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„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem… Wierzysz w to?” 
(J 11 ,25-26)

Współudział z Chrystusem w tym życiu przygotowuje
nas do pokonania granicy śmierci, aby żyć bez końca 
w Nim. Wiara w zmartwychwstanie umarłych i nadzieja na
życie wieczne otwierają nasze spojrzenie na ostateczny
sens naszej egzystencji: Bóg stworzył człowieka dla
zmartwychwstania i dla życia, i ta prawda nadaje auten-
tyczny i definitywny wymiar ludzkiej historii, ich życiu osobis-
temu i ich życiu społecznemu, kulturze, polityce, ekonomii.
Pozbawiony światła wiary cały wszechświat zostaje zamknię-
ty w grobie bez przyszłości, bez nadziei.

Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2011

Życie doczesne zostało nam dane tylko po to, by
zdobyć życie wieczne. Co za nieszczęście dla więk-
szości ludzi, którzy o tym nie myślą.
Życie to czas, w którym szukamy Boga, śmierć to
czas, w którym Go odnajdujemy; wieczność to czas 
w którym Go posiadamy.               
Św. Franciszek Salezy

Czymże jest życie choćby najdłuższe w porównaniu do
wieczności? Kroplą wody w morzu. Jeżeli człowiek tyle
zabiegów czyni, aby żyć dłużej, ile ich czynić powinien, aby
żyć wiecznie. W wieczności Bożej istnieje tylko jedno, to jest
trwanie. Na ziemi istnieje tylko jedno, to jest przemijanie.        

Św. Ojciec Pio

Życie ludzkie jest przejściem. Nie jest to życie całoś-
cią do końca, zamknięte pomiędzy datą urodzin i datą
śmierci. Jest otwarte ku ostatecznemu spełnieniu w Bogu.
Każdy z nas odczuwa boleśnie zamknięcie życia, granice
śmierci. Każdy z nas jakoś jest świadom tego, że człowiek
nie mieści się bez reszty w tych granicach, że bez reszty
nie może umrzeć. 

Jan Paweł II

Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie -  kwiecień 2011 (ŻYCIE DUCHOWE 14)
www.sw.rafala-alberta.mkw.pl
Katechezy przygotowuje Zespół: Ks. Grzegorz Jankowski (opieka duchowa), Bożena Wojtaszek, 
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Anna Lutostańska, Barbara Tokłowicz.
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Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą. Jan Paweł II14

Ale zastanówmy się jeszcze przez chwilę: jak by to było, gdyby
człowiek rzeczywiście zdołał może nie tyle śmierć wykluczyć, ile
odsunąć ją na jakiś czas, osiągnąć wiek kilkuset lat? Czy byłoby to
czymś dobrym? Ludzkość niesamowicie by się zestarzała, dla
młodych nie byłoby już miejsca. Wygasłaby zdolność do innowacji, 
a niekończące się życie stałoby się nie rajem, ale raczej przekleń-
stwem. Prawdziwe zioło zapobiegające śmierci musi być
zupełnie inne. Nie powinno zwyczajnie prowadzić do przedłu-
żenia obecnego życia na jakiś czas bliżej nieokreślony.
Powinno przemienić nasze życie od środka. Powinno stworzyć w

nas nowe życie, prawdziwie zdolne do wiecznoś-
ci; powinno przemienić nas w taki sposób, by nie
kończyło się ono wraz ze śmiercią, ale by jego
pełnia dopiero się od niej zaczynała. 

Tym, co nowe i ekscytujące w przesłaniu
chrześcijańskim, w Ewangelii Jezusa Chrystusa, było i nadal jest to,
co zostaje nam powiedziane: tak, to zioło zapobiegające śmierci,
to prawdziwe lekarstwo zapewniające nieśmiertelność istnieje.
Zostało znalezione. Jest w zasięgu. Owo lekarstwo zostaje nam
ofiarowane na chrzcie. Rodzi się w nas nowe życie, które dojrzewa 
w wierze, a śmierć starego życia nie jest w stanie go wymazać, gdyż
dopiero wówczas osiąga ono pełnię światła…

Przyobleczenie w nowe szaty Boga dokonuje się w chrzcie świę-
tym; tak mówi nam chrześcijańska wiara. Owszem, ta zmiana szat
jest procesem, który trwa całe życie. Na chrzcie zostaje zapo-
czątkowany proces obejmujący całe nasze życie - to on czyni nas
zdolnymi do wieczności, tak że w świetlanej szacie Jezusa Chrystusa
możemy pojawić się przed obliczem Boga i żyć z Nim na zawsze…

Przyjmujący chrzest określa nowy kierunek swojego życia: wiarę
w Boga trynitarnego, któremu się powierza. W ten oto sposób sam
Bóg przyobleka nas w szatę światła, szatę życia. Paweł nazywa te
nowe „szaty“ „owocem Ducha Świętego“ i opisuje je następującymi
słowami: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie“ (Ga 5, 22)…

Homilia Ojca Świętego Benedykta XVI, 3 kwietnia 2010 r. (fragm.)r.

LEKARSTWO ZAPEWNIAJĄCE NIEŚMIERTELNOŚĆ ISTNIEJE!

Tak, zioło przeciw śmierci istnieje. Chrystus jest drzewem życia, na nowo
dostępnym. Jeśli się Go trzymamy, jesteśmy zanurzeni w życiu.

Obecna medycyna usiłuje może nie tyle śmierć wykluczyć, ile wyelimi-
nować jak największą liczbę jej przyczyn, odsunąć ją w czasie, zapewnić
człowiekowi życie coraz lepsze i dłuższe.
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Recepta na życie wieczne
Czy moment śmierci jest całkowitym unicestwieniem ludzkiej osoby czy też

przejściem w nowy, nigdy niekończący się wymiar istnienia? Ucieczka od osobis-
tej odpowiedzi na pytanie o sens mojej nieuniknionej śmierci sprawia, że życie
traci swój autentyzm i okrywa się płaszczem hipokryzji. Trzeba otwierać się na
tajemnicę człowieka i szukać ukrytej obecności Jezusa Chrystusa, który daje
jedyną odpowiedź na pytanie o sens mojego cierpienia i śmierci.

Należy szukać - pisze Pascal - Jeśli ci mówię, że musisz poszukiwać, to czynię to
nie z powodu świętej gorliwości człowieka pobożnego (...) Mówię, że musimy poszuki-
wać nie ze względu na duchową pobożność lub zwykłą ciekawość, ale z powodu
naszej osobistej korzyści. Zadziwia mnie i przeraża obojętność wobec następującej
kwestii: wieczność, którą przynosi ze sobą śmierć, jest rzeczą tak bardzo wzniosłą,
tak głęboko nas dotyczącą, że trzeba być pozbawionym wszelkiego poczucia logiki,
aby pozostać obojętnym wobec takiego problemu. (...) Nie ma dla człowieka nic
ważniejszego jak jego przeznaczenie; nic nie jest bardziej niepokojące od wiecznoś-
ci, która go wszakże oczekuje...  Jest dla mnie rzeczą straszną widzieć, jak prosty
człowiek z wielką wrażliwością zabiega o małe i przemijające rzeczy, a z ogromną
obojętnością podchodzi do tego, co wielkie i wieczne. 

Jest to niepojęte zaciemnienie umysłu i serca, spowodowane tym, że jak mówi Jezus:
ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki (J 3, 19)... 

Jedyną rozsądną postawą człowieka w obliczu śmierci jest więc przylgnięcie do osoby
Chrystusa... To właśnie dla mnie i dla mojego zbawienia, Bóg stał się prawdziwym
człowiekiem w konkretnym miejscu i czasie. Wziął na siebie grzechy moje i wszystkich
ludzi, został skazany na śmierć krzyżową... 

W swojej śmierci i zmartwychwstaniu odniósł ostateczne zwycięstwo nad grzechem 
i śmiercią i zaprasza mnie i każdego człowieka, abyśmy uczestniczyli w Jego zwycięstwie.
Jezus mówi: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby 
i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki (J 11, 25-26).
Aby wydostać się z beznadziejnej i bezsensownej
niewoli grzechu i śmierci trzeba oprzeć się na nadziei
wbrew nadziei, że Bóg do końca mnie umiłował. Stając
się prawdziwym człowiekiem, zjednoczył się i pozostaje
ze mną przez wszystkie dni, aż do skończenia świata w
tajemnicy Eucharystii, aby dawać mi udział w swoim
zmartwychwstałym życiu... Kto spożywa moje Ciało 
i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrze-
szę w dniu ostatecznym (J 6, 51.53-55). 

Tylko wtedy będę wyrwany z piekielnej beznadziei grzechu i śmierci, jeżeli z całą swoją
grzesznością, tak jak marnotrawny syn, rzucę się w ramiona Jezusa, który czeka na mnie
w sakramencie pokuty, a po wyznaniu grzechów, przyjmę Go do swego serca w darze
Eucharystii. Eucharystia to zmartwychwstały Chrystus w swoim uwielbionym
człowieczeństwie i dlatego jest największym skarbem i szczytem całego wszechświata.
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Andre Frossard, znany francuski dziennikarz i pisarz, odkrył tajemniczą rzeczywistość
obecności Boga w Eucharystii, dzięki przypadkowemu spotkaniu z Najświętszym
Sakramentem wystawionym do adoracji w jednym z paryskich kościołów. Tak opisuje his-
torię swojego nawrócenia... (fragm. książki: Bóg i ludzkie pytania) ...wszedłem do kapli-

cy jako ateista, a w kilka minut później wyszedłem z niej
jako chrześcijanin i byłem świadkiem mojego własnego
nawrócenia, pełen zdumienia, które ciągle trwa...

Mój ojciec chciał mnie widzieć w szkole przy ulicy
Ulm. Poszedłem tam w wieku dwudziestu lat, ale
pomyliłem stronę ulicy i zamiast wstąpić do Wyższej
Szkoły Nauczycielskiej, wszedłem do sióstr od Adoracji
po kolegę, z którym miałem iść na obiad.

To, co zamierzam wam opowiedzieć, to nie historia
jakiegoś odkrycia intelektualnego. Jest to relacja o do-
świadczeniu fizycznym, o doświadczeniu prawie labo-
ratoryjnym. Otwierając żelazne drzwi klasztoru byłem
ateistą... Obecni tam ludzie, widziani pod światło, 
rzucali tylko cienie, między którymi nie mogłem odróż-
nić mojego przyjaciela i coś w rodzaju słońca pro-
mieniowało w głębi kaplicy. Nie wiedziałem, że był to
Najświętszy Sakrament... 

Jeszcze dzisiaj widzę tego dwudziestoletniego chłopca, którym wtedy byłem. 
Nie zapomniałem jego osłupienia, kiedy nagle wyłaniał się przed nim z głębi tej skrom-
nej kaplicy świat, inny świat - o blasku nie do zniesienia, o szalonej spoistości, którego
światło objawiało i jednocześnie zakrywało obecność Boga, tego samego Boga, 
o którym jeszcze przed chwilą przysięgałby, że istnieje tylko w ludzkiej wyobraźni.
Jednocześnie spływała na niego fala słodyczy zmieszanej z radością o mocy, która może
skruszyć serce, i której wspomnienie nigdy nie zaniknie, nawet w najgorszych chwilach
życia, niejednokrotnie przenikniętych lękiem i nieszczęściem. Odtąd nie stawia sobie
innego zadania, jak tylko świadczyć o tej słodyczy i o tej rozdzierającej czystości Boga,
który mu pokazał owego dnia przez kontrast, z jakiego błota został ulepiony... Owym
światłem, którego nie ujrzałem cielesnymi oczyma, nie było to, jakie nas oświeca łub
powoduje opalanie. To było światło duchowe, tzn. światło pouczające - jakby żar prawdy.
Odwróciło ono definitywnie porządek rzeczy. Od chwili, kiedy je ujrzałem, mógłbym
powiedzieć, że dla mnie tylko Bóg istnieje, a wszystko inne jest jedynie hipotezą...

Chrześcijaństwo nie jest ani rzeczą, ani ideą, ale to Osoba Jezusa Chrystusa, który
zwyciężył śmierć przez swoje zmartwychwstanie i pozostał z nami w sakramentach poku-
ty i Eucharystii, aby nas prowadzić do życia wiecznego w niebie. Jego Boską Miłość 
i życie wieczne każdy człowiek może otrzymać za darmo, musi spełnić tylko jeden
warunek: w ciemnościach wiary całkowicie zaufać i zawierzyć Jezusowi całe swoje życie.
To jest jedyna recepta na pełnię szczęścia i osiągnięcie życia wiecznego w niebie.
Zmarnować taką szansę byłoby szczytem bezmyślności i głupoty. 

ks. M. Piotrowski TChr (Miłujcie się, nr 5-2004)
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