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Temat: O rzeczach ostatecznych. 

Sąd Ostateczny 

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie 
narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od 
kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie 
się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w 
posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! 
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;  
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". 
Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i 
nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię 
przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy 

Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". (Mt 25, 31-40) 
 
1. Co zapowiada przypowieść o Sądzie Ostatecznym? 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 
2. W jaki sposób Jezus będzie sądził ludzi? 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

Rzeczy Ostateczne: 
 

Śmierć - w momencie śmierci oddzielone zostają od siebie ciało i dusza, która idzie do Boga i oczekuje na 

ponowne zjednoczenie ze swoim wskrzeszonym ciałem w dniu ostatecznym. 

Sąd szczegółowy (indywidualny) czeka każdego z nas w momencie śmierci. Sąd Ostateczny będzie miał miejsce 

w dniu ostatecznym, czyli na końcu świata, podczas powtórnego przyjścia Pana. 

Niebo - to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem i bliskością Boga. Nic już nie 

oddziela od Stwórcy, jest to niekończące się spojrzenie miłości. 

Piekło - jest stanem wiecznego oddzielenia od Boga, absolutnej nieobecności miłości. Kto świadomie i zupełnie 

dobrowolnie umiera w grzechy śmiertelnym, nie okazawszy skruchy i na zawsze odrzuca miłość Boga, wyklucza 

sam siebie ze wspólnoty z Bogiem i błogosławionymi. 

Czyściec - stan kary doczesnej po śmierci. Kto umiera w stanie łaski Bożej (czyli pojednany z Bogiem i ludźmi), 

ale potrzebuje jeszcze oczyszczenia, zanim będzie mógł oglądać Boga twarzą w twarz, trafia do czyśćca. 

3. Jak możemy pomóc zmarłym, którzy znajdują się w stanie czyśćca? 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 


