan, s. 259).  
105 W związku z tym Katechizm Kościoła Katolickiego bardzo dobrze stwierdza: «Nauka o grzechu pierworodnym – 
związana z nauką o Odkupieniu przez Chrystusa – daje jasne spojrzenie na sytuację człowieka i jego działanie w 
świecie. Przez grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem, chociaż 
człowiek pozostaje wolny. Grzech pierworodny pociąga za sobą "niewolę pod panowaniem tego, który ma władzę 
śmierci, to jest diabła". Nieuwzględnianie tego, że człowiek ma naturę zranioną, skłonną do zła, jest powodem 
wielkich błędów w dziedzinie wychowania, polityki, działalności społecznej i obyczajów» (KKK 407). 
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22. Tak więc na nowo stajemy wobec pytania: w czym możemy pokładać nadzieję? (...) Przede 
wszystkim trzeba się pytać: co prawdziwie oznacza «postęp», co obiecuje, a czego nie obiecuje? (...) 
staje się ewidentna dwuznaczność postępu. Bez wątpienia ofiaruje on nowe możliwości dobra, ale 
też otwiera przepastne możliwości zła – możliwości, które wcześniej nie istniały. (…) Jeśli wraz z 
postępem technicznym nie dokonuje się postęp w formacji etycznej człowieka, we wzrastaniu 
człowieka wewnętrznego (por. Ef 3, 16; 2 Kor 4, 16), wówczas nie jest on postępem, ale zagrożeniem 
dla człowieka i dla świata.106 

Raj według Objawienia 
Wobec tej redukcji raju, nieba w niebo ziemskie, Papież Benedykt XVI w encyklice „Spe Salvi” wyjaśnia, 
co jest fundamentem nadziei chrześcijańskiej: 

2. (…) «jawi się jako element wyróżniający chrześcijan, fakt, że oni mają przyszłość: nie 
wiedzą dokładnie, co ich czeka, ale ogólnie wiedzą, że ich życie nie kończy się pustką. Tylko 
wtedy, gdy przyszłość jest pewna jako rzeczywistość pozytywna, można żyć w 
teraźniejszości. »… 

5. (…) Życie nie jest zwyczajnym następstwem praw i przypadkowości materii, ale we 
wszystkim i równocześnie ponad wszystkim jest osobowa wola, jest Duch, który w Jezusie 
objawił się jako Miło ść. 
7. (…) W jedenastym rozdziale Listu do Hebrajczyków (w. 1.) jest zawarta swego rodzaju 
definicja wiary, która ściśle łączy tę cnotę z nadzieją (…): «Wiara zaś jest hypostasis tych 
dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy». (…)  

Tomasz z Akwinu, posługując się terminologią swojej tradycji filozoficznej, tak to tłumaczy: 
wiara jest «habitus», [czyli stałym nastawieniem duszy], dzięki któremu życie wieczne 
bierze w nas początek, a rozum jest skłonny przystać na to, czego nie widzi. (…)  

Przez wiarę są w nas już obecne, na sposób inicjalny, możemy powiedzieć «w zarodku» – 
«substantia» – te rzeczy, których się spodziewamy – a więc wszystko, życie prawdziwe. 
Właśnie dlatego, że ta rzecz jest już obecna, obecność tego, co ma nastąpić, daje również 
pewność: «rzecz», która ma nastąpić, nie jest jeszcze widoczna w świecie zewnętrznym  
(nie «jawi się»), ale z faktu, że nosimy ją w sobie jako dynamiczną rzeczywistość w stanie 
początkowym, już teraz rodzi się jakieś pojęcie o niej. (…) 

Wiara nie jest tylko skłanianiem się osoby ku rzeczom, jakie mają nadejść, ale wciąż są 
całkowicie nieobecne. Ona coś nam daje. Już teraz daje nam coś z samej oczekiwanej 
rzeczywistości, a obecna rzeczywistość stanowi dla nas «dowód» rzeczy, których jeszcze nie 
widzimy. Włącza przyszłość w obecny czas do tego stopnia, że nie jest ona już czystym 
«jeszcze nie». Fakt, że ta przyszłość istnieje, zmienia teraźniejszość; teraźniejszość styka się 
z przyszłą rzeczywistością, i tak rzeczy przyszłe wpływają na obecne i obecne na przyszłe. 

 
Na pytanie, na czym polega „Życie wieczne”, Papież odpowiada: 

12. (…) Możemy jedynie starać się myślą wybiec poza doczesność, w której jesteśmy 
uwięzieni i w jakiś sposób przeczuwać, że wieczność nie jest ciągiem następujących po 
sobie dni kalendarzowych, ale czymś, co przypomina moment ostatecznego zaspokojenia, 
w którym pełnia obejmuje nas, a my obejmujemy pełnię. Byłby to moment zanurzenia się w 
oceanie nieskończonej miłości, w którym czas – przed i potem – już nie istnieje. Możemy 
jedynie starać się myśleć, że ten moment jest życiem w pełnym znaczeniu, wciąż nowym 
zanurzaniem się w głębię istnienia, podczas gdy po prostu ogarnia nas radość. Tak to 
wyraża Jezus w Ewangelii według św. Jana: «Znowu [...] jednak was zobaczę i rozraduje się 
serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać» (16, 22). 

Prawdziwe oblicze chrześcijańskiej nadziei 
24. Zapytajmy jeszcze raz: w czym możemy pokładać nadzieję? W czym nie możemy 
pokładać nadziei? (…)  

                                                      

106 Por. Luc Baresta, L’Annuncio del Paradiso sui nostri deserti, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008, ss. 25-42. 
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a) Właściwy stan rzeczy ludzkich i zdrowie moralne świata nie mogą być nigdy 
zagwarantowane jedynie przez struktury , jakkolwiek są one wartościowe. Struktury takie 
nie tylko są ważne, ale także konieczne; nie mogą one jednak i nie powinny pozbawiać 
człowieka wolności (…) Wolność potrzebuje przekonania; przekonanie nie istnieje samo 
z siebie, ale wciąż musi być wspólnotowo zdobywane. 
b) Ponieważ człowiek zawsze pozostaje wolny, a jego wolność jest zawsze krucha, nigdy na 
tym świecie nie zaistnieje definitywnie ugruntowane królestwo dobra. Kto obiecuje 
lepszy świat, który miałby nieodwołalnie istnieć na zawsze, daje obietnicę fałszywą; pomija 
ludzką wolność. (…) Wolne przylgnięcie do dobra nigdy nie istnieje po prostu samo z siebie. 
(…)  

25. (…) Człowiek nigdy nie może być po prostu zbawiony z zewnątrz. Byli w błędzie Francis 
Bacon i ci, którzy przynależą do nurtu myśli świata nowożytnego, zainspirowanego przez 
niego, uważając, że człowiek zostanie zbawiony przez naukę. Mając takie oczekiwania, zbyt 
wiele wymaga się od nauki; tego rodzaju nadzieja jest zwodnicza. Nauka może wiele wnieść 
w proces humanizacji świata i ludzkości. Może jednak również zniszczyć człowieka i świat, 
jeśli nie jest ukierunkowana przez siły, które są poza nią. (…) 

26. To nie nauka odkupuje człowieka. Człowiek zostaje odkupiony przez miłość. Odnosi 
się to już do sfery czysto światowej. Kiedy ktoś doświadcza w swoim życiu wielkiej miłości, 
jest to moment «odkupienia», który nadaje nowy sens jego życiu. Szybko jednak zda sobie 
również sprawę z tego, że miłość, która została mu dana, sama nie rozwiązuje problemu jego 
życia. Jest to krucha miłość. Może zostać zniszczona przez śmierć. Istota ludzka potrzebuje 
miłości bezwarunkowej. Potrzebuje tej pewności, dzięki której może powiedzieć: «Ani 
śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani 
Moce, ani co [jest] wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas 
odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym» (Rz 8, 38-39). 

Jeżeli istnieje ta absolutna miłość, z jej absolutną pewnością, wówczas – i tylko wówczas – 
człowiek jest «odkupiony» niezależnie od tego, co wydarzyłoby się w jego szczególnym 
przypadku. To mamy na myśli , gdy mówimy: Jezus Chrystus nas «odkupił». Przez Niego 
nabraliśmy pewności Boga – Boga, który nie stanowi tylko dalekiej «pierwszej przyczyny» 
świata, gdyż Jego Syn jednorodzony stał się człowiekiem i o Nim każdy może powiedzieć: 
«Obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie 
wydał za mnie» (Ga 2, 20). 

27. (…) Prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może być 
tylko Bóg – Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje «aż do końca», do ostatecznego 
«wykonało się!» (por. J 13, 1; 19, 30) (…) «A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, 
jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa» (J 17, 3).  

Życia we właściwym znaczeniu nie mamy dla siebie ani wyłącznie z samych siebie: jest ono 
relacją. Życie w swojej pełni jest relacją z Tym, który jest źródłem życia. Jeśli 
pozostajemy w relacji z Tym, który nie umiera, który sam jest Życiem i Miłością, wówczas 
mamy życie. Wówczas «żyjemy». 

31. (...) Bóg jest fundamentem nadziei – nie jakikolwiek bóg, ale ten Bóg, który ma ludzkie 
oblicze i umiłował nas aż do końca: każdą jednostkę i ludzkość w całości. Jego królestwo to 
nie wyimaginowane zaświaty, umiejscowione w przyszłości, która nigdy nie nadejdzie; Jego 
królestwo jest obecne tam, gdzie On jest kochany i dokąd Jego miłość dociera. Tylko 
Jego miłość daje nam możliwość trwania w umiarkowaniu, dzień po dniu, bez utraty zapału, 
który daje nadzieja w świecie ze swej natury niedoskonałym. Równocześnie Jego miłość jest 
dla nas gwarancją, że istnieje to, co jedynie mgliście przeczuwamy, a czego mimo wszystko 
wewnętrznie oczekujemy: życie, które prawdziwie jest życiem. (...) 
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Sobór Watykański II: 

przezwyciężenie indywidualistycznej wizji rzeczy ostatecznych 

Od „rzeczy ostatecznych” średniowiecza do „Eschatologii” Soboru 
Watykańskiego II 

Dorośli bracia pamiętają jak uczono ich „rzeczy ostatecznych” na katechezie w parafii. Dzisiaj dzięki 
odzyskaniu źródeł Pisma, Ojców Kościoła i dzięki ruchowi liturgicznemu, które zeszły się na Soborze 
Watykańskim II, to, co było nauczaniem (doktryną) rzeczy ostatecznych zostało uznane za szczyt i 
wypełnienie historii Zbawienia, dokonanego dla nas wszystkich w Jezusie Chrystusie, umarłym i 
zmartwychwstałym, który wstąpił do Nieba i było antycypowane w Dziewicy Maryi, wziętej do Nieba z 
duszą i ciałem. Pewien autor tak pisze107: 

Wizja eschatologiczna Soboru Watykańskiego II nie ogranicza się do uznania „rzeczy 
ostatecznych” i ich przedstawienia, jak to czyniono przed Soborem, ale zgłębia wydarzenia 
ostateczne i ukazuje je jako elementy włączone w całą rzeczywistość i życie Kościoła. 
Kościół, który przyjmuje i czyni swoją taką perspektywę eschatologiczną, jawi się jako 
Kościół żywy i dynamiczny, czujny i czuwający, wołając całym sercem wraz z Duchem 
Świętym, który w nim mieszka: Przyjdź, Panie Jezu!  

Pozbawiony tego zapału i tej nadziei, Kościół traci coś istotnego i schodzi do poziomu 
płaskiej codzienności lub zadowala się zwykłymi ludzkimi i pozbawionym znaczenia 
wybiegami, niezdolnymi do prawdziwego budowania Królestwa Bożego i doprowadzenia 
ludzi ku uszczęśliwiającej pełni, w uwielbieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Tommaso Stancati pod hasłem „Eschatologia”, w Lexicon, Dizionario teologico enciclopedico, pisze:  

„Sobór Watykański II  mocno podkreślił istotowy eschatologiczny wymiar 
chrześcijaństwa, potwierdzając prawomocność dwubiegunowej eschatologii katolickiej i 
poświęcając cały rozdział (VII) Lumen Gentium eschatologicznej naturze Kościoła (por. LG 
5).  

W naszym stuleciu dokonano odnowienia eschatologii, która w ten sposób na nowo weszła 
do katolickiej teologii, w nowej formie, zastępując, nawet z pewną twardością, de 
Novissimis, prosty końcowy traktacik teologii (von Balthasar), niewystarczający 
marginalny wykład zagadnień eschatologicznych, jako że są one traktowane w sposób zbyt 
materialny i rozłączny wobec misterium Chrystusa i wobec wymiaru eschatologicznego, 
poza tym, że bardzo daleki od perspektywy dialogu z kulturą świecką. To odnowienie 
dokonało się jako ponowne chrystologiczne zogniskowanie eschatologii – które leży u 
podstaw wymiaru eschatologicznego wszystkich traktatów teologicznych – i jako 
konsekwencja ponownego odkrycia przez teologię katolicką swych pierwotnych źródeł: 
Pisma, duszy teologii; teologii patrystycznej, pierwszego całościowego opracowania 
teologicznego; Liturgii , żywotnego miejsca istotowo eschatologicznej wiary Kościoła. W 
tych źródłach został odkryty istotowy wymiar eschatologiczny: dążenie do eklezjalnego 
wypełnienia tego, co już się dokonało w Chrystusie. 

Pierwotnym przedmiotem zainteresowania eschatologii nie jest więc określanie miejsc na 
tamtym świecie, ani obiektywne przedstawianie czy rodzaj reportażu o ostatecznych 
rzeczach człowieka, w takim stopniu, by zadowolić ciekawość ludzką ze skutkiem poważnej 
utraty wyczucia misterium, ale dialektyka ciągłości i jej braku mi ędzy historią i 
metahistorią, między wydarzeniami ziemskimi i ich ostatecznością. 

 

                                                      

107 Renzo Lavatori, Il Signore verrà nella gloria, Edizioni Dehoniane, Bologna 2007. 
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Ojcowie Soboru Watykańskiego II w zakończeniu Konstytucji o Kościele Lumen Gentium zechcieli 
wprowadzić rozdział o „Eschatologicznym wymiarze Kościoła”108 

48. Kościół, do którego w Jezusie Chrystusie jesteśmy wszyscy powołani i w którym dzięki 
łasce Bożej zdobywamy świętość, osiągnie pełnię dopiero w chwale niebieskiej, gdy 
nadejdzie czas odnowienia wszystkiego (Dz 3,21) i kiedy wraz z rodzajem ludzkim 
również świat cały, głęboko związany z człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu, 
w sposób doskonały odnowi się w Chrystusie (por. Ef 1,10, Kol 1,20). 

Już przyszedł zatem do nas kres wieków (por. 1 Kor 10,11), już ustanowione zostało 
nieodwołalnie odnowienie świata i w pewien rzeczywisty sposób już w doczesności 
jest ono antycypowane: albowiem Kościół już na ziemi naznaczony jest 
prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością. Dopóki jednak nie powstaną 
nowe niebiosa i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka (por. 2 P 3,13), 
Kościół pielgrzymujący, w swoich sakramentach i instytucjach, które należą do 
obecnego wieku, posiada postać tego przemijającego świata i żyje pośród 
stworzeń, które wzdychają dotąd w bólach porodu i oczekują objawienia synów 
Bożych (por. Rz 8,19-22). 

Kościół niebiański i Kościół pielgrzymujący 
49. Dopóki tedy Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, a wraz z Nim wszyscy aniołowie 
(por. Mt 25,31), dopóki po zniszczeniu śmierci wszystko nie zostanie poddane Jemu (por. 1 
Kor 15,26-27), jedni spośród uczniów Jego pielgrzymują na ziemi, inni dokonawszy 
żywota poddają się oczyszczeniu, jeszcze inni  zażywają chwały, widząc „wyraźnie samego 
Boga troistego i jedynego, jakim jest” [Sobór Florencki], wszyscy jednak, w różnym stopniu 
i w rozmaity sposób, złączeni jesteśmy wzajemnie w tej samej miłości Boga i bliźniego i 
ten sam hymn chwały śpiewamy Bogu naszemu. Wszyscy bowiem, którzy są Chrystusowi, 
mając Ducha Jego zrastają się w jeden Kościół i zespalają się wzajemnie ze sobą w 
Chrystusie (por. Ef 4,16). Łączność zatem pielgrzymów z braćmi, którzy zasnęli w 
pokoju Chrystusowym, bynajmniej nie ustaje, przeciwnie, według nieustannej wiary 
Kościoła, umacnia się jeszcze dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych. 
 Albowiem mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej 
utwierdzają cały Kościół w świętości, a część, którą Kościół tutaj na ziemi oddaje Bogu, 
uszlachetniają i różnorako obracają na większe zbudowanie Kościoła (por. 1 Kor 12,12-
27). Przyjęci bowiem do ojczyzny i znajdując się blisko przy Panu (por. 2 Kor 5,8), przez 
Niego, z Nim i w Nim nieustannie wstawiają się za nas u Ojca ofiarując Mu zasługi, które 
przez jedynego Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa (por. 1 Tm 2,5), 
zdobyli na ziemi, służąc Panu we wszystkim i w ciele swoim dopełniając tego, czego nie 
dostaje cierpieniom Chrystusowym, za ciało Jego, którym jest Kościół (por. Kol 1,24). Ich 
przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą. 
50. (…) Nasze zjednoczenie z Kościołem niebiańskim dokonuje się wtedy, kiedy – 
szczególnie w liturgii świętej, w której moc Ducha Świętego działa na nas poprzez znaki 
sakramentalne – wspólnie z nim w radosnym uniesieniu wielbimy majestat Boży i kiedy 
wszyscy, z wszelkiego pokolenia, języka, ludu i narodu we krwi Chrystusa odkupieni (por. 
Ap 5,9) i zgromadzeni w jeden Kościół, jedną pieśnią chwały uwielbiamy Boga w Trójcy 
jedynego. Sprawując przeto Ofiarę eucharystyczną, najściślej bodaj jednoczymy się ze 
czcią oddawaną Bogu przez Kościół w niebie, wchodząc w święte obcowanie z Nim i 
czcząc pamięć przede wszystkim chwalebnej zawsze Dziewicy Maryi, a także świętego 
Józefa, świętych Apostołów i Męczenników oraz wszystkich Świętych. 

 

                                                      

108 Sobór Watykański II, Lumen Gentium, rozd. VII: „Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego i jego 
związek z Kościołem w niebie” (nn. 48-51). 
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Po tym wprowadzeniu, przed wchodzeniem na żywo w katechezę o eschatologii, trzeba objaśniać niektóre 
istotne aspekty antropologii personalistycznej, które Sobór Watykański II odzyskał. Te aspekty 
antropologii, już omawiane w katechezach o teologii ciała, seksualności, małżeństwie, rodzinie, są konieczne 
także by coś pojąć, na ile to możliwe, o Śmierci, Sądzie, Czyśćcu, Piekle i Raju. 

Wizja Antropologii Chrze ścijańskiej 
Człowiek stworzony na obraz Boga  

„Bóg, udzielając się nam w Chrystusie (i przez Ducha Świętego), w tym samym 
czasie «objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi» (Gaudium et spes, 22). 
(…) Jak mówi Pismo Święte, człowiek został stworzony «na obraz i podobieństwo 
Boga». A jeśli ten Bóg nie jest zamkniętą w sobie Najwyższą Istotą, lecz stanowi 
wspólnotę życia i miłości, «musi» to mieć następstwa również dla człowieka: Czego 
właściwie jest obrazem stworzenie rozumne, do czego dokładnie odnosi się jego 
podobieństwo do Boga, możemy jasno i wyraźnie poznać dopiero wtedy, gdy 
skierujemy wzrok na Trójjedynego”.109 

„Najgłębszą istotą rzeczywistości okazuje się relacja, bycie-w-relacji. 
Rzeczywistość najwyższa i najprawdziwsza tak na poziomie stworzenia jak tym 
bardziej na poziomie Bożym jest bycie razem, (…) tym bardziej jestem sobą, im 
bardziej jestem «ty» dla innych110 i pozostaję z nimi we wzajemnej relacji”.111 

„Osobą w pełnym tego słowa znaczeniu jesteśmy i stajemy się przez dobrowolne 
wzajemne uznanie, w byciu ze sobą i dla siebie. Zatem «drugi» wchodzi w istotną 
strukturę mojego bytu osobowego. W drugim i przez drugiego mam siebie samego, 
a moje życie staje się bogate, pełne i doskonałe.112 I to właśnie daje się «odczytać» 
z Boga – Trójcy, to przekonanie stanowi konsekwencję wiary w Trójjedynego 
Boga”.113 

„Skoro Bóg jest komunią, a człowiek został stworzony jako obraz tego Boga (…), 
wynika stąd ostateczne przeznaczenie człowieka: jest on powołany do stawania się 
tym, czym od początku jest Bóg, communio, wspólnotą, wymianą życia – po to, by 
kiedyś, po wieczne czasy, uczestniczyć w doskonałej communio trynitarnego Boga. 
(…)  

Dlatego ten komunijny wymiar  stanowi podstawowe życiowe zadanie człowieka. 
W tym celu żyjemy. (…) Postuluje to nasze określone działania, bo komunia Boga z 
człowiekiem staje się rzeczywiście tylko wtedy wspólnym obustronnym 
odniesieniem, kiedy do jej powstania przyczyniają się, przez dawanie i 
otrzymywanie, zarówno Bóg, jak i człowiek. Dlatego Bóg nie jest tylko dawcą. 
Może to zabrzmi paradoksalnie, ale Bóg również człowiekowi zadaje coś «do 
zrobienia», po to, by w działaniu stworzeń otrzymywać odpowiedź miłości. (…) 

                                                      

109 Gisbert Greshake, Wierzę w Boga Trójjedynego, Kraków 2001, s. 13. 
110 Rozumiemy teraz dlaczego Jezus mówi: „Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego 
powodu, znajdzie je (Mt 16, 26). „On to [Chrystus], istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na 
równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie (lit. «opróżnił się z samego siebie»)… uniżył samego siebie, stając 
się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Fil 2, 6-8). 
111 Por. Gisbert Greshake, Dz. cyt., s. 40.  
112 Począwszy od Tomasza z Akwinu osoba w Bogu jest pojmowana jako “realitas subsistens”, czyli jako czysta 
wzajemna relacyjność.  
113 Gisbert Greshake, Dz. cyt., s. 40. 
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Ta komunia zawiera w sobie dwa elementy: jest wspólnotą z Bogiem i równocześnie 
wspólnotą z ludźmi, a nawet z całym stworzeniem. Są one ze sobą jak najściślej 
powiązane.”114 

„Jest nią właśnie Kościół. On sam powstał za sprawą działania Ducha 
Pięćdziesiątnicy (…), on też – jak mówi Sobór Watykański II – ma być «niejako 
sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem 
i jedności całego rodzaju ludzkiego» (Lumen gentium, 1)”.115 

„Jako ta Osoba Boża, która jest przyczyną jedności i przelewa na zewnątrz życie 
Boże, Duch Święty jest dla Kościoła tą zasadą, która go zespala, a równocześnie 
rodzi w nim wielość (a jeszcze dokładniej: wprowadza różnice, po to by łączyć, i 
łączy, po to by rozróżniać)116 (…) 

Duch Święty stanowi gwarancję tego, że jedność Ludu Bożego realizuje się nie w 
jednolitości, lecz w wielości najbardziej różnorodnych form i uzdolnień 
(charyzmatów), a różnorodność ta, dzięki wzajemnym wymianom, tworzy jedność. 
Na tym właśnie polega jedność trynitarna : nie jednolitość, ale też nie suma wielu 
odrębnych osób, lecz ich życie ze sobą i dla siebie. Communio realizuje się jako 
«jedność perychorezy», to jest jako wspólnota, w której każdy uczestniczy w 
specyficznych właściwościach drugiego”117 

W przemówieniu na Anioł Pański w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej w 2009 r., Papież Benedykt XVI 
podkreślił: 

„Dziś kontemplujemy Trójcę Przenajświętszą... Trzy Osoby są jednym Bogiem, bo Bóg jest 
miłością, Syn jest miłością, Duch jest miłością. Bóg jest całkowicie i tylko miłością, 
najczystszą miłością, nieskończoną i wieczną. Nie żyje we wspaniałej samotności, lecz jest 
niewyczerpanym źródłem życia, które wciąż się daje i przekazuje. 

Możemy to wyczuć w pewnej mierze, obserwując zarówno makrokosmos: naszą ziemię, 
planety, gwiazdy, galaktyki; jak też mikrokosmos: komórki, atomy, cząsteczki pierwsze. 
Wszystko, co istnieje, nosi w sobie w pewnym sensie «imię» Trójcy Przenajświętszej, 
ponieważ cały byt, aż po najmniejsze cząsteczki, opiera się na relacjach, które 
odzwierciedlają relacyjność Boga, ukazują stwórczą miłość. Wszystko pochodzi z miłości, 
dąży do miłości i porusza się pod wpływem miłości, oczywiście różny jest stopień 
świadomości i wolności... 

Najmocniejszy dowód na to, że jesteśmy stworzeni na obraz Trójcy Świętej, jest następujący: 
tylko miło ść czyni nas szczęśliwymi, bo żyjemy w relacji, żyjemy, żeby kochać i być 
kochanymi.  
Posługując się analogią zaczerpniętą z biologii, powiedzielibyśmy, że istota ludzka nosi w 
swoim «genomie» głęboki ślad Trójcy, Boga-Miłości”.118 

 

                                                      

114 Gisbert Greshake, Dz. cyt., s. 53. 
115 Gisbert Greshake, Dz. cyt., s. 78. 
116 „Duch Święty jest wewnętrzną zasadą nowego życia, jaką Bóg daje, posyła, jakiej udziela. Otrzymany przez 
wiarę i na chrzcie, mieszka On w chrześcijaninie, w jego duchu, a nawet w ciele. Ten Duch, który jest Duchem 
Chrystusa, czyni chrześcijanina synem Bożym i sprawia, że w jego sercu zamieszkuje Chrystus. Zajmując miejsce 
złej zasady ciała, staje się w człowieku zasadą wiary, poznania nadprzyrodzonego, miłości, uświęcenia. Nie należy 
Go gasić ani zasmucać. Jednocząc z Chrystusem powoduje On jedność Ciała Chrystusowego”. (Przypis Biblii 
Jerozolimskiej do Rz 5,5) ” 
117 Gisbert Greshake, Dz. cyt., s. 80-81  
118 Benedykt XVI, Anioł Pański w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 7 czerwca 1979. 
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Osoba: jedność duszy i ciała 
W książce o Eschatologii119 Ratzinger, zgłębiając temat śmierci i nieśmiertelności, badając ten temat w 
rozwoju teologii katolickiej, w kwestii zmartwychwstania ciał, pisze:  

„Jest rzeczą jasną, że aby zachować pewność niezniszczalnego poza śmierć bytowania z 
Chrystusem, w oczekiwaniu na ostateczne zmartwychwstanie ciała, trzeba było wyjaśnić 
pojęcia antropologiczne zastosowane w sformułowaniach mówiących o tym wypowiedzi. 
(…) 

Trzeba było przecież rozwinąć antropologię uznającą, z jednej strony jedność człowieka, 
stworzonego przez Boga według Bożego planu, rozróżniając jednak zarazem w człowieku 
to, co przemijające, i to, co wiecznotrwałe. (…) Trudno się dziwić, że wobec trudności tego 
zadania synteza dojrzewała bardzo powoli. Ostateczną, przekonującą postać znalazła 
dopiero u Tomasza z Akwinu. (…) 

Dochodzimy tu do niesłychanego stwierdzenia: duch jest w człowieku taką jednością z 
ciałem, że można go określić jako «formę» w pełnym sensie tego terminu. I na odwrót: forma 
ludzkiego ciała jest duchem, sprawiającym, że człowiek staje się osobą. «Rozdział miedzy 
duszą a ciałem jest przeciwny jej naturze i umniejsza jej podobieństwo do Boga 
Stworzyciela. Ciało jest uwidocznieniem duszy, bo rzeczywistością ciała jest dusza» (…) 
Dusza należy do ciała jako «forma», ale to, co jest «formą» ciała, jest jednak duchem, 
sprawia, że człowiek staje się osobą i otwiera go na nieśmiertelność.”120 

W swej książce, cytowanej wyżej, Ratzinger pisze:  

„Z wiary w Stworzyciela wynika całościowy charakter nadziei chrześcijańskiej. Zbawienia 
dostępuje cały człowiek, w całości i jedności swej osoby, realizującej się w życiu ziemskim. 
‘nawet włosy na głowie, wszystkie są policzone’ (Mt 10,30 par.) To nie znaczy, że w 
człowieku nie ma nic przemijającego, ale to, co nieprzemijalne, zyskuje właśnie swój kształt, 
przenikając przemijające. Materia jako taka nie może być czynnikiem stałości w 
człowieku: podlega też stałemu przekształcaniu w ciągu ziemskiego życia. Stąd dualność, 
odróżnienie elementu stałego od elementu zmiennego, wynika z samej logiki rzeczy i 
prowadzi nieodzownie do rozróżnienia w człowieku duszy i ciała. (…) Mimo, że ciało 
ludzkie stale ‘niszczeje’, człowiek pozostaje jednym, całym człowiekiem, idącym ku 
wieczności, dojrzewającym w życiu doczesnym do oglądania Boga twarzą w twarz.”121 

Po II Soborze Watykańskim, Kongregacja Nauki Wiary, wobec coraz bardziej rozpowszechnionej rozterki i 
niepokoju wielu osób co do podstawowych pytań – Czy istnieje cokolwiek po śmierci? Pozostaje coś z nas 
po śmierci? Czy nie oczekuje nas nicość? –  uznała za konieczne “przypomnieć to, co Kościół naucza 
w imieniu Chrystusa, a zwłaszcza to, co następuje między śmiercią chrześcijanina i powszechnym 
zmartwychwstaniem”. Co się tyczy duszy, precyzuje:  

“Kościół przyjmuje istnienie i życie po śmierci elementu duchowego, obdarzonego 
świadomością i wolą w taki sposób, że «ja ludzkie» istnieje nadal, chociaż w tym czasie 
brakuje dopełnienia jego ciała. Na oznaczenie tego elementu Kościół posługuje się pojęciem 
«duszy», którego używa Pismo Święte i Tradycja. Chociaż pojęcie to ma w Biblii różne 
znaczenia, Kościół stwierdza jednak, że nie ma poważnej racji, by je odrzucić, a co więcej, 
uważa, że jest bezwzględnie konieczny jakiś aparat pojęciowy dla podtrzymywania wiary 
chrześcijan.”122 

Mówiąc o duszy, Ojciec Livio, w swej książce o rzeczach ostatecznych, pisze:123  

 „Dusze nie zostały stworzone „seryjnie” ani też nie zostały zrodzone przez rodziców. Bóg 
stworzył je osobiście dla każdego dopiero co poczętego ludzkiego embrionu, każdą z 

                                                      

119 Joseph Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, Warszawa 2000, PAX. 
120 Joseph Ratzinger, dz. cyt., s. 138-140 
121 Joseph Ratzinger, dz. cyt., s. 147-148. 
122 Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii (17.05.1979), 3. 
123 O. Livio Fanzaga, dz. cyt., s. 37-43.  
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osobna. Dusza jest czymś wyjątkowym, niepowtarzalnym, niezgłębionym i niedającym 
wyrazić się słowami.124 (…) 

Dusza nie jest bytem materialnym, lecz duchowym. Gdybyśmy zatem chcieli zdefiniować 
duszę, moglibyśmy powiedzieć, że jest ona cząstką z Boga i jest odpowiedzialna za 
utrzymanie stałej relacji pomiędzy Stwórcą a stworzeniem. (…) Mistycy głoszą, że dusza 
jest cząstką z Boga, iskierką boskości125, dlatego – mimo że jest ona częścią człowieka – 
dzięki niej możemy otwierać się na Boga i z Nim rozmawiać. Zwierzęta nie rozmawiają z 
Bogiem, nie mają swojej religii, bo ich dusza jest inna, śmiertelna. Dusze zwierząt są 
rozwiniętą materią, nie są z Boga. Człowiek posiada nie tylko psychikę, która jest związana 
z ciałem, ale i duszę – jego nieśmiertelną, duchową część, która jest spokrewniona z Bogiem. 
Dzięki duszy człowiek może rozmawiać ze Stwórcą – Wiecznym Absolutem, może słuchać 
Jego głosu, kiedy On przemawia. Z Bogiem można rozmawiać jedynie językiem duszy i 
widzieć Go jedynie jej oczyma. To właśnie dzięki tej boskiej cząstce człowiek może kochać 
Boga i być przez Niego kochanym. (…) 

Każdy człowiek rodzi się obdarzony duszą nieśmiertelną, którą można porównać do 
boskiego tchnienia. Dotyczy to wszystkich ludzi, niezależnie od ich rasy, kultury i 
warunków, w jakich żyją. W każdym człowieku jest pewne sacrum. Na obliczu każdego 
człowieka jaśnieje blask boskości, która zamieszkuje jego duszę. W każdym człowieku jest 
cząstka z Boga, dlatego każdy człowiek zasługuje na szacunek i ma nienaruszalne prawa. 
Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, bo wszystkich nas Bóg stworzył na swój obraz i na swoje 
podobieństwo. 

Głos sumienia, który jest głosem Boga w człowieku, przemawia w duszy każdego, nawet 
kogoś, kto jest daleko od Boga. Dusza jest miejscem objawiania się Boga poprzez prawa 
naturalne, które wpisał On w serce każdego człowieka, oraz miejscem działania łaski Bożej. 
(…) 

Dusza ludzka jest jak duchowy zbiornik. Karl Rahner bardzo sugestywnie określa ją jako 
„radykalne otwarcie się na Boga”. Dusza jest darem, który umożliwia nam otwarcie się na 
Boga, rozmowę z Nim i przyjęcie Jego propozycji na życie. Bóg stworzył człowieka do 
nieskończoności, aby przekazać mu swoje życie oraz aby w nim zamieszkać.126 

                                                      

124 “Kościół naucza, że każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Boga (por. Pius XII, Humani 
Generis, Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 8), nie jest ona "produktem" rodziców – i jest nieśmiertelna (por. 
Sobór Laterański V, 1513, DS. 1440), nie ginie więc po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci i połączy się na 
nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania”. [KKK 366] 
125“Oto niektóre sugestywne wyobrażenia mistyków, których używali, definiując duszę: św. Bernard mówił, że dusza 
jest “iskrą Bożą w nas”. Eckhart używał wyrażenia “szczyt ducha”, św. Bonawentura nazywał ją “szczytem umysłu”, 
św. Teresa z Avila na jej określenie posłużyła się metaforą “schronu” lub “zamku”, w którym świętowane są zaślubiny 
duchowe, natomiast św. Jan od Krzyża mówił o “centrum”, o “gł ębi” duszy, gdzie dokonają się zaslubiny z Bogiem” 
(tamże). 
126 “Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w 
jego wnętrzu rozbrzmiewa” [Gaudium et spes, 16] [KKK 1776]. 
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