Rozdzia 5

Chocia Józef nadal spa , jego ci ki, urywany oddech obudzi jego on Ma gorzat . Za wieci a lampk i próbowa a obudzi Józefa, lecz on nie reagowa . Ma gorzata przys uchiwa a
si jego oddechom: by y krótkie, w rytmie dziesi ciu na minut ,
a ka dy z nich ko czy si g bokim j kni ciem. Przera ona, si gn a po telefon.
Najpierw wykr ci a numer pogotowia ratunkowego.
– My l , e mój m ma atak serca! Prosz szybko przyjecha – powiedzia a dyspozytorowi.
Zadawszy kilka pyta , dyspozytor zapewni j , e ambulans
jest ju w drodze.
Drugi telefon Ma gorzata wykona a do ojca Mario Sancheza
– parafialnego proboszcza. Na wpó przytomny, starszy ksi dz,
obieca przyj natychmiast.
Gdy przybyli sanitariusze pogotowia, Ma gorzata w milczeniu wycofa a si w róg pokoju. Stamt d ledzi a, jak jeden z sanitariuszy bada oznaki ycia Józefa, a drugi przekazywa przez
telefon informacje lekarzowi w szpitalu miejskim. Ma gorzata
nie u wiadomi a sobie, e ojciec Sanchez wszed do pokoju,

dopóki nie us ysza a, jak szeptem recytuje s owa Obrz du namaszczenia chorych 24 [99] – s owa ostatniego sakramentu.
Ze stu na swych ramionach i ma ym naczyniem wype nionym olejem w swej lewej r ce, starszy kap an nachyli si nad
ó kiem i nama ci czo o Józefa, czyni c znak krzy a, a nast pnie modli si :
– Przez to wi te namaszczenie niech Pan w swoim niesko czonym mi osierdziu wspomo e ciebie ask Ducha wi tego.
Nast pnie ojciec Sanchez nama ci lew d o Józefa,
mówi c:
– Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech ci wybawi i askawie pod wignie.
Ma gorzata patrzy a na to wszystko z niedowierzaniem. To
nie mo e si dzia !
Ojciec Sanchez cofn si , by pozwoli pracowa sanitariuszom, a nast pnie kontynuowa obrz d:
– Ojcze mi osierny, Ty znasz dobro, które jest w cz owieku.
Ty zawsze odpuszczasz grzechy i nie odmawiasz przebaczenia
nikomu, kto o nie prosi. Zmi uj si nad swoim s ug , Józefem,
który toczy ostatni walk . Z wiar b agamy Ciebie, aby wi te
namaszczenie, które przyj , przynios o ulg jego duszy i cia u.
Przebacz mu grzechy i obdarz go swoj mi o ci . Przez Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa, który zwyci y mier i otworzy nam
bramy ycia wiecznego [100].
Sanitariusze zrobili dla Józefa, co mogli, przenie li go na
nosze, a nast pnie do ambulansu. Gdy ambulans po piesznie
odjecha , ojciec Sanchez udzieli ostatniego b ogos awie stwa,
czyni c znak krzy a:
– Niech Bóg Ojciec udzieli ci swojego b ogos awie stwa.
Amen. Niech Chrystus, Syn Bo y, da ci zdrowie cia a i duszy.
Amen. Niech Duch wi ty o wieci twoje serce i zawsze ci prowadzi. Amen.
24. Poniewa ta ksi ka jest adresowana do polskiego Czytelnika, przyj to tutaj polski tekst liturgiczny. W innych krajach kap an korzysta by z lokalnego odpowiednika (przyp. red.).

Józef zmar trzy godziny pó niej.
Nast pne tygodnie wype nione by y a ob . Ojciec Sanchez
pomóg rodzinie Lorente zorganizowa obrz dy pogrzebowe.
W domu pogrzebowym mia o miejsce dwudniowe, wieczorne
czuwanie. Rodzina zamówi a odmawianie ró a ca ka dego wieczoru w intencji Józefa. Trzeciego dnia odby a si msza pogrzebowa, a po niej procesja na cmentarz i Obrz d pogrzebu.
Ma gorzata pociesza a si , gdy my la a o yciu Józefa: By
takim dobrym cz owiekiem, wychowa czworo dzieci, ci ko
pracowa i chodzi na Msz wi t . Otrzyma nawet ostatni sakrament. Z pewno ci pójdzie do nieba.
Naprawd ? Józef przez ca e swoje ycie – jak i wielu innych,
szczerych katolików – robi to, co Ko ció kaza mu robi . Lecz
czy zrobi dostatecznie wiele? Czy zrobi to, czego Bóg oczekuje? Czy katolicka droga zbawienia prowadzi do nieba?

[1021-1022, 1051, 1274]

Pomy l o katolickiej koncepcji zbawienia jako podró y wiod cej d ug drog , której koniec jest niepewny. Droga ta zaczyna
si od sakramentu chrztu. Jej rodkowy odcinek sk ada si z ycia
wype nionego przyst powaniem do sakramentów i spe nianiem
dobrych uczynków. Ko cem tej drogi jest mier [1682-1683].
mier jest dla katolika godzin prawdy. „W mierci, b d cej
‘rozdzieleniem duszy i cia a, cia o cz owieka ulega zniszczeniu’,
podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem” (997). Tam
dana osoba poznaje, czy osi gn a ycie wieczne, czy nie. To
osobiste i prywatne wydarzenie jest nazywane s dem szczegóowym. To w a nie wtedy Bóg decyduje o ostatecznym przeznaczeniu tej osoby [1005, 1013, 1022, 1051].
By pomy lnie przej przez s d szczegó owy i ostatecznie
dosta si do nieba, katolik musi umrze w stanie aski [1010, 1052].
Oznacza to, e w momencie mierci jego dusza musi by w stanie aski u wi caj cej. W tym przypadku mówi si , e katolik

wytrwa do ko ca, tzn. zachowa ask w swej duszy a do ko ca
[161, 1026, 2016].
Jednak, je li kto jest pozbawiony aski u wi caj cej w chwili
mierci, Bóg ska e go na wieczne pot pienie [1022, 1033-1037, 1056-1057]:
Dusze tych, którzy odchodz z tego ycia w stanie faktycznego grzechu miertelnego lub w stanie grzechu pierworodnego, id prosto do piek a,
by cierpie tam w ró nym stopniu.
Sobór Florencki [101]

Ko ció naucza, e nikt nie zna swego ostatecznego losu do
czasu swego s du szczegó owego [1036, 2005] [102]. Ka dy w ostatnim momencie swego ycia mo e pope ni grzech miertelny,
umrze w tym stanie i by na wieki zgubionym. Dlatego aden
yj cy katolik nie mo e powiedzie , e jest zbawiony na wieki.
Raczej mo e powiedzie , e jest zbawiany, gdy wspó dzia a z ask . Aby by zbawionym na wieki, katolik musi wytrwa do ko ca [161-162, 1026]. Wed ug Ko cio a katolickiego, tak w a nie naucza
Jezus, gdy powiedzia : „Lecz kto wytrwa do ko ca, ten b dzie
zbawiony” (Mt 24,13).

[954, 958, 1030-1032, 1054, 1472]

Katolicyzm naucza, e je li Bóg stwierdzi w trakcie s du
szczegó owego, i kto jest w stanie aski, to ostateczne zbawienie tej osoby jest pewne [1030]. Zanim jednak ta osoba b dzie mog a wej do nieba, mo e potrzebowa pokutowania za kary doczesne, które nie zosta y zap acone w trakcie jej ycia na ziemi
[1022, 1030, 1682]. Ko ció naucza, e katolicy musz zado uczyni
za swoje grzechy:
Objawion prawd bosk jest, e konsekwencj
grzechów s kary wymierzane przez wi to
i sprawiedliwo Boga. Trzeba je ponie albo
na tym wiecie, za spraw bólu, biedy i trosk
ycia doczesnego, a przede wszystkim mierci,

albo te w przysz ym yciu przez ogie , m ki
lub kary oczyszczaj ce.
Indulgentiarum Doctrina [103]

Ci, którzy przejd przez s d szczegó owy, id prosto do nieba. Na przyk ad, ochrzczone niemowl ta, które zmar y przed
osi gni ciem wieku odpowiedzialno ci, s uwa ane za niewinne i dlatego nie podlegaj karze doczesnej. S one dostatecznie
czyste i dlatego id prosto do nieba oraz ciesz si wizj uszcz liwiaj c , ogl daj c Boga twarz w twarz [1023-1029].
Inn grup ludzi id cych prosto do nieba s ci, którzy ci ko
pracowali lub dostatecznie du o wycierpieli na ziemi. Odnosi si
to do niektórych bohaterów wiary katolickiej, których Ko ció
kanonizowa jako wi tych.
Jednak przeci tny katolik mo e nie by gotowy na pój cie
bezpo rednio do nieba:
Ludzie, którzy pope nili wiele grzechów, nawet
je li by y to tylko grzechy powszednie, lecz którzy nigdy sami nie pokutowali i nigdy nie starali
si otrzyma adnych odpustów, maj wielki ci ar kary do odpokutowania. Jednak Bóg jest nie
tylko mi osierny, lecz równie w najwy szym
stopniu sprawiedliwy. Je li kara ta nie zostanie
odpokutowana na ziemi, to da On, aby zado uczynienie zosta o dokonane po mierci, „dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza” (Mt 5,26).
Bowiem „nic nieczystego do niego nie wejdzie”
(Ap 21,27). Tak e do wiadczenie poucza nas,
e wi kszo ludzi w chwili swojej mierci nie
jest na tyle dobrymi, aby pój do nieba, a przy
tym nie jest na tyle z ymi, aby pój na wieczne
pot pienie. Sam rozum, bez pomocy objawienia, prowadzi nas do wniosku, e musi istnie
jaki rodek oczyszczenia i uwolnienia od kary
za grzech po mierci. T w a nie koncepcj

okre lamy s owem „czy ciec”. Zarówno Pismo
wi te, jak i Tradycja, jasno nauczaj , e czyciec istnieje.
Dogmatic Theology for the Laity [104]

Teologowie katoliccy nie s zgodni co do istoty cierpienia
w czy cu. Niektórzy z nich nauczaj , e bóle czy cowe to
przede wszystkim poczucie straty prze ywanej w wyniku oddzielenia od Boga. Inni id c za Tomaszem z Akwinu nauczaj ,
e dusze w czy cu doznaj intensywnego i dr cz cego fizycznego bólu od ognia [1031].
Nie jest jasne, jak d ugo dana osoba musi cierpie w czy cu,
gdy katolik musi nie tylko zado uczyni za swoje grzechy, lecz
jego dusza musi „zosta oczyszczona po mierci przez oczyszczaj ce cierpienie” [105]. Ilo czasu potrzebna do tego oczyszczenia duszy ró ni si w zale no ci od osoby:
Niektóre grzechy lekkie silniej przywar y do
duszy ni inne, jako e przywi zanie do nich
z wi ksz si sk ania o do nich i mocniej w nich
tkwi o. A poniewa to, co silniej przywar o do
czego , trudniej daje si oczy ci , dlatego niektórzy w czy cu d u ej ni inni ponosz m ki:
w miar tego, jak ich przywi zanie do grzechów
lekkich by o g bsze.
Suma teologiczna [106]

Ci z katolików, którzy nadal yj , mog pomóc ukochanej
osobie w czy cu przez odmawianie modlitw, dawanie ja mu ny
i spe nianie dobrych uczynków [958, 1032, 1475]. Katolik ofiaruje te
chwalebne uczynki za biedn dusz , która cierpi w czy cu. Koció mówi, e najbardziej skutecznym rodkiem pomocy zmarym jest Msza wi ta [1055, 1689]. Parafianie mog poprosi ksi dza,
aby odprawi Msz wi t w intencji osoby cierpi cej w czy cu.
Normalnie takiej pro bie towarzyszy drobna ofiara pieni na.

[1471-1479, 1498]

Innym sposobem pomocy zmar ym udzielanej przez yj cych jest zdobywanie szczególnych zas ug zwanych odpustami,
które kasuj kary doczesne [1032, 1471]. Katolicyzm naucza, e Koció posiada moc do udzielania odpustów z wielkiego rezerwuaru zas ug, zwanego skarbcem Ko cio a [1476-1477]:
Tak rozumiemy „skarbiec Ko cio a”, który
z pewno ci nie powinien by wyobra any jako
suma wszystkich dóbr materialnych, zgromadzonych na przestrzeni wieków, lecz jako niesko czona i niewyczerpana warto , jak maj
u Boga zado uczynienia i zas ugi Chrystusa
naszego Pana, ofiarowane, aby ca a ludzko
zosta a uwolniona i osi gn a spo eczno z Ojcem. Chrystus Odkupiciel jest tym, w którym
s i wzrastaj zado uczynienia i zas ugi Jego
odkupienia. W skarbcu tym znajduje si warto zaprawd przeogromna, nie do przeliczenia
i wci
wie a, któr maj przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki B ogos awionej Maryi Dziewicy i wszystkich wi tych, którzy id c w lady
Chrystusa dzi ki Jego asce, sami u wi cili swoje ycie i wype nili misj powierzon im przez
Ojca. W ten sposób osi gaj c w asne zbawienie,
przyczynili si równie do zbawienia swych braci w jedno ci Mistycznego Cia a.
Indulgentiarum Doctrina [107]

Katolicy mog od Ko cio a otrzyma odpust przez spe nianie szczególnych aktów pobo no ci, takich jak odmawianie róa ca [1478]. Odpust zupe ny, tj. kasacja wszelkich nale nych kar
doczesnych, mo e zosta otrzymany przez spe nianie szczególnych uczynków przy nienagannej postawie [1471]. Musi temu towarzyszy uczestnictwo w sakramencie pokuty, komunii wi tej

i modlitwie w intencji papie a – tj. osobistej pro bie zanoszonej
za niego.
Gdy katolik uzyska odpust, mo e zdecydowa , jak go wykorzysta . Mo e wykorzysta go do unikni cia w asnych kar doczesnych; alternatywnie, przez modlitw , mo e zapisa go na
konto ukochanej osoby, która znajduje si w czy cu [1479].

[678-679, 682, 2006-2011, 2025-2027]

Ko ció katolicki twierdzi, e gdy kto b d cy w stanie aski
spe ni jaki dobry uczynek, to zostaje nagrodzony [2010-2011, 2016].
Ta nagroda jest nazwana zas ug .
W trakcie ycia danej osoby wielko zas ugi akumuluje si .
Jednak, gdy katolik pope nia grzech miertelny, to wszelka zas uga jest tracona. Gdy pokutuje i przyst puje do sakramentu
pokuty, wtedy stracona zas uga zostaje przywrócona [108].
W katolicyzmie nagroda za zas ug przyjmuje trzy formy [109],
które omówimy poni ej.
[2010, 2027]

Ko ció naucza, e gdy katolik spe nia dobry uczynek, to natychmiast otrzymuje nagrod w postaci wzrostu aski. Ta aska
usprawiedliwia katolika w wi kszym stopniu. Staje si on w ten
sposób wi tszy i bardziej podoba si Bogu. Ten proces u wi cenia zosta omówiony w Rozdziale 3, Usprawiedliwienie wzrastaj ce i zachowuj ce.
[1022, 1036, 1051, 1821, 2010, 2027]

Ko ció naucza, e po mierci ka dy musi stan przed obliczem Boga na s dzie szczegó owym [1021-1022]. Je li Bóg uzna,
e dana osoba zmar a w stanie aski, to otrzymuje ona „rado
nieba jako nagrod wieczn Boga za dobre uczynki spe nione
z pomoc aski Chrystusa” (1821). Sobór Trydencki stwierdzi :

Dlatego dobrze dzia aj cym „a do ko ca”
(Mt 10,22; Mt 24,13) i ufaj cym w Bogu nale y
stawia przed oczami ycie wieczne i jako ask
mi osiernie przyobiecan przez Chrystusa synom Bo ym i „jako zap at ”, która moc obietnicy samego Boga ma by wiernie wyp acona za
ich dobre czyny i zas ugi.
Sobór Trydencki [110]

Sobór Watyka ski II stwierdzi [1036]:
A poniewa nie znamy dnia ani godziny, w my l
upomnienia Pa skiego powinni my ustawicznie
czuwa , aby my zako czywszy bieg naszego
jedynego ziemskiego ycia (por. Hbr 9,27), zas u yli na to, by wej razem z Panem na gody
weselne i zostali zaliczeni do b ogos awionych
(por. Mt 25,31-46).
Sobór Watyka ski II [111]

[1038-1041, 1053]

Ko ció naucza, e zas u ona nagroda skutkuje równie
wzrostem chwa y, któr dana osoba raduje si w niebie. Bóg nie
okre la wielko ci tej nagrody a do sko czenia wiata. Chrystus
powróci na ziemi . Zmarli zmartwychwstan w nie miertelnych
cia ach, a Bóg uwolni wszystkich cierpi cych w czy cu [988-1004,
1038]. Wtedy nast pi powtórna ocena ycia ka dej osoby. To wydarzenie nazywane jest s dem ostatecznym [1038-1041, 1059]. Wed ug
teologii katolickiej Jezus opisa s d ostateczny w Ewangelii wed ug Mateusza [678, 681-682, 1038-1039, 1059] [112]:
Gdy Syn Cz owieczy przyjdzie w swej chwale,
a z Nim wszyscy anio owie, wtedy zasi dzie na
swoim tronie pe nym chwa y. I zgromadz si
przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce
od koz ów.
Ewangelia wed ug Mateusza 25,31-32

EUCHARYSTIA
i inne sakramenty
NIE
USPRAWIEDLIWIENIE
WZRASTAJ CE
przez przyjmowanie
ASKI SAKRAMENTALNEJ
i zdobywanie
ASKI WYS U ONEJ

Wspó pracuje
z ask ?

DOBRE
UCZYNKI

WIARA

zgromadzone
ZAS UGI

Koniec
ycia?

TAK

NIE
AKTY
POKUTY

GRZECH

Powa ny,
wiadomy i
rozmy lny?

PIERWSZA SPOWIED
i
PIERWSZA KOMUNIA

TAK

NIE

zgromadzona
KARA DOCZESNA

GRZECH
POWSZEDNI

TAK
GRZECH
MIERTELNY

USPRAWIEDLIWIENIE
przez
SAKRAMENT CHRZTU
skutkuj ce odpuszczeniem
grzechu pierworodnego
i otrzymaniem aski
u wi caj cej

POWTÓRNE
USPRAWIEDLIWIENIE
przez
SAKRAMENT POKUTY
skutkuj ce odpuszczeniem grzechu
miertelnego i przywróceniem
aski u wi caj cej

UTRATA
USPRAWIEDLIWIENIA
przez pope nienie grzechu
miertelnego skutkuj ca
wiecznym pot pieniem
i utrat aski u wi caj cej

TAK
Pokutuje
z grzechu?

NIE

Koniec
ycia?

NIE

Punkt pocz tkowy
dla
NIEMOWL T

DOBRE
UCZYNKI

WIARA

TAK

Wspó pracuje
z ask ?

NIE
Obrz d chrze cija skiego wtajemniczenia doros ych
Przygotowanie do chrztu przez ewangelizacj ,
katechez , oczyszczenie i o wiecenie

PIERWSZA
ASKA
AKTUALNA

Punkt pocz tkowy
dla
DOROS YCH

TAK

WYTRWANIE
DO KO CA

ZAS U ONE
YCIE
WIECZNE

Zmar
w stanie
aski

UZNANIE
aktów pokuty i
zdobytych
odpustów

NIEBO

CHWA A

Wielki
Stopie
zas ugi?

Nale na kara
doczesna?

CZY CIEC
miejsce cierpienia, w którym dusze
sprawiedliwych dokonuj przeb agania,
cierpi c kar doczesn , s oczyszczane
z winy nieodpokutowanych grzechów
powszednich i s poddawane moralnemu
oczyszczaniu

DUCHOWO YWA
STAN DUSZY

NIE

TAK

FIZYCZNIE MARTWE

STAN MIERTELNEGO CIA A

FIZYCZNIE YWE

Ma y

S D SZCZEGÓ OWY

S D OSTATECZNY

DUCHOWO MARTWA

OSTATECZNY
BRAK SKRUCHY

Zmar
w stanie grzechu

PIEK O

KARA

Wielki
Stopie
winy?

Ma y

Rysunek 5. Ewangelia wed ug Rzymu

S d ostateczny jest publicznym og oszeniem rezultatu s du
szczegó owego i okre leniem ca kowitej nagrody dla danej osoby [1039]. B dzie on mia miejsce przy ko cu wiata, aby ostateczny wp yw ycia ka dej osoby na ca e spo ecze stwo i histori
móg by w a ciwie oceniony i nagrodzony [1040].
Je li kto umrze w stanie aski, Chrystus nagrodzi go proporcjonalnie do jego dobrych uczynków [682]. Ta ocena zadecyduje
o stopniu jego niebieskiej chwa y.
Podobnie, je li kto umrze nie posiadaj c aski w swej duszy,
Chrystus okre li stopie jego kary w piekle [679].

Gdy zapyta si katolików, sk d czerpi nadziej dostania si
do nieba, to niewielu z nich wyra a swoj wiar , u ywaj c takich okre le jak: usprawiedliwienie, aska u wi caj ca, kara
doczesna lub wytrwanie do ko ca. Typowa odpowied mo e
brzmie mniej wi cej tak:
Mam nadziej , e pójd do nieba, poniewa wierz w Boga i próbuj by dobrym katolikiem.
Staram si by dla ka dego uprzejmy i usi uj zachowywa przykazania. Chodz na Msz
wi t i modl si . Gdy zgrzesz , odmawiam al
za grzechy – chocia nigdy nie zrobi em czego
bardzo z ego. Gdy umr , to s dz , e pójd do
nieba. Jednak mo e b d musia najpierw pój
do czy ca, je li czy ciec istnieje.
Chocia przeci tny katolik ma niewielk formaln wiedz
o teologii Ko cio a, to przekonania religijne wi kszo ci katolików ca kiem dobrze zgadzaj si z nauk Ko cio a. Niestety,
nauka Ko cio a nie odzwierciedla jednak dobrze nauki Pisma
wi tego. W przeciwie stwie do doktryny katolickiej Pismo
wi te naucza, e:
ycie wieczne jest darem, a nie zas u on nagrod .
Zbawienie jest pewne, a nie warunkowe.

Zap ata za grzech zosta a dokonana na krzy u, wi c nie
dokonuje si w czy cu.

Jak widzieli my, Ko ció katolicki naucza, e istniej trzy
formy wys u onej nagrody: wzrost aski, ycie wieczne i wi ksza chwa a niebieska. Sprzeczno ci, które nieod cznie wi
si z poj ciem wys u enia aski – pierwszej formy wys u onej
nagrody – zosta y omówione w Rozdziale 3, Usprawiedliwienie
wzrastaj ce i zachowuj ce. Trzecia forma wys u onej nagrody
– wi ksza chwa a niebieska – nie jest unikaln doktryn katolick . Wielu niekatolików tak e s dzi, e Pismo wi te naucza,
i wierz cy s szafarzami, którzy zostan nagrodzeni za swoj
s u b (2 Kor 5,10; Rz 14,10-12).
Je li chodzi o drug form wys u onej nagrody – ycie
wieczne – to nauczanie Ko cio a stoi w bezpo redniej sprzeczno ci z nauk Pisma wi tego. Chocia Pismo wi te naucza, e
Bóg nagrodzi wiernych szafarzy w niebie, to nigdzie nie mówi,
e nagrodzi ich niebem.
ycie wieczne nie jest nagrod , lecz niezas u onym darem
Bo ym. Mówi c o swoich owcach, Jezus powiedzia : „Ja daj im
ycie wieczne” (J 10,28). Obieca On: „Ja pragn cemu dam darmo pi ze ród a wody ycia” (Ap 21,6; zobacz równie : J 4,14;
J 6,40; J 6,47; J 17,2; Rz 5,17; Rz 6,23).
Tym niemniej Ko ció katolicki uparcie twierdzi, e ycie
wieczne jest wys u on nagrod , któr zdobywa si przez czynienie dobra [1036, 1051, 2010, 2027]. Tak jak katolik mo e wys u y
sobie wzrost aski i wi ksz niebiesk chwa , tak równie mo e
wys u y sobie ycie wieczne. Ko ció pot pia ka dego, kto naucza odmiennie:
Je liby kto twierdzi , e dobre czyny usprawiedliwionego cz owieka w tym znaczeniu s darami
Boga, i nie s tak e dobrymi zas ugami usprawiedliwionego, albo e sam usprawiedliwiony

dobrymi czynami, które spe nia z pomoc aski
Boga i przez zas ug Jezusa Chrystusa (którego jest ywym cz onkiem), nie zas uguje prawdziwie na wzrost aski, na ycie wieczne i na
samo osi gni cie tego ycia (je li jednak umrze
w asce), a tak e nie zas uguje na powi kszenie
chwa y – niech b dzie wy czony ze spo ecznoci wiernych.
Sobór Trydencki [113]

Gdy Sobór Trydencki stwierdza, e katolicy mog prawdziwie zas u y na ycie wieczne, oznacza to, e istnieje zale no
mi dzy wykonan prac a otrzyman nagrod . Tomasz z Akwinu wyja nia t zale no twierdz c, e dzi ki mi osierdziu
Bo emu dobre uczynki, które wyp ywaj z aski Ducha wi tego, zas uguj na ycie wieczne w sposób stosowny 25 [114]. Wed ug Tomasza z Akwinu Bóg daje ycie wieczne „wed ug s du
sprawiedliwo ci” [115].
Teologowie katoliccy porównuj , na zasadzie przeciwie stwa, zas ug stosown (lub wys u on ) z zas ug niestosown 26. Ten drugi rodzaj zas ugi stosuje si do przypadków, w których nagroda „wynika z askawo ci Boga okazywanej z powodu
Jego hojno ci” [116].
Wed ug Ko cio a ycie wieczne jest prawdziwie wys u on
nagrod . Jest ona wys u ona w sposób stosowny, a nie niestosowny. Nie jest to darmowy dar, którym Bóg askawie obdarza
cz owieka bez wzgl du na to, co uczyni , aby na niego zas u y .
Wed ug Ko cio a ycie wieczne jest rezultatem uczciwej oceny.
By uzasadni swoje twierdzenie, e ycie wieczne jest wys u on nagrod , Ko ció katolicki cytuje List do Rzymian Aposto a Paw a:
[Bóg] który odda ka demu wed ug uczynków
jego: tym, którzy przez wytrwa o w dobrych
25. Czyli de condigno (przyp. red.).
26. Czyli de congruo (przyp. red.).

uczynkach szukaj chwa y, czci i nie miertelnoci – ycie wieczne; tym za , którzy s przekorni, za prawd pój nie chc , a oddaj si nieprawo ci – gniew i oburzenie.
List do Rzymian 2,6-8

Ko ció katolicki interpretuje ten fragment w ten sposób, e
je li kto umrze posiadaj c w swej duszy ask u wi caj c , to
zas uguje, aby pój do nieba z powodu swoich dobrych uczynków [55]:
Trzeba wierzy , e samym usprawiedliwionym
niczego ju nie brak, by tymi czynami, które w Bogu zosta y dokonane, zado uczynili
Bo emu prawu w obecnym yciu i w swoim
czasie wys u yli sobie prawdziwie osi gni cie
ycia wiecznego, zw aszcza je li umr w asce
(por. Ap 14,13).
Sobór Trydencki [117]

Z drugiej strony Biblia naucza, e ka dy m czyzna i ka da kobieta prawdziwie zas uguj na wieczn kar . Jednak dobr
nowin o Jezusie Chrystusie jest ycie wieczne, które Bóg chce
askawie da tym, którzy zaufaj Chrystusowi – to jest dar, na
który nikt nie zas uguje! Aby nie mylono ze sob tych dwóch
prawd, Duch wi ty zawar je obie w jednym wersecie:
Albowiem zap at za grzech jest mier , a aska
przez Boga dana – to ycie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
List do Rzymian 6,23

W wietle tak jasnego stwierdzenia, e ycie wieczne jest
darem, List do Rzymian 2,6-8 nie mo e by interpretowany ca kowicie odmiennie – tj. e ycie wieczne jest wys u on nagrod . Bli sze przypatrzenie si Listowi do Rzymian 2,6-8 objawia
przyczyn b dnej interpretacji tego fragmentu przez Ko ció .
W Li cie do Rzymian 2,6-8 Pawe zwraca si do kogo , kto
uwa a si za moralnie wy szego od innych ludzi, je li chodzi

Je li, jak twierdzi Ko ció , Bóg uznaje dobre uczynki katolików jako
podstaw ich zbawienia, to co b dzie w tym wzgl dzie z dobrymi uczynkami judaistów, muzu manów, hinduistów, buddystów, a nawet agnostyków?
Czy s oni w stanie osi gn
ycie wieczne?
Sobór Watyka ski II przedstawi ca ludzko jako jedn spo eczno ,
która zadaje te same pytania dotycz ce ycia i Boga [119]. Sobór uzna duchowe i moralne warto ci judaizmu, buddyzmu, hinduizmu i islamu. Sobór
mówi, e ci niechrze cijanie „w rozmaity sposób przyporz dkowani s do
Ludu Bo ego” [120] i obj ci s Bo ym planem zbawienia [839-842, 847, 1257,
1260] [121]. To samo jest prawd w odniesieniu do tych, którzy praktykuj
najbardziej prymitywne formy religii [843]:
Tak e od innych, którzy szukaj nieznanego Boga po
omacku i w ród cielesnych wyobra e , sam Bóg równie
nie jest daleko, skoro daje wszystkim ycie, tchnienie
i wszystko (por. Dz 17,25-28), a Zbawiciel chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni (por. 1 Tm 2,4). Ci bowiem,
którzy bez w asnej winy, nie znaj c Ewangelii Chrystusa

o charakter i post powanie. Jednak ten moralista sam praktykuje w a nie te grzechy, które pot pia w post powaniu innych.
Pawe ostrzega tego ob udnika, e nie uniknie on s du Bo ego.
Nadchodzi dzie , w którym Bóg „odda ka demu wed ug uczynków jego” (Rz 2,6). Ci, którzy czyni dobro – co jest biblijnym
dowodem posiadania przez nich nowego ycia (J 15,8) – zostan
uczczeni i otrzymaj ycie wieczne. Ci, którzy czyni z o – co
jest biblijnym dowodem posiadania przez nich nieodrodzonego
serca (1 J 3,7-10) – spotkaj si z gniewem i oburzeniem.
Zauwa my, e Pawe nie mówi tutaj, e Bóg obdarzy ka dego
cz owieka czci lub wywrze na nim swój gniew z powodu jego
uczynków. Gdyby tak by o, to uczynki sta yby si przyczyn
otrzymania ycia wiecznego – jak naucza katolicyzm. Przeciwnie, Pawe mówi, e Bóg os dzi cz owieka na podstawie tego, jak
y . Oznacza to, e b dzie istnia a zgodno mi dzy tym, w jaki
sposób kto yje, a wynikiem jego s du. Ci, którzy praktykuj
dobro – co jest dowodem posiadania prawdziwego duchowego
ycia – otrzymaj dobro od Pana. Ci, którzy praktykuj z o, jak

i Jego Ko cio a, szczerym sercem szukaj jednak Boga,
a Jego wol poznan przez nakaz sumienia staraj si pod
wp ywem aski wype nia w swoim post powaniu, mog
osi gn wieczne zbawienie. Nie odmawia te Opatrzno Bo a pomocy koniecznej do zbawienia tym, którzy
bez w asnej winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyra nego
poznania Boga, a usi uj , nie bez aski Bo ej, prowadzi
uczciwe ycie.
Sobór Watyka ski II [122]
Bezprecedensowa otwarto Soboru Watyka skiego II wobec niechrze cijan zdziwi a katolików w 1965 roku. W tamtym okresie laikat by
bardziej przyzwyczajony s ysze apele o datki pieni ne na g oszenie wiary „poganom” i ul enie „poga skim dzieciom”. Od tego momentu katolicy musieli wi c zmieni swój punkt widzenia na wiat. Musz oni teraz
uznawa inne religie za wa ne instrumenty zbawienia, chocia instrumenty mniej znacz ce w stosunku do pe ni prawdy, któr posiada Ko ció
katolicki [837, 845-846, 848].

ob udny moralista, do którego Pawe si zwraca, spotkaj si
z gniewem i oburzeniem.
Natomiast katolicyzm naucza, e Bóg obdarza ludzi yciem
wiecznym z powodu ich dobrych uczynków – tych, którzy na to
zas uguj :
Powszechnie akceptowanym dogmatem Kocio a katolickiego jest to, e cz owiek w poczeniu z dzia aniem aski Ducha wi tego
musi zas u y sobie na niebo przez spe nianie
dobrych uczynków […]. Spe niaj c je, mo emy
rzeczywi cie zas u y sobie na niebo jako nasz
nagrod […]. O niebo trzeba walczy ; na niebo
musimy sobie zapracowa .
Dogmatic Theology for the Laity [118]

Chocia katolicy mog w jednej chwili dost pi usprawiedliwienia przez chrzest, to przez pope nienie grzechu miertelnego
mog je równie szybko straci . Tego samego dnia katolik mo e
obudzi si usprawiedliwiony, straci ask usprawiedliwienia przez pope nienie grzechu miertelnego i zosta ponownie
usprawiedliwiony przez sakrament pokuty. Dla niektórych katolików ten cykl powtarza si setki razy w trakcie ich ycia, lecz
decyduj c rzecz jest stan ich duszy w momencie mierci.
Z drugiej strony, zbawienie przedstawione w Pi mie wi tym jest pewne, gdy nie zale y ono od cz owieka, lecz od Boga.
Pan Jezus obiecuje: „a Ja daj im ycie wieczne. Nie zgin na
wieki” (J 10,28). B d c gwarantem tej obietnicy, Duch wi ty zamieszkuje wewn trz ka dego chrze cijanina (Ef 1,13-14),
a Ojciec, aby zachowa ka dego wierz cego, umieszcza go
w swojej d oni (J 10,29).
W przeciwie stwie do katolickiej koncepcji zbawienia,
w której nie istnieje aden pewny zwi zek mi dzy pocz tkowym usprawiedliwieniem przez chrzest i osi gni ciem ycia
wiecznego, biblijne koncepcje usprawiedliwienia i wiecznego
zbawienia s nieroz czne. Usprawiedliwienie przedstawione
w Pi mie wi tym obiecuje ratunek od wiecznego pot pienia:
„Tym bardziej wi c b dziemy przez Niego zachowani od karz cego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostali my usprawiedliwieni” (Rz 5,9). Je li kto jest usprawiedliwiony, to jego
wej cie do wiecznej chwa y jest równie zapewnione: „Tych
za , których przeznaczy , tych te powo a , a których powoa – tych te usprawiedliwi , a których usprawiedliwi – tych
te obdarzy chwa ” (Rz 8,30). Usprawiedliwienie jest nieodwracaln deklaracj Boga. Pismo wi te zadaje pytanie: „Któ
mo e wyst pi z oskar eniem przeciw tym, których Bóg wybra ? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Któ mo e wyda wyrok pot pienia? […] Któ nas mo e od czy od mi o ci Chrystusowej?” (Rz 8,33-35).

Natomiast katolicyzm naucza, e ycie cz owieka na ziemi
jest okresem próby, której rezultat jest niepewny. Tylko ten, kto
wspó dzia aj c z ask wytrwa do samego ko ca, b dzie zbawiony [161-162, 837, 1026]:
Je li za z t ask nie wspó dzia aj my l , s owem i uczynkiem, nie tylko nie b d zbawieni,
lecz jeszcze surowiej b d os dzeni.
Sobór Watyka ski II [123]

Skoro w uj ciu katolickim zbawienie zale y od post powania danej osoby, to nikt, nawet sam papie , nie mo e wiedzie
z ca kowit pewno ci , jakie b dzie jego wieczne przeznaczenie [1036, 2005]:
Nikt tak e, jak d ugo yje na tej ziemi, niech
si nie wa y wdziera w zakryt tajemnic Boego przeznaczenia a tak, by móg z pewnoci twierdzi , e niew tpliwie nale y do liczby
przeznaczonych, jakby to by o prawd , e usprawiedliwiony albo nie mo e ju wi cej zgrzeszy ,
albo e – gdyby zgrzeszy – mo e na pewno liczy na swoj popraw . Bez specjalnego objawienia bowiem nie mo na wiedzie , kogo Bóg
sobie wybra .
Sobór Trydencki [124]

Z drugiej strony Pismo wi te naucza, e „dary aski i wezwanie Bo e s nieodwo alne” (Rz 11,29). ycie wieczne jest
rzecz tak pewn , e Pismo wi te mówi o nim jako o tera niejszej w asno ci ka dego prawdziwie wierz cego cz owieka:
A wiadectwo jest takie: e Bóg da nam ycie
wieczne, a to ycie jest w Jego Synu. Ten, kto
ma Syna, ma ycie, a kto nie ma Syna Bo ego,
nie ma te i ycia. O tym napisa em do was, którzy wierzycie w imi Syna Bo ego, aby cie wiedzieli, e macie ycie wieczne.
1 List Jana 5,11-13

Pismo wi te stwierdza tutaj, e kto , kto prawdziwie ufa
Chrystusowi, mo e wiedzie , e posiada ycie wieczne. Posiadanie ufno ci odno nie swojego stanowiska przed Bogiem nie jest
wi c ze strony chrze cijanina zarozumia o ci , lecz przejawem
biblijnej wiary.

Pismo wi te naucza, e Jezus „przez sw krew uwolni nas
od naszych grzechów” (Ap 1,5). Pismo wi te nie wspomina
o aktach skruchy, odpustach, czy takim miejscu jak czy ciec,
gdzie mo na zado uczyni karze za grzech.

Ko ció katolicki twierdzi, e czy ciec ma solidn podstaw
biblijn . Podstawowy dowód jego istnienia opiera si na tek cie
2 Ksi gi Machabejskiej, która stanowi cz
Apokryfów [958,
1032]. Fragment tej ksi gi, w którym Ko ció dopatruje si czy ca, dotyczy wydarzenia, które mia o miejsce oko o 160 roku
p.n.e. Toczy a si wówczas wojna mi dzy Jud Machabeuszem
– ydowskim genera em – a Gorgiasem – zarz dc Idumei. Po
stoczeniu krwawej bitwy ydzi obchodzili szabat, a nast pnie
poszli pogrzeba swoich poleg ych rodaków:
Nast pnego dnia, kiedy by o to ju konieczne,
o nierze Judy przyszli zabra cia a tych, którzy
polegli, i pochowa razem z krewnymi w rodzinnych grobach. Pod chitonem jednak u ka dego
ze zmar ych znale li przedmioty po wi cone
bóstwom z Jamnii, chocia Prawo tego ydom
zakazuje. Dla wszystkich wi c sta o si jasne, e
oni i z tej w a nie przyczyny zgin li. Wszyscy
za wychwalali Pana, sprawiedliwego S dziego,
który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem
oddali si modlitwie i b agali, aby pope niony
grzech zosta ca kowicie wymazany. M ny

Juda upomnia wszystkich, aby strzegli samych
siebie i byli wolni od grzechów, maj c przed
oczyma to, co si sta o na skutek grzechu tych,
który zgin li. Uczyniwszy za zbiórk pomi dzy
lud mi, pos a do Jerozolimy oko o dwu tysi cy
srebrnych drachm, aby z o ono ofiar za grzech.
Bardzo pi knie i szlachetnie uczyni , my la bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie
by przekonany, e ci zabici zmartwychwstan ,
to modlitwa za zmar ych by aby czym zb dnym i niedorzecznym, lecz je li uwa a , e dla
tych, którzy pobo nie zasn li, jest przygotowana najwspanialsza nagroda – by a to my l wi ta
i pobo na. Dlatego w a nie sprawi , e z o ono ofiar przeb agaln za zabitych, aby zostali
uwolnieni od grzechu.
2 Ksi ga Machabejska 12,39-45

Uczeni katoliccy mówi , e skoro zabici „pobo nie zasn li”
(2 Mch 12,45), to nie poszli do piek a. Jednak, poniewa potrzebowali by uwolnionymi od grzechu przez dokonanie przeb agania, to równie nie poszli bezpo rednio do nieba. Dlatego dusze
zabitych musia y znajdowa si w jakim trzecim miejscu. To
trzecie miejsce Ko ció nazywa czy cem.
Uczeni katoliccy wskazuj równie , e autor 2 Ksi gi Machabejskiej komentuje, i dla Judy „by a to my l wi ta i pobo na” (2 Mch 12,45), aby „z o ono ofiar za grzech” (2 Mch 12,43)
i modlono si za nich po mierci (2 Mch 12,44). W ten sposób
Juda „sprawi , e z o ono ofiar przeb agaln za zabitych, aby
zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12,45).
Chocia niektórzy mog uwa a modlitw za zmar ych znajduj cych si w czy cu za my l pobo n , tym niemniej nie jest
to my l biblijna. 2 Ksi ga Machabejska 12 nie stanowi biblijnej
podstawy ani dla czy ca, ani dla modlitwy za zmar ych.
Zauwa my najpierw, e fragment z 2 Ksi gi Machabejskiej 12
w ogóle nie wspomina bezpo rednio o czy cu. B d c podstaw

argumentacji Ko cio a na rzecz istnienia czy ca, jest on zadziwiaj co niejasny.
Po drugie, fragment ten jest wewn trznie sprzeczny. Mówi
on, e umarli „pobo nie zasn li” (2 Mch 12,45). Jednak zmarli
o nierze byli ba wochwalcami, którzy zostali os dzeni przez
Boga za swój grzech. Zmarli jako winni przed Bogiem.
Po trzecie, w Prawie Moj eszowym nie ma niczego, co wskazywa oby, e ofiary za zmar ych stanowi y kiedykolwiek autentyczn cz wiary ydowskiej. Dlatego 2 Ksi ga Machabejska 12
nie dowodzi niczego poza tym, e nieznany autor tej ksi gi wierzy , i ofiary mog dokona przeb agania za grzech zmar ych.
Fragment ten nie dowodzi nawet tego, e sam Juda Machabeusz
w to wierzy . Autor ksi gi przedstawia sw w asn interpretacj
czynów i motywacji Judy. W wietle Ksi gi Kap a skiej 4,1-6,7
bardziej prawdopodobnym wydaje si , e Juda pos a pieni dze
do Jerozolimy, aby za nie z o ono ofiar za grzech lub ofiar zado uczynienia. Celem Judy prawdopodobnie by o przeb aganie
Boga za skalanie obozu, które wywo a grzech ba wochwalców;
a w takim razie by a to ofiara za yj cych, a nie za zmar ych.
W ko cu praktyka opisana w 2 Ksi dze Machabejskiej nie
mo e zosta uznana za dowód biblijny. 2 Ksi ga Machabejska
stanowi cz
Apokryfów. Nie jest to autentyczna cz
Pisma
wi tego. (W celu poznania faktów dotycz cych stosunku Kocio a katolickiego do Apokryfów, zobacz: Za cznik C, Biblia
katolicka). Anonimowy autor 2 Ksi gi Machabejskiej nie twierdzi, e przemawia w imieniu Boga. Nie przedstawia on nawet
swej ksi gi jako oryginalnego dzie a. Twierdzi, e ksi ga ta stanowi skrót pism innego cz owieka: „wszystko to, co Jazon Cyrenejczyk opisa w pi ciu ksi gach, usi owali my stre ci w jednym dziele” (2 Mch 2,23).

Katolickie argumenty na istnienie czy ca, które pochodz
z Nowego Testamentu, s tak e s abe. Na przyk ad, uczeni

katoliccy wskazuj na s owa Jezusa w Ewangelii wed ug Mateusza [1031]:
Je li kto powie s owo przeciw Synowi Cz owieczemu, b dzie mu odpuszczone, lecz jeli powie przeciwko Duchowi wi temu, nie
b dzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani
w przysz ym.
Ewangelia wed ug Mateusza 12,32

Uczeni katoliccy uzasadniaj , e kiedy Jezus ostrzega tutaj,
i mówienie przeciwko Duchowi wi temu nie mo e by przebaczone w wieku przysz ym, to ma na my li, e niektóre grzechy
mog by przebaczone w przysz ym yciu. Je li mog by one
przebaczone po mierci, to musi istnie miejsce przeb agania po
mierci, mianowicie czy ciec.
Ta konkluzja zarówno wypacza, jak i wykracza ponad to, co
Jezus powiedzia . Chrystus naucza , e blu nierstwo przeciwko
Duchowi nigdy nie mo e by przebaczone. Przeciwne stwierdzenie niekoniecznie wynika z tego, co Jezus powiedzia , a take niekoniecznie jest prawd .

Ko ció katolicki wskazuje tak e na 1 List do Koryntian 3
jako fragment wspieraj cy koncepcj czy ca [1031]:
Wed ug danej mi aski Bo ej, jako roztropny
budowniczy, po o y em fundament, kto inny
za wznosi budynek. Niech ka dy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt
nie mo e po o y innego, jak ten, który jest
po o ony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak
jak kto na tym fundamencie buduje: ze z ota,
ze srebra, z drogich kamieni, z drewna, z trawy lub ze s omy, tak te jawne si stanie dzieo ka dego: ods oni je dzie Pa ski; oka e si

bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest.
Ten, którego budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, otrzyma zap at ; ten za , którego
dzie o sp onie, poniesie szkod : sam wprawdzie
ocaleje, lecz tak jakby przez ogie .
1 List do Koryntian 3,10-15

Aby zrobi z tego fragmentu opis czy ca, trzeba zignorowa
jego kontekst. W pierwszych czterech rozdzia ach 1 Listu do Koryntian Pawe zajmuje si pewnym problemem ko cio a w Koryncie. Fa szywi nauczyciele, którzy poszukiwali w asnej chway, niszczyli jedno ko cio a przy pomocy wiatowej m dro ci
(1 Kor 1,10-3,4). We fragmencie cytowanym powy ej Pawe
ostrzega tych ludzi, którzy powodowali problemy, e pewnego
dnia b d musieli odpowiedzie przed Bogiem za swoje czyny.
Pawe ilustruje swoje twierdzenie, porównuj c s u b w kociele korynckim do wznoszenia budowli. Pawe za o y fundament tego budynku – ko ció koryncki – w trakcie swej drugiej
podró y misyjnej (Dz 18,1-17). Pracownikami buduj cymi ciany budynku byli ci, którzy us ugiwali w tym ko ciele. Je li ci
pracownicy s u yli dobrze, to tak, jak gdyby budowali budynek,
u ywaj c w tym celu z ota, srebra i kosztownych kamieni. Je li
ci pracownicy s u yli le – jak ci, którzy powodowali podzia y
– to tak, jak gdyby wznosili t budowl , u ywaj c w tym celu
drewna, trawy i s omy.
W przysz o ci Chrystus os dzi s u b ka dego s ugi. Pawe
porównuje ten s d do po aru budynku, który w a nie opisa . Jeli czyje dzie o si ostoi, gdy zosta o zbudowane z ogniotrwaych materia ów, to otrzyma nagrod . Je li czyje dzie o sp onie,
gdy zosta o zbudowane z atwopalnych materia ów, to straci
nagrod , któr móg otrzyma .
Katolicka interpretacja tego fragmentu jest kompletnie niezrozumia a. Pawe u ywa tutaj figury literackiej zwanej analogi (porównaniem). Nie mówi o rzeczywistym ogniu. Nie mówi
o spalaniu m czyzn i kobiet. Pawe mówi obrazowo o budynku, który reprezentuje s u b danej osoby, a nie o samej osobie.

Mówi c obrazowo, to dzie o danej osoby sp onie, a nie sama
osoba. Sednem tej ilustracji jest potencjalna utrata nagrody za
z s u b , a nie przeb aganie za grzech czy oczyszczenie dusz.

Chocia nie ma adnego uzasadnienia istnienia czy ca w Pimie wi tym, to jednak w teologii katolickiej istnieje mocna
filozoficzna potrzeba jego istnienia. Ko ció postrzega zbawienie
jako obiektywn ozdob lub upi kszenie duszy. Jest to proces
rozpoczynaj cy si od chrztu, w wyniku którego zostaje wlana pierwotna aska u wi caj ca. U wi ca to dusz i sprawia,
e w swej istocie podoba si ona Bogu. Inne sakramenty i dobre uczynki usprawiedliwiaj dusz w coraz wi kszym stopniu
i czyni j coraz bardziej poci gaj c dla Boga. Celem tego
procesu jest przekszta cenie samej istoty duszy w co , co samo
w sobie jest rzecz obiektywnie dobr . Dlatego zanim dusza
b dzie mog a stan w obecno ci Boga, danie ca kowitego
oczyszczenia ladu ka dego grzechu jest rzecz rozs dn . W ten
sposób koncepcja czy ca jest logicznym rozszerzeniem ko cielnego procesu zbawienia.
Czy ciec jest równie integralnym elementem ko cielnego
systemu pokuty. Wed ug Ko cio a ka dy grzech obci a konto
grzesznika kar doczesn . Pokuty, cierpienie i odpusty zmniejszaj obci enie tego konta. Poniewa grzesznicy mog nie by
w stanie dokona pe nego zado uczynienia za grzechy w czasie
swojego ycia, wi c dla zbilansowania konta ich ycia, przebywanie w czy cu po mierci jest konieczne.
W ko cu, Ko ció u ywa czy ca, aby motywowa katolików do prowadzenia sprawiedliwego ycia. Rozumuje, e gdyby
nie by o czy ca, to ludzie grzeszyliby bez adnej boja ni.
Z drugiej strony, koncepcja zbawienia przedstawiona w Pimie wi tym nie potrzebuje takiego miejsca jak czy ciec. Pismo wi te nie wi e zbawienia z uczynkami lub cierpieniami
grzesznika, lecz wy cznie z osob Chrystusa. Pan Jezus dokona
oczyszczenia z grzechów na krzy u (Hbr 1,3). Jego krew mo e

oczy ci najbardziej nikczemnego grzesznika (Hbr 9,14). Nie
pozostaje wi c adna doczesna kara, któr wierz cy cz owiek
musia by ponie . Jezus zap aci ju za wszystko: „On bowiem
jest ofiar przeb agaln za nasze grzechy” (1 J 2,2).
Zbawienie przedstawione w Pi mie wi tym w ogóle nie potrzebuje czego takiego jak czy ciec, gdzie dusza rzekomo staje
si obiektywnie pi kna dla Boga. Przeciwnie, zbawienie to jest
zakorzenione w przypisaniu duszy przez Boga Jego w asnej,
doskona ej sprawiedliwo ci (2 Kor 5,21). W biblijnej koncepcji
zbawienia „objawia si sprawiedliwo Bo a, która od wiary
wychodzi i ku wierze prowadzi” (Rz 1,17). W kwestii swego
usprawiedliwienia grzesznik sk ada sw ufno w Chrystusie.
Odt d yje wiar , i yje sprawiedliwie, dzi ki uzdalniaj cej
mocy Ducha. Tym niemniej nie ma on adnej nadziei, e kiedykolwiek b dzie w stanie sta si sam w sobie na tyle osobi cie
i obiektywnie dobrym, aby stan w obecno ci Boga. W kwestii swojego zbawienia grzesznik sk ada sw ufno wy cznie
w Chrystusie (Flp 3,7-9).
Zamiast koncentrowa si na dobrych uczynkach i cierpieniu
jakiej osoby, biblijna koncepcja zbawienia podkre la doskona e
dzie o Chrystusa. Chrystus wystarcza, by grzeszników „ustrzec
od upadku i stawi wobec swej chwa y bez zarzutu, w rado ci”
(Jud 24). Bóg nie patrzy ju na cz owieka jako na skalanego
grzesznika, lecz widzi go wy cznie w Chrystusie (Ef 1,1-14),
jako „ wi tego i nieskalanego przed Jego obliczem” (Ef 1,4).
W ko cu, zbawienie przedstawione w Pi mie wi tym
obejmuje narodzenie si na nowo, w wyniku czego powstaje
nowe stworzenie (J 3,7; Ef 2,15). Chrze cijanin, który narodzi si na nowo, chce by pos uszny Bogu. Jest on motywowany mi o ci Chrystusa, a nie strachem przed bolesn kar
(2 Kor 5,14; Rz 8,15).

Wielu wspó czesnych katolików traktuje czy ciec jako relikt ciemnych wieków redniowiecza, o którym chcieliby jak

najszybciej zapomnie . Niektórzy katolicy wierz nawet, e koncepcja czy ca nie jest ju katolick doktryn .
Jednak wbrew temu popularnemu pogl dowi czy ciec ci gle
jest oficjalnym dogmatem Ko cio a katolickiego i istotn cz ci katolickiego planu zbawienia. Ko ció potwierdzi istnienie
czy ca na ka dym z trzech ostatnich soborów powszechnych:
Soborze Trydenckim [125], Soborze Watyka skim I [126] i Soborze
Watyka skim II [127]. Papie Pawe VI opisa czy ciec jako miejsce, w którym dusze zmar ych odpokutowuj „w przysz ym yciu przez ogie , m ki lub kary oczyszczaj ce” [128]. Wed ug Pawa VI „faktycznie, w czy cu dusze tych, ‘którzy umarli w mio ci Boga i prawdziwie pokutowali, lecz zanim zado uczynili
za swoje grzechy i zaniedbania godnymi owocami pokuty’ [129],
s oczyszczane po mierci karami czy cowymi” [130]. Katechizm
Ko cio a Katolickiego opisuje czy ciec jako miejsce, w którym
p onie „ogie oczyszczaj cy” (1031).
Wiara w istnienie czy ca jest tak e wyra ana w trakcie
ka dej Mszy wi tej. W ramach liturgii eucharystycznej ofiarowane s modlitwy za zmar ych. Zwykle sama msza jest ofiarowana w intencji kogo cierpi cego w czy cu. Imi i nazwisko osoby, w intencji której dana msza jest ofiarowana, bywa
wcze niej wymieniane w trakcie niedzielnych og osze parafialnych. Faktycznie ka dego roku w rocznic mierci ostatniego papie a obecny papie ofiarowuje Msz wi t za dusze swych dwóch poprzedników, które – jak si przypuszcza
– cierpi w czy cu [131].

W pi ciu pierwszych rozdzia ach zobaczyli my, w jaki sposób katolicka droga zbawienia ró ni si od drogi zbawienia nauczanej w Pi mie wi tym. Musimy w tym miejscu zapyta : Jak
powa ne s to b dy?
Odpowied na to pytanie mo na znale w Li cie do Galatów
Aposto a Paw a. Pawe by pierwszym aposto em, który zwiastowa ewangeli i za o y ko cio y w Galacji, która stanowi cz

wspó czesnej Turcji. Wkrótce po opuszczeniu przez niego tego
regionu, przyby a tam grupa ydowskich nauczycieli. Przedstawiali si oni jako na ladowcy Chrystusa, posiadaj cy t sam
wiar , co Galatowie. Wydaje si , e ci nauczyciele wierzyli, i
Jezus by Pomaza cem Bo ym (Mesjaszem), który umar , zmartwychwsta i który przyjdzie ponownie. Nie ma adnej podstawy, by nie wierzy , e ci nauczyciele nie potwierdziliby swej
wiary w nauk zawart w Apostolskim wyznaniu wiary i Nicejsko-konstantynopolita skim wyznaniu wiary, gdyby te wyznania istnia y w I wieku naszej ery. Pogl dy tych ludzi wydawa y
si Galatom ca kowicie ortodoksyjne.
Jednak ci nowi ydowscy nauczyciele krytykowali Paw a.
Uwa ali, e zrozumienie usprawiedliwienia przez Paw a jest
nieco u omne. W szczególno ci nauczali oni, e poza wiar w Jezusa, konieczn rzecz dla chrze cijan jest przestrzeganie niektórych aspektów Prawa Moj eszowego (Ga 4,21). Twierdzili, e
wierz cy poga skiego pochodzenia powinni tak e obrzeza si
(Ga 5,2-4). Nauczali, e wszyscy wierz cy powinni przestrzega
szabat i obchodzi ydowskie wi ta (Ga 4,9-10). Twierdzili, e
tego rodzaju dobre uczynki s konieczne do osi gni cia usprawiedliwienia (Ga 5,4).
Gdy Pawe dowiedzia si , co dzia o si w Galacji, napisa
najsurowszy, natchniony przez Ducha wi tego list, jaki mamy
w Nowym Testamencie. W pierwszych wersetach tego listu
oskar a on fa szywych nauczycieli o to, e „chcieliby przekr ci
Ewangeli Chrystusow ” (Ga 1,7).
S owo „przekr ci ” oznacza wypaczy lub przekszta ci istot
czego w co zupe nie przeciwnego. S owo to jest równie u yte
w Dziejach Apostolskich 2,20: „S o ce zamieni si w ciemno ci”
i w Li cie Jakuba 4,9: „ miech wasz niech si obróci w smutek,
a rado w przygn bienie”. Oba te przyk ady opisuj transformacj czego w co zupe nie przeciwnego.
Dok adnie to samo fa szywi nauczyciele robili z ewangeli
Jezusa Chrystusa. daj c pos usze stwa Prawu Moj eszowemu
w celu osi gni cia i utrzymania usprawiedliwienia, uniewa niali

oni ask Bo (Ga 2,21). Zmienili ewangeli wiary w ewangeli
uczynków, ewangeli aski w ewangeli zas ug.
Pawe powiedzia Galatom, e id c za tymi nauczycielami
porzucali Chrystusa (Ga 1,6). Galatowie rezygnowali z polegania na Chrystusie dla innej ewangelii. „Innej jednak Ewangelii
nie ma” (Ga 1,7).
Greckie s owa, których Pawe tutaj u ywa, mówi nam, e
nowa ewangelia w Galacji nie by a inn ewangeli tego samego
rodzaju, lecz inn ewangeli innego rodzaju. Nie by a to inna
odmiana chrze cija stwa, z innym roz o eniem akcentów lub
innymi rodkami wyrazu. To w ogóle nie by o chrze cija stwo!
Oskar enia Paw a musia y zaszokowa Galatów. S dzili, e
s oddanymi chrze cijanami. Chocia zacz li zastanawia si
nad pos usze stwem niektórym aspektom Prawa Moj eszowego,
których przestrzeganie by o rzekomo potrzebne do osi gni cia
usprawiedliwienia, to jednak, przynajmniej w swoich umys ach,
nie porzucili wiary w Chrystusa. Postrzegali teraz usprawiedliwienie jako co , co by o osi galne przez wiar i uczynki. Je li
chodzi o o nich samych, to czynili co wi cej, a nie mniej.
Pawe ostrzeg Galatów, e je li swoje stanowisko przed Bogiem opr na tym, czego dokona Chrystus oraz na tym, co sami
robili, to b d pot pieni, gdy przestrzeganie Prawa Moj eszowego poci ga za sob przekle stwo: „Przekl ty ka dy, kto nie
wype nia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykona Ksi ga
Prawa” (Ga 3,10). Innymi s owy, ci, którzy prosz Boga o os dzenie ich chocia w cz ci, w oparciu o ich w asne zachowanie,
powinni u wiadomi sobie, e Prawo pot pia tych, którzy nie
wype niaj go doskonale.
Pawe powiedzia Galatom, e je li dadz si obrzeza – jako
wyraz pragnienia, aby y pod panowaniem Prawa Moj eszowego – to Chrystus na nic im si nie przyda (Ga 5,2). B d oni
zobowi zani zachowywa wszystkie przepisy Prawa Moj eszowego (Ga 5,3). Z ten sposób zerw z Chrystusem i wypadn z aski (Ga 5,4).

Wa n rzecz jest uzna ponownie, e herezja galacka nie
polega a na bezpo rednim odrzuceniu Chrystusa albo odrzuceniu konieczno ci posiadania wiary, aski czy zbawienia. B d
polega na naleganiu, e do osi gni cia usprawiedliwienia, poza
wiar , konieczne jest pos usze stwo niektórym aspektom Prawa
Moj eszowego. Podej cie to polega o na przyj ciu do Boga na
podstawie wiary oraz uczynków.
Problem z t formu usprawiedliwienia polega na tym, e
jest ona po rednim odrzuceniem warunków zbawienia oferowanych przez Boga. Chrystus naucza : „Nie przyszed em powo a
do nawrócenia si sprawiedliwych, lecz grzeszników” ( k 5,32).
Gdy przychodzimy do Boga, cho cz ciowo na podstawie w asnych dokona , to faktycznie mówimy Mu, e nie jeste my wcale tacy li, e z punktu widzenia odkupienia jest w nas co moralnego – tzn., e przynajmniej cz ciowo zas ugujemy na ycie
wieczne.
Bo a oferta zbawienia nie jest adresowana do ludzi z takim
nastawieniem (J 9,39-41; k 5,31). Bóg jest gotów przebaczy
tylko tym, którzy przychodz do Niego z pustymi r koma, uznaj c w pe ni swoj win . To w a nie z tego powodu biblijne zbawienie dokonuje si przez wiar , „nie z uczynków, aby si nikt
nie chlubi ” (Ef 2,9).
Podobnie jak fa szywi nauczyciele z Galacji, Ko ció katolicki utrzymuje, e usprawiedliwienie dokonuje si na podstawie wiary oraz uczynków. Podobnie jak fa szywi nauczyciele
z Galacji wymagali obrzezania dla otrzymania usprawiedliwienia, tak Ko ció wymaga, aby w tym e celu niemowl ta zostay ochrzczone. Podobnie jak obowi zkow praktyk w Galacji
sta o si przestrzeganie szabatu i wi t ydowskich, tak uczestnictwo w niedzielnej Mszy wi tej jest obowi zkowe dla katolika [2180-2181]. Podobnie jak fa szywi nauczyciele wymagali pos usze stwa Prawu Moj eszowemu dla osi gni cia zbawienia,
tak Ko ció wymaga przestrzegania Dziesi ciorga Przykaza
– moralnego streszczenia Prawa Moj eszowego – jako warunku
koniecznego dla osi gni cia zbawienia [2052, 2068, 2075].

Katolicyzm jeszcze bardziej wypaczy ewangeli przez zmian definicji takich biblijnych poj , jak: usprawiedliwienie, zbawienie, wiara, aska, a nawet grzech. Do ewangelii zosta y natomiast dodane koncepcje obce Pismu wi temu, takie jak: aska
u wi caj ca, siedem sakramentów, grzech powszedni, kara doczesna, czy ciec, akty pokuty, odpusty itd. Dla doros ych poszukuj cych usprawiedliwienia Ko ció stworzy obszerne wymagania i w czy zbawienie w system zas ug zdobywanych przez
przyjmowanie sakramentów i spe nianie dobrych uczynków.
Nawet aska i ycie wieczne sta y si zas u onymi nagrodami.
Katolicki plan zbawienia zaprzecza biblijnym prawdom
w dwudziestu czterech g ównych aspektach, które wymieniono
w podsumowaniu na nast pnych stronach. Ci, którzy realizuj
ten plan zbawienia w swoim yciu, nie unikn konsekwencji,
przed którymi Pawe ostrzega Galatów. Ani przywódcy, ani nauczyciele Ko cio a katolickiego nie unikn swej winy prowadzenia milionów ludzi na manowce. Pawe ostrzeg :
Ale gdyby my nawet my lub anio z nieba g osi
wam Ewangeli ró n od tej, któr wam g osilimy – niech b dzie przekl ty! Ju to przedtem
powiedzieli my, a teraz jeszcze mówi : Gdyby
wam kto g osi Ewangeli ró n od tej, któr od
nas otrzymali cie – niech b dzie przekl ty!
List do Galatów 1,8-9

Ko ció katolicki naucza

Pismo wi te naucza

1. Usprawiedliwienie jest
przemian duszy, w wyniku
której usuwany jest grzech
pierworodny, a dusza jest
nape niana ask u wi caj c
[1987-1995].

Usprawiedliwienie jest
aktem Boga, poprzez który
og asza On grzesznika
sprawiedliwym w swoich
oczach, przebaczywszy mu
grzechy i przypisawszy mu
w asn sprawiedliwo Bo
(Rz 3,21-4,8).

2. Wst pne usprawiedliwienie
dokonuje si poprzez chrzest
[1262-1274].

Usprawiedliwienie
dokonuje si jedynie przez
wiar (Rz 3,28).

3. Doro li musz przygotowa
si na przyj cie
usprawiedliwienia przez
wiar i dobre uczynki
[1247-1249].

Bóg usprawiedliwia
bezbo nych grzeszników,
którzy wierz (Rz 4,5).
Dobre uczynki s rezultatem
zbawienia, a nie jego
przyczyn (Ef 2,8-10).

4. Usprawiedliwieni s sami
w sobie wewn trznie pi kni
i wi ci w oczach Bo ych
[1992, 1999-2000, 2024].

Usprawiedliwieni s
w oczach Bo ych wi ci
i nieskalani w Chrystusie
(Ef 1,1-14).

5. Stopie usprawiedliwienia
zwi ksza si przez
przyst powanie do
sakramentów i spe nianie
dobrych uczynków
[1212, 1392, 2010].

Usprawiedliwienie jest
przypisaniem doskona ej
sprawiedliwo ci Bo ej
(2 Kor 5,21). Wierz cy
ma pe ni w Chrystusie
(Kol 2,10).

6. Usprawiedliwienie traci si
przez pope nienie grzechu
miertelnego [1033, 1855, 1874].

Usprawiedliwienie nie
mo e zosta utracone. Ci,
których Bóg usprawiedliwia,
b d zachowani od gniewu
Bo ego (Rz 5,8-9).

Ko ció katolicki naucza
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7. Katolicy winni pope nienia
grzechu miertelnego s
ponownie usprawiedliwiani
przez sakrament pokuty
[980, 1446].

Nie istnieje powtórne
usprawiedliwienie.
Tych, których Bóg
usprawiedliwia, tych
równie uwielbi (Rz 8,30).

8. Zbawienie od wiecznych
konsekwencji grzechu jest
procesem trwaj cym ca e
ycie [161-162, 1254-1255].

Zbawienie od wiecznych
konsekwencji grzechu
jest natychmiastowym
i skutecznym aktem
Boga, który dokonuje
si równocze nie
z usprawiedliwieniem
(Rz 5,9).

9. Zbawienie osi ga si
wskutek wspó dzia ania
z ask przez wiar , dobre
uczynki i uczestnictwo
w sakramentach
[183, 1129, 1815, 2002].

Zbawienie osi ga si przez
wiar , bez spe niania
uczynków (Ef 2,8-9). Dobre
uczynki s rezultatem, a nie
przyczyn zbawienia (Ef 2,10).

10. Wiara jest prze wiadczeniem
o istnieniu Boga i siln
akceptacj wszystkiego,
co Ko ció podaje nam do
wierzenia [181-182, 1814].

Zbawiaj ca wiara jest
oddaniem samego siebie
Chrystusowi jako Panu
i Zbawicielowi (Rz 10,8-17).

11.

aska jest niezas u on
przychylno ci Boga (Ef 1,7-8).

aska u wi caj ca
jest jako ci duszy,
nadprzyrodzon dyspozycj
udoskonalaj c sam dusz
[1999-2000].

12. Sakramenty s koniecznymi
kana ami ci g ego wlewania
aski. S one ród em aski
przez sam fakt wykonywania
okre lonych obrz dów
[1127-1129].

Dziecko Bo e jest stale
obiektem aski swojego Ojca
(Rz 5,1-2).

Ko ció katolicki naucza
13. Na ask zas uguje si ,
spe niaj c dobre uczynki
[2010, 2027].

Pismo wi te naucza
aska jest darem (Rz 11,6).

14. Grzechy powszednie nie
poci gaj za sob wiecznego
pot pienia [1855, 1863].

Ka dy grzech jest karany
wieczn mierci (Rz 6,23).

15. Ci kie grzechy musz
by wyznane kap anowi
[1456-1457].

Grzech ma by wyznawany
bezpo rednio Bogu
(Ezd 10,11).

16. Kap an przebacza grzech
wyst puj c w charakterze
s dziego [1442, 1461].

Nikt nie mo e przebaczy
grzechu, z wyj tkiem Boga
(Mk 2,7).

17. Gdy wina grzechu zostaje
przebaczona, pozostaje
jeszcze kara doczesna
[1472-1473].

Gdy Bóg przebacza grzech,
to przebacza go zupe nie
(Kol 2,13; Iz 43,25).

18. Akty pokuty dokonuj
zado uczynienia za kar
doczesn na o on z powodu
grzechu [1434, 1459-1460].

Jezus dokona doskona ego
zado uczynienia za
wszystkie grzechy (1 J 2,1-2).

19. Odpusty, których Ko ció
udziela w zamian za
spe nianie pobo nych
uczynków, uwalniaj
grzeszników od kary
doczesnej [1471-1473].

Jezus uwalnia wierz cych
od ich grzechów przez moc
swojej krwi (Ap 1,5).

20. Pobyt w czy cu jest
konieczny, aby odpokutowa
za grzech i oczy ci dusz
[1030-1031].

Czy ciec nie istnieje. Jezus
dokona oczyszczenia
z grzechów na krzy u
(Hbr 1,3).

21.

Ko ció katolicki naucza

Pismo wi te naucza

yj cy na ziemi mog pomóc
biednym duszom cierpi cym
w czy cu, zanosz c za
nich modlitwy, spe niaj c
dobre uczynki i ofiaruj c
w ich intencji ofiary Mszy
wi tych [1032, 1371, 1479].

Ci, którzy zasn li
w Chrystusie, nie potrzebuj
adnej pomocy. B d c
nieobecni w ciele, w duchu
s obecni u Pana (2 Kor 5,8).

22. Nikt nie mo e wiedzie ,
czy osi gnie ycie wieczne
[1036, 2005].

Na podstawie S owa Bo ego
wierz cy mo e wiedzie , e
ma ycie wieczne (1 J 5,13).

23.

ycie wieczne jest darem
Bo ym (Rz 6,23).

ycie wieczne jest zas u on
nagrod [1821, 2010].

24. Ko ció katolicki jest
konieczny do osi gni cia
zbawienia [846].

Nie ma zbawienia w nikim
innym poza osob Pana
Jezusa Chrystusa, „gdy nie
dano ludziom pod niebem
adnego innego imienia,
przez które mogliby my by
zbawieni” (Dz 4,12).

