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OD REDAKCJI
Rok Wiary, który og³osi³ i otworzy³ papie¿ Benedykt XVI, rozpocz¹³ siê
u zbiegu dwóch rocznic: 11 padziernika 2012 roku, w dzieñ jego uroczystej
inauguracji, mija³a 50 rocznica zwo³ania Drugiego Soboru Watykañskiego
i up³ywa³o 20 lat od opublikowania Katechizmu Kocio³a Katolickiego.
Przywo³uj¹c w motu proprio inauguruj¹cym Rok Wiary te dwie daty, Ojciec
wiêty nie odwo³ywa³ siê jednak do dwóch ró¿nych i niezwi¹zanych ze sob¹
wydarzeñ. Przypomnia³, ¿e Katechizm promulgowany 30 lat po soborze przez
b³ogos³awionego Jana Paw³a II winien byæ odczytywany jako autentyczny
owoc Vaticanum II oraz wiadectwo si³y i piêkna wiary (por. Benedykt XVI,
Porta fidei, nr 4).
Dla wiary Kocio³a Katechizm Kocio³a Katolickiego jest wiêc szczególnym skarbem. wiadczy bowiem o odczytaniu jednej i zawsze tej samej
wiary chrzecijañskiej w nowy sposób  zgodnie z duchem soborowego
aggiornamento  a jednoczenie zawiera w sobie ca³e bogactwo nauczania dwóch tysiêcy lat. Poprzez systematyczn¹ prezentacjê treci wiary Katechizm jest równie¿ podstawowym narzêdziem pomagaj¹cym wprowadzaæ
w istotê wiary i g³êbiej poznawaæ jej tajemnice. Ponadto  w³anie dziêki
temu, ¿e Katechizm ukazuje to, co stanowi podstawy wiary Kocio³a 
mówi on o tym, co pozwala wyznawaæ wspóln¹ i jedn¹ wiarê i stoi na stra¿y
tej jednoci.
Redakcja Kieleckich Studiów Teologicznych niniejszym numerem
w³¹cza siê w refleksjê nad bogactwem treci zawartych w Katechizmie
Kocio³a Katolickiego. W ten sposób chcemy odpowiedzieæ na s³owa, które
w swoim motu proprio Benedykt XVI skierowa³ do ca³ego Kocio³a: Rok
Wiary powinien byæ wyrazem wspólnego zobowi¹zania do odkrycia na nowo
i zg³êbiania podstawowych treci wiary, których systematyczna i organiczna
synteza znajduje siê w Katechizmie Kocio³a Katolickiego. W nim bowiem
staje siê widoczne bogactwo nauczania, które Koció³ przyj¹³, zachowa³
i przedstawia³ na przestrzeni dwóch tysi¹cleci swej historii. (...) Katechizm
stanowi trwa³y zapis wielu sposobów, w jakie Koció³ medytowa³ nad wiar¹
i rozwija³ nauczanie, aby daæ wiernym pewnoæ w ich ¿yciu wiary (Porta
fidei, nr 11).
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Od Redakcji

Refleksji nad Katechizmem Kocio³a Katolickiego i zagadnieniami
tam ujêtymi powiêcona jest pierwsza czêæ XII tomu Kieleckich Studiów
Teologicznych. Zawiera ona piêæ artyku³ów, w wiêkszoci napisanych
przez autorów zwi¹zanych z kieleckim rodowiskiem teologicznym. W czêci
drugiej, Varia, zgodnie ze zwyczajem, zamiecilimy artyku³y niezwi¹zane
z bie¿¹cym tematem numeru, choæ wszystkie  w szerokim sensie  s¹
owocem rozwa¿añ dotycz¹cych wiary, która ze swej natury wyra¿a siê
w najró¿niejszych wymiarach i dziedzinach ¿ycia cz³owieka wierz¹cego.
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WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE CIA£A WED£UG
KATECHIZMU KOCIO£A KATOLICKIEGO
Wprowadzenie
62 artyku³y Katechizmu Kocio³a Katolickiego podejmuj¹ tematykê wiary
w zmartwychwstanie lub do niej bezporednio nawi¹zuj¹1. Tajemnica zmartwychwstania komentowana jest zarówno w artyku³ach wyjaniaj¹cych
chrzecijañskie wyznanie wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i w zmartwychwstanie umar³ych, jak te¿ w czêci powiêconej celebracji misterium
chrzecijañskiego, w tej omawiaj¹cej ¿ycie chrzecijañskie oraz w czêci odnosz¹cej siê do modlitwy chrzecijañskiej.
Statystyka nie jest tu jednak miar¹, która mo¿e w pe³ni oddaæ znaczenie
wyznania wiary w zmartwychwstanie  i to nie tylko w samym chrzecijañskim Credo, ale równie¿ w liturgii Kocio³a, w praktykowaniu chrzecijañskiego ¿ycia i w chrzecijañskiej modlitwie. Podkrela to Katechizm Kocio³a
Katolickiego, przypominaj¹c, ¿e zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjn¹ prawd¹ wiary w Niego i ¿e by³a to centralna prawda prze¿ywana
i przepowiadana w pierwszych wspólnotach chrzecijañskich (por. KKK 638).
Centralny charakter wiary w zmartwychwstanie oznacza za, ¿e wszystko, co
stanowi o chrzecijañstwie, ma z ni¹ cis³y zwi¹zek.
Przedmiotem niniejszego opracowania nie jest jednak to, jak Katechizm
przedstawia prawdê o zmartwychwstaniu w ogóle, lecz zagadnienie bardziej
szczegó³owe, choæ cile zwi¹zane z t¹ prawd¹, a dotycz¹ce zmartwychwstania cia³a. Za wyborem takiego tematu kryj¹ siê dwie racje. Najpierw to, ¿e od
samego pocz¹tku wyznanie wiary w tê prawdê stanowi³o istotny element
1
Por. Katechizm Kocio³a Katolickiego, Poznañ 1994 (dalej KKK) nr 349, 366,
428, 556, 625627, 638659, 988n, 1023, 1026, 1038, 1096, 1163n, 11661167, 1214, 1323,
1330, 1337n, 1391, 1429, 1449, 1468, 1523, 1681, 1689, 1988, 2042, 2174, 2300, 2606, 2641,
2719, 2741, 2746, 2795, 2816.
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chrzecijañskiej wiary w zmartwychwstanie oraz ¿e ju¿ u pocz¹tków spotyka³a siê ona ze sprzeciwem (por. 1 Kor 15,12; Dz 17,18-33)2. Na potwierdzenie
tego Katechizm przytoczy³ s³owa Tertuliana zapisane w jego De resurrectione carnis: Fiducia christianorum resurrectio mortuorum; illam credentes, sumus (Zmartwychwstanie umar³ych jest ufnoci¹ chrzecijan; ta wiara nas
o¿ywia) (KKK 991) oraz przypomnia³, ¿e w tym artykule wyznanie wiary
w Boga w Trzech Osobach oraz w Jego stwórcze, zbawcze i uwiêcaj¹ce
dzia³anie osi¹ga punkt kulminacyjny (por. KKK 988).
Drugi ze wspomnianych powodów zwi¹zany jest ze wspó³czesnym
kontekstem, w którym prawda o zmartwychwstaniu cia³a wydaje siê byæ nieobecna w niektórych obszarach ¿ycia i praktyki chrzecijañskiej3 . W jednym
z artyku³ów zamieszczonym w numerze ¯ycia Duchowego z roku 2005
(numer zatytu³owany Duchowoæ cia³a) Dariusz Kowalczyk zanotowa³
nastêpuj¹ce s³owa:
Kto s³usznie stwierdzi³, ¿e chrzecijañstwo przez swoje cmentarze mo¿e sprawiaæ
wra¿enie religii, która uwa¿a materiê i cia³o za co niegodnego cz³owieka. Gdyby
jaki przybysz z daleka, zupe³nie nieobeznany z nauczaniem Kocio³a, chcia³ dojæ
do jakich wniosków na podstawie nagrobkowych napisów, zapewne w ¿adnej
mierze nie móg³by odkryæ, ¿e chrzecijanie wierz¹ w zmartwychwstanie cia³a4.

Celnoæ tej diagnozy potwierdza to, ¿e na grobach dominuj¹ napisy
w rodzaju: Pokój jego duszy, Niech spoczywa w pokoju, Wieczny odpoczynek . Oczywicie, s¹ one wyrazem wiary w jak¹ formê ¿ycia po mierci. Ale zarazem mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e jest to ¿ycie wy³¹cznie zwi¹zane
z istnieniem duszy i nie ma tu ¿adnej wzmianki o ciele. Jak stwierdzi³ L. Balter,
prawda wiary w zmartwychwstanie cia³a czêsto jawi siê jako co ma³o
istotnego, co, co znajduje siê na samym koñcu ró¿norodnych ujêæ Credo
Podkrela siê, ¿e zmartwychwstanie umar³ych jest najczêstszym tematem monograficznym dla teologii przedkonstantyñskiej i ¿e trudno znaleæ dzie³a pierwotnej
teologii chrzecijañskiej, które nie podejmowa³yby tego tematu  Miêdzynarodowa
Komisja Teologiczna, Aktualne problemy eschatologii, w: Od wiary do teologii.
Dokumenty Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej 19691996, red J. Królikowski,
Kraków 2000, s. 309.
3
Kongregacja Nauki Wiary w licie do biskupów z 17 maja 1979 r. zwróci³a uwagê
na to, ¿e wielu chrzecijan zaczê³o mieæ w¹tpliwoci co do znaczenia praw wiary mówi¹cych o losie po mierci lub zarzuci³o refleksjê nad zagadnieniami o charakterze eschatologicznym  Kongregacja Nauki Wiary, List to biskupów o niektórych zagadnieniach
dotycz¹cych eschatologii, w: W trosce o pe³niê wiary. Dokumenty Kongregacji
Nauki Wiary 19661994, Tarnów 1995, s. 129130.
4
D. Kowalczyk, Zmartwychwstanie cia³a, ¯ycie Duchowe, 42 (2005), s. 13;
artyku³ dostêpny równie¿ w internecie: http://www.mateusz.pl/wam/zd/42-kowal
czyk.htm (dostêp 2013-04-07).
2

Wiara w zmartwychwstanie cia³a wg Katechizmu Kocio³a Katolickiego

9

i w ostatnich stuleciach straci³o swój dawny pierwotny charakter5. Zasadne
jest wiêc wskazanie i przypomnienie, w jaki sposób nauka o zmartwychwstaniu cia³a znalaz³a swe odbicie w Katechizmie Kocio³a Katolickiego.
W prezentacji niniejszego zagadnienia ograniczymy siê do tej czêci Katechizmu, która omawia tê kwestiê w komentarzu do wyznania wiary, poniewa¿
w uk³adzie owego dokumentu czêæ ta stanowi podstawê dla pozosta³ych
passusów omawiaj¹cych celebracjê misterium chrzecijañskiego, ¿ycie
w Chrystusie i modlitwê chrzecijañsk¹.
Wyjanienie, w jaki sposób Katechizm ujmuje wiarê w zmartwychwstanie cia³a w czêci komentuj¹cej prawdy wiary, domaga siê siêgniêcia do dwóch
ró¿nych jego miejsc. Nale¿y najpierw wskazaæ na fundament wiary w zmartwychwstanie umar³ych, którym jest zmartwychwstanie Chrystusa w ciele,
zatem siêgn¹æ do artyku³u wiary odnosz¹cego siê do Jezusa Chrystusa. Dopiero w nawi¹zaniu do tej czêci Credo, mo¿na nastêpnie w³aciwie odczytaæ
jedenasty artyku³ wiary dotycz¹cy zmartwychwstania umar³ych. W zakoñczeniu niniejszego opracowania przedstawione zostan¹ teologiczne wnioski, które
mo¿na wyci¹gn¹æ na podstawie analizy wypowiedzi Katechizmu na temat
zmartwychwstania cia³a uwzglêdniaj¹ce wspó³czesne pogl¹dy na omawiane
zagadnienie.

1. Zmartwychwstanie Chrystusa w ciele
Autorzy Katechizmu Kocio³a Katolickiego rozpoczynaj¹ komentarz
do artyku³u wiary trzeciego dnia zmartwychwsta³ od ucilenia, ¿e samo
zmartwychwstanie jest zarazem wydarzeniem historycznym, jak i transcendentnym (por. KKK 639). Jest wydarzeniem transcendentnym, poniewa¿
Zmartwychwsta³y nie przynale¿y ju¿ do tego wiata. Historyczny wymiar
zmartwychwstania Chrystusa wi¹¿e siê natomiast ze znakami, jakie by³y dostrzegalne i jakie nastêpnie przekazywano w historii. Na potwierdzenie tego
Katechizm przywo³uje w tym miejscu jedno z najstarszych chrzecijañskich
wyznañ wiary zapisane w 56 r. przez Paw³a Aposto³a (1 Kor 15,3-4), w którym wyranie mowa jest o tym, i¿ sam Pawe³ przejmuje to wyznanie od
innych, a wiêc w³¹cza siê w historiê przekazu tej nowiny6.
5
L. Balter, Wierzê w cia³a zmartwychwstanie, Communio wyd. polskie (dalej
ComP zgodnie z Wykazem skrótów Encyklopedii KUL), 61 (1991), nr 1, s. 3.
6
Tekst wyznania wiary przejêtego przez Paw³a brzmi nastêpuj¹co: Przekaza³em
wam na pocz¹tku to, co przej¹³em: ¿e Chrystus umar³  zgodnie z Pismem  za nasze
grzechy, ¿e zosta³ pogrzebany, ¿e zmartwychwsta³ trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;
i ¿e ukaza³ siê Kefasowi, a potem Dwunastu (1 Kor 15,3-5). W literaturze przedmiotu
okrelany jest on jako Credo korynckie lub Credo antiocheñskie. Wiêcej na ten temat:
F. Zeilinger, Wiara w zmartwychwstanie w Biblii, t³um. G. Rawski, Kraków 2011, s. 99129.
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Katechizm nie rozwija tego w¹tku, zapewne pozostawiaj¹c tê kwestiê do
dyskusji specjalistów, lecz warto dodaæ, i¿ to tzw. Credo korynckie jest najprawdopodobniej wczeniejsze o kilkanacie lat od chwili, gdy Pawe³ kieruje
swój list do wspólnoty w Koryncie i stanowi przyk³ad staro¿ytnej formu³y
wiary, któr¹ Aposto³ Narodów przej¹³ od innych7.
Historyczny wymiar zmartwychwstania Chrystusa wi¹¿e siê jednak najpierw ze znakiem pustego grobu. Wprawdzie Katechizm przyznaje, ¿e znak
pustego grobu mo¿na t³umaczyæ inaczej, ale zarazem jest to znak uznany za
istotny i stanowi¹cy pierwszy krok w kierunku rozpoznania zmartwychwstania
zarówno dla kobiet, jak dla i Piotra oraz ucznia, którego Jezus mi³owa³ (por.
KKK 640).
By w³aciwie zrozumieæ to twierdzenie Katechizmu, nale¿y wzi¹æ pod
uwagê kontekst, w którym dochodzi do g³osu prawda o zmartwychwstaniu
Chrystusa. G³oszenie prawdy o powstaniu z martwych Jezusa nie by³oby
mo¿liwe w Jerozolimie, gdyby rzeczywicie grób nie by³ pusty. Podkrelili to
mocno znani teologowie (jak choæby Althaus, Kasper, Pannenberg, Scheffczyk), wed³ug których orêdzie o zmartwychwstaniu w Jerozolimie zosta³oby
natychmiast odrzucone i nie utrzyma³oby siê nawet godziny, gdyby odkrycie
pustego grobu nie by³o faktem powszechnie znanym8. Charakterystyczne dla
tej epoki pojmowanie zmartwychwstania zak³ada³o bowiem brak cia³a w grobie9. Echo tego przekonania póniej wyranie dojdzie do g³osu w katechezie
Piotrowej, któr¹ przekazuj¹ Dzieje Apostolskie (por. Dz 2,29nn.) oraz mo¿na
je dostrzec w polemice ¿ydowskiej oskar¿aj¹cej o wykradzenie cia³a Jezusa
z grobu10.
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e sam pusty grób nie jest znakiem, który da siê
interpretowaæ jednoznacznie. Pozwala on powiedzieæ tylko, i¿ cia³a Jezusa
z Nazaretu nie ma w grobie, lecz sam w sobie  bez innych wskazówek  jest
Staro¿ytnoæ tekstu 1 Kor 15,3-4 dzi przyjmuje siê jako pewnik, poniewa¿ sam
Pawe³ cytuje ten tekst jako wyraz tradycji, któr¹ otrzyma³. Wskazuje na ni¹ tak¿e struktura tekstu nawi¹zuj¹ca do stylu semickiego, s³owa, które nie nale¿¹ do jêzyka Paw³owego (np. s³owo grzechy w liczbie mnogiej, wyra¿enie zgodnie z Pismem, u¿ycie
s³ów na okrelenie zmartwychwstania i ukazania siê Jezusa), a jeszcze inne szczegó³y
leksykalne mog¹ byæ wskazówk¹, ¿e formu³a powsta³a w krêgu wspólnoty antiocheñskiej (zwi¹zek z jêzykiem LXX), któr¹ Pawe³ odwiedzi³ przynajmniej na pocz¹tku lat 40,
a wiêc musia³aby ona powstaæ wczeniej (por. R. Penna, I ritratti originali di Gesù
il Cristo. Inizi e sviluppi. I. Gli inizi, Cinisello Balsamo 1996, s. 197).
8
Por. P. Althaus, Die Wahrheit des kirchlichen Osterglaubens, Gütersloh 1940,
s. 22n.
9
Por. P. Volz, Die Eschatolgie der jüdischen Gemeinde im neutestamentlischen
Zeitalter, Hildesheim 1966, s. 229256.
10
Por. W. L. Craig, The Historicity of the Empty Tomb of Jesus, New Testament
Studies, 31 (1985), s. 3967.
7
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raczej powodem niepewnoci oraz stawia pytanie o to, co sta³o siê z cia³em
Jezusa11. S³usznie wiêc Katechizm powiêca temu zagadnieniu tylko jeden
numer, bardziej za koncentruje siê na ukazywaniu siê Zmartwychwsta³ego
jako na przekonuj¹cym znaku zmartwychwstania.
W komentarzu Katechizmu do artyku³u o zmartwychwstaniu Chrystusa
powiêcone s¹ temu cztery kolejne numery (641643). Autorzy KKK wskazuj¹ najpierw na ca³y szereg wiadków chrystofanii, którzy spotkali ¿yj¹cego
Pana: Maria Magdalena i pobo¿ne kobiety, Piotr i Dwunastu, Jakub i Aposto³owie oraz piêæset osób równoczenie, i odwo³uj¹ siê do wielu wiadectw Pisma na ten temat (por. Mt 28,9-10; J 20,11-18; 1 Kor 15,5; £k 22,31-32; 1 Kor
15,4-8). Podkrelaj¹ przy tym, ¿e te dowiadczenia nie zrodzi³y siê w ³onie
wspólnoty opanowanej jak¹ mistyczn¹ egzaltacj¹ (KKK 643), lecz ¿e uczniowie byli zasmuceni i przera¿eni oraz z uporem nie chcieli wierzyæ tak
opowieciom o spotkaniach z Panem, jak te¿ i w³asnemu dowiadczeniu, gdy
wydawa³o im siê, ¿e widz¹ ducha. Na tej podstawie Katechizm stwierdza, i¿
wiara w zmartwychwstanie zrodzi³a siê z bezporedniego i rzeczywistego
dowiadczenia Zmartwychwsta³ego (por. KKK 644) oraz ¿e dowiadczenie
to otwiera na rozumienie zmartwychwstania jako rzeczywistoci dotykaj¹cej
porz¹dek fizyczny i historyczny (por. KKK 643).
W tej czêci komentarza do wyznania wiary Katechizm podkrela wiêc
realnoæ zmartwychwstania i chrystofanii, nie zag³êbiaj¹c siê zbytnio w szczegó³owe spory, których nie brak³o na przestrzeni wieków i które znalaz³y swe
odbicie w opracowaniach teologicznofundamentalnych i tych o charakterze
apologetycznym. Jest te¿ obecne tutaj przekonanie, i¿ biblijne relacje o chrystofaniach przekazane przez Nowy Testament, a szczególnie przez Ewangelie,
oparte s¹ na fundamencie historycznym12.
Kolejne dwa numery logicznie podejmuj¹ zagadnienie cz³owieczeñstwa
Chrystusa Zmartwychwsta³ego (por. KKK 645646). Katechizm zwraca
uwagê na ca³y szereg danych obecnych w opowiadaniach o chrystofaniach,
11
Por. P. Borto, Znaki Zmartwychwsta³ego, w: Chrzecijañskie wiadectwo
dzisiaj, red. D. Swend, P. Borto, Radom 2012, s. 9294.
12
Dok³adniejsze omówienie tych kwestii mo¿na znaleæ we wspó³czesnych podrêcznikach do teologii fundamentalnej  por. J. Kremer, La risurrezione di Gesù Cristo,
w: Corso di teologia fondamentale. Vol. 2. Trattato sulla rivelazione, red. W. Kern,
H. Pottmeyer, M. Seckler, t³um. z jêz. niemieckiego, Brescia 1990, s. 203229; M. Epis,
Teologia fondamentale. La ratio della fede cristiana, Brescia 2009, s. 331482;
H. Seweryniak, Teologia fundamentalna, t. 1, Warszawa 2010, s. 419490 i bibliografiê
wskazan¹ w tych pracach. Warto przy tej okazji odnotowaæ równie¿, ¿e nr 2 Scripturae
Lumen (biblijno-teologicznego periodyku wydawanego w Tarnowie) zatytu³owany
Zmartwychwsta³ prawdziwie zosta³ powiêcony zagadnieniu zmartwychwstania
i szeroko omawia biblijne podstawy doktryny o zmartwychwstaniu  por. Scripturae
Lumen, 2 (2010).
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które ukazuj¹ cielesny wymiar egzystencji Zmartwychwsta³ego: mo¿liwoæ
kontaktu przez dotyk, spo¿ywanie posi³ku, obecnoæ ladów po mêce13. Jednoczenie jest tutaj wyranie stwierdzone, ¿e choæ Zmartwychwsta³y posiada
rzeczywiste i autentyczne cia³o, nie jest ono takie samo, jak cia³o ziemskie.
Bêd¹c cia³em uwielbionym, nie podlega ono ograniczeniom czasu i przestrzeni,
mo¿e siê uobecniaæ na swój sposób, dowolnie wybieraj¹c formê (np. ogrodnika lub innej postaci ni¿ ta znana uczniom)14.
Wed³ug Katechizmu dwa argumenty t³umacz¹, dlaczego rzeczywistoæ
cielesna Zmartwychwsta³ego jest inna i wyj¹tkowa. Pierwszy wskazuje, ¿e
cz³owieczeñstwo Chrystusa nie jest ju¿ zwi¹zane z ziemi¹, ale ca³kowicie
i wy³¹cznie przynale¿y do Boskiego panowania Ojca (por. KKK 645; J 20,17).
W drugim akcentuje siê istotow¹ ró¿nicê pomiêdzy zmartwychwstaniem Chrystusa a wskrzeszeniami zmar³ych oraz wskazuje na to, i¿ cia³o Jezusa zosta³o
przepe³nione moc¹ Ducha wiêtego i przez to Chrystus jest cz³owiekiem niebieskim (por. KKK 646; 1 Kor 15,35-50). W ten sposób ta czêæ komentarza
stanowi p³ynne przejcie do kolejnych numerów, w których podkrela siê transcendentny wymiar zmartwychwstania  a wiêc ¿e choæ poprzez pusty grób
i chrystofanie zmartwychwstanie jest wydarzeniem historycznym, to zarazem
przekracza ono historiê (por. KKK 647)  oraz ¿e zmartwychwstanie jest dzie³em
Trójcy wiêtej, zatem ujawnia siê w nim dzia³anie Ojca, Ducha wiêtego
i Boska moc samego Syna (por. KKK 648649).
Uderza, ¿e w tej czêci komentarza dominuje jêzyk biblijny, przez co Katechizm daje wyrane wiadectwo, i¿ nie mo¿na o tym mówiæ innym jêzykiem
jak jêzyk wiary. Tylko ostatni numer tej czêci przywo³uje s³owa ojców
Kocio³a traktuj¹ce o tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa w kategoriach
bardziej filozoficznych, czyli ¿e jednoæ Boskiej natury obecna w roz³¹czonych
przez mieræ duszy i ciele sprawia ponowne ich po³¹czenie (por. KKK 650)15.
Znamienne tak¿e, ¿e poród trzech numerów podaj¹cych w skrócie treæ
komentarza do tego artyku³u wiary ostatni mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa jako podstawie i zasadzie zmartwychwstania umar³ych (KKK 658),
staj¹c siê w ten sposób ³¹cznikiem z czêci¹ komentuj¹c¹ jedenasty artyku³
wiary (wierzê w cia³a zmartwychwstanie).

13
Teksty biblijne, do których odwo³uje siê tutaj KKK to: £k 24,30.39.40.41-43;
J 20,20.27; 21,9.13-15.
14
KKK powo³uje siê tu na: Mt 28,9.16-17; Mk 16,12; £k 24,15.36; J 20,14.19.26;
21,4.
15
KKK cytuje tutaj s³owa w. Grzegorza z Nyssy, In Christi resurrectionem, 1,
w: PG 46, 617 B i przywo³uje teksty Statuta Ecclesiae Antiqua (DS 325), Atanazego II
(list In prolixitate epistolae, w: DS 359), Hormizdasa (list Inter ea quae, w: DS 369)
i Synodu Toledañskiego XI (DS 539).
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2. Zmartwychwstanie umar³ych
Passus Katechizmu, w którym komentowany jest jedenasty artyku³ Credo powiêcony zmartwychwstaniu umar³ych, zosta³ skomponowany jako trzyczêciowy tekst. Jego pierwsz¹ czêæ stanowi¹ numery 988991 syntetycznie
ujmuj¹ce treæ wiary w zmartwychwstanie umar³ych. Dwie kolejne czêci 
znacznie d³u¿sze  rozwijaj¹ to zagadnienie, wyjaniaj¹c znaczenie wiary
w zmartwychwstanie umar³ych w powi¹zaniu ze zmartwychwstaniem Chrystusa (KKK 9921004) oraz znaczenie chrzecijañskiej mierci (KKK 1005
1014). Poniewa¿ ostatni¹ czêæ komentarza do tego artyku³u wiary mo¿na
uznaæ jako tekst, w którym Katechizm przedstawia takie rozumienie mierci,
jakie warunkuje wiarê w zmartwychwstanie cia³a, zostanie ona omówiona
w osobnym punkcie.
W tekcie Katechizmu komentuj¹cym wyznanie wiary w zmartwychwstanie cia³a wyranie dochodzi do g³osu wiadomoæ, i¿ wiara w tê prawdê od
samego pocz¹tku napotyka³a na niezrozumienie lub opór. wiadcz¹ o tym
przywo³ywane tu zarówno teksty biblijne (Dz 17,32; 1 Kor 15,12-13), jak te¿
stwierdzenie w. Augustyna, ¿e w ¿adnym innym punkcie chrzecijañska wiara
nie spotyka siê z tak mocnym sprzeciwem, jak w³anie w odniesieniu do zmartwychwstania cia³a (Enarratio in Psalmos, 88, 2, 5)16. Autorzy Katechizmu
dostrzegaj¹ jednak, ¿e nie jest to tylko sprzeciw obecny w staro¿ytnoci, ale ¿e
równie¿ wspó³czenie wielu, przyjmuj¹c przekonanie o trwaniu jakiego ¿ycia
duchowego po mierci, w¹tpi co do zmartwychwstania cia³a (por. KKK 996).
W³anie na tle tych trudnoci musi uderzaæ to, ¿e od pocz¹tku wyznanie
wiary w zmartwychwstanie cia³a  jak podkrela Katechizm  by³o czym
konsekwentnie utrzymywanym niezale¿nie od oporu, z jakim siê ono spotyka³o
(por. KKK 991; 996). Dodaæ nale¿y, ¿e cytowany na potwierdzenie tego
w numerze 991 Katechizmu tekst Tertuliana, wyra¿aj¹cy wiadomoæ pierwszych chrzecijan co do tego, i¿ w³anie ten artyku³ decyduje o to¿samoci
chrzecijañskiej, mo¿na uzupe³niæ jeszcze jednym fragmentem tego¿ autora.
Nieco dalej, w tym samym dziele (De resurrectione carnis 2), Tertulian stwierdza, ¿e ci, którzy wierz¹ tylko w niemiertelnoæ duszy, wierz¹ tylko w po³owiczne zmartwychwstanie  jedyne, jakie znaj¹ gnostycy17.
16
Katechizm nie wymienia wielu wa¿nych postaci i tekstów jednoznacznie wiadcz¹cych o obecnoci tej wiary w pierwszych wiekach chrzecijañstwa  choæby takich
tekstów, jak: List Barnaby, teksty w. Polikarpa, w. Ireneusza, w. Grzegorza z Nyssy.
Por. tak¿e B. E. Daley, Dojrzewanie zbawienia: nadzieja zmartwychwstania we
wczesnym Kociele, t³um. M. Wyrodek, ComP 61 (1991), nr 1, s. 2041 czy H. Pietras,
Eschatologia Kocio³a pierwszych czterech wieków, Kraków 2007.
17
Por. L. F. Ladaria, Capitolo Terzo  Articolo 11. Credo la risurrezione della
carne, w: Catechismo della Chiesa cattolica. Testo integrale e commento teologico,
red. R. Fisichella, Casale Monferrato 1993, s. 819.

14

Ks. Pawe³ Borto

Istniej¹ce trudnoci z akceptacj¹ prawdy wiary w zmartwychwstanie
cia³a zosta³y uwzglêdnione przez autorów Katechizmu nie tylko w odniesieniu
do pytañ, w jaki sposób zmartwychwstan¹ umarli i jakie argumenty przemawiaj¹ za przyjêciem tej prawdy wiary. S³usznie tekst Katechizmu pytanie
o zmartwychwstanie cia³a sytuuje w historii Objawienia, gdzie prawda o zmartwychwstaniu umar³ych dopiero stopniowo otwiera³a siê przed cz³owiekiem.
Taki jest bowiem pierwszy powód, dla którego wiara w zmartwychwstanie
w ciele jawi siê jako co wyj¹tkowego. W historii ludzkoci i Objawienia
Bo¿ego nie by³a ona czym oczywistym, lecz cz³owiek by³ do niej powoli
przygotowywany.
Autorzy Katechizmu pisz¹c o tej historii Objawienia, tylko jeden numer
powiêcili idei zmartwychwstania cielesnego w tradycji starotestamentalnej
(por. KKK 992), kolejne za cztery wi¹¿¹ siê ju¿ bezporednio z nauczaniem
Jezusa i z Jego histori¹ (por. KKK 993996), a wiêc z Objawieniem nowotestamentalnym. Taka kompozycja jawi siê jako co oczywistego, poniewa¿
starotestamentalne Objawienie póno mówi o idei zmartwychwstania, choæ 
jak podkrela KKK 992  jest to wewnêtrzna konsekwencja wiary w Boga
jako Stwórcê ca³ego cz³owieka i Boga wiernego swemu Przymierzu. Siêgaj¹c
po teksty Starego Testamentu, Katechizm cytuje tylko tekst 2 Mch 7,14, ale
w przypisie podaje równie¿ odes³anie do najstarszego tekstu Biblii hebrajskiej
wyra¿aj¹cego oczekiwanie na zmartwychwstanie (Dn 12,1-13)18.
W ten sposób Katechizm wyranie oddaje nie tylko to, ¿e de facto Stary
Testament zawiera niewiele tekstów mówi¹cych bezporednio o zmartwychwstaniu umar³ych, ale tak¿e w ten sposób zaznacza wyran¹ granicê miêdzy
Objawieniem starotestamentalnym o zmartwychwstaniu umar³ych a tym, co
na ten temat mo¿na powiedzieæ w wietle spotkania ze Zmartwychwsta³ym.
Stary Testament staje bowiem przed granic¹, której ostatecznie nie przejdzie.
Parafrazuj¹c tekst Hbr 11,13, mo¿na powiedzieæ, ¿e Objawienie starotestamentalne pozwala tylko patrzeæ z daleka na to, co zosta³o obiecane, a prawdziwe ukazanie siê i zrozumienie zmartwychwstania umar³ych mo¿liwe jest
dopiero w spotkaniu z Tym, który jako pierwszy przeszed³ ze mierci do ¿ycia.
I w³anie o tym mówi¹ kolejne numery Katechizmu, przypominaj¹c najpierw
s³owa Jezusa skierowane do saduceuszów, i¿ Bóg nie jest Bogiem umar³ych,
lecz ¿ywych (por. Mk 12,27; KKK 993), a nastêpnie ca³y szereg s³ów i czynów Jezusa wyra¿aj¹cych prawdê o tym, i¿ to On jest ¿yciem i ¿e wydany na
mieræ, zmartwychwstanie (por. KKK 994).
Katechizm w dalszej czêci komentarza do artyku³u wiary o zmartwychwstaniu cia³a podejmuje najwa¿niejsze z pytañ, które pojawiaj¹ siê w tej
18
Wiêcej na ten temat zob. F. Zeilinger, Wiara w zmartwychwstanie w Biblii,
dz. cyt., s. 775; A. Rebiè, Wiara w zmartwychwstanie w Starym Testamencie, ComP
61 (1991), nr 1, s. 1019.
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materii. Odpowiada wiêc najpierw na pytanie o samo znaczenie czasownika
zmartwychwstaæ, definiuj¹c mieræ jako rozdzielenie cia³a i duszy i rozumiej¹c zmartwychwstanie jako ponowne przywrócenie cia³om niezniszczalnego
¿ycia poprzez zjednoczenie z duszami moc¹ zmartwychwstania Chrystusa
(KKK 997). Na poparcie tego twierdzenia Katechizm nie powo³uje siê na
¿adne inne autorytety, lecz najwa¿niejszym argumentem jest tu w³anie samo
zmartwychwstanie Chrystusa. Katechizm zatem jednoznacznie odwo³uje siê
do pojêcia duszy i nie rezygnuje z tradycyjnego jêzyka, jakim dot¹d pos³ugiwa³a siê wiara19.
Nastêpnie Katechizm wyjania, ¿e zmartwychwstanie bêdzie dotyczyæ
wszystkich ludzi, którzy umarli. Na potwierdzenie tego przytacza z Ewangelii
wg w. Jana, i¿ pe³ni¹cy dobre czyny pójd¹ na zmartwychwstanie ¿ycia, a ci,
którzy pe³nili z³e, zmartwychwstan¹ dla potêpienia (J 5,29), za w przypisie
odwo³uje siê po raz kolejny do Dn 12,2 (KKK 998). Znów wiêc mo¿na stwierdziæ, i¿ ca³a argumentacja oparta jest na Pimie wiêtym i nie posi³kuje siê
jakimi racjami filozoficznymi. Ponadto uderza wyrane twierdzenie, i¿ zmartwychwstanie umar³ych jest wydarzeniem przysz³ym i oczekiwanym.
Nieco wiêcej miejsca Katechizm powiêci³ natomiast odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób dokona siê zmartwychwstanie w ciele. Nastêpne dwa
numery omawiaj¹ce to zagadnienie (KKK 9991000) siêgaj¹ zarówno po argumenty biblijne, jak i z Tradycji. Argumenty biblijne odwo³uj¹ siê do tekstów
wskazuj¹cych na realnoæ zmartwychwstania Chrystusa (£k 24,39) i mówi¹cych o tym, ¿e zmartwychwsta³e cia³o jest cia³em chwalebnym i duchowym, a zatem ¿e  choæ to¿same z cia³em, które dowiadczy³o mierci  nie
jest takie samo (por. Flp 3,21, 1 Kor 15,35-37.42.44.53). Odnonie do Tradycji,
Katechizm przypomina wyznanie wiary, cytuj¹c fragment wypowiedzi IV Soboru Laterañskiego, który sprzeciwi³ siê pogl¹dom albigensów i katarów (por.
DS 801) i podkrela, ¿e zrozumienie tego, w jaki sposób dokona siê zmartwychwstanie cia³ jest dostêpne tylko w wierze. Katechizm wyjania to,
przywo³uj¹c przyk³ad Eucharystii, której tajemnicê równie¿ mo¿na poj¹æ jedynie w wierze, a która staj¹c siê pokarmem dla cz³owieka, pozwala mu wyzbyæ
siê zniszczalnoci  jak pisa³ o tym w. Ireneusz z Lyonu (Adversus haereses
IV 18,4-5).
Kolejne z pytañ, na które w tej czêci odpowiada Katechizm, dotyczy
czasu zmartwychwstania. Odpowied odwo³uje siê do Biblii (dzieñ ostateczny  J 6,39.40.44.54; 11,24) i do wypowiedzi II Soboru Watykañskiego
(koniec wiata  KK 48) i w ten sposób stanowi swego rodzaju klamrê
19
Jest to znamienne, poniewa¿ w czasach nowo¿ytnych pojêcie duszy sta³o
siê jednym z problemowych pojêæ chrzecijañskiej eschatologii  H. Sonnemans,
Dusza, ¿ycie po mierci, zbawienie, ComP 61 (1991), nr 1, s. 82. Bibliografiê na ten temat
mo¿na znaleæ w przywo³anym tutaj artykule.
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spinaj¹c¹ ca³¹ naukê chrzecijañsk¹ na ten temat  od biblijnego ród³a po
wyra¿on¹ na ostatnim soborze syntezê teologiczn¹. Jest to swoista klamra
spinaj¹ca obecne w Tradycji przekonanie, i¿ dopiero dzieñ Paruzji przyniesie
zmartwychwstanie umar³ych (KKK 1001).
Ostatnie trzy numery tej czêci powiêconej bezporednio zmartwychwstaniu umar³ych (KKK 10021004) dotycz¹ relacji miêdzy zmartwychwstaniem w czasie eschatologicznym a uczestnictwem w zmartwychwstaniu
Chrystusa ju¿ w czasie obecnym. Tekst Katechizmu wyranie podkrela, ¿e
oczekiwanie na przysz³e zmartwychwstanie cia³a nie oznacza, i¿ moc zmartwychwstania Chrystusa nie dotyka cz³owieka ju¿ w czasie ziemskiego ¿ycia
i w miertelnym ciele. Sakramentalne uczestnictwo w zmartwychwstaniu
Chrystusa poprzez chrzest i Eucharystiê sprawia, i¿ wierny ju¿ ma udzia³
w ¿yciu wywy¿szonego Chrystusa, choæ jeszcze w pe³ni nie dowiadcza
owoców i chwa³y tego uczestnictwa, a wiêc choæ jego cia³o jeszcze nie jest
przemienione.
Spojrzenie na tê ostatni¹ czêæ Katechizmu pozwala stwierdziæ, i¿ jego
autorzy pozostaj¹ wierni metodzie paradoksu i zasadzie ju¿ i jeszcze nie.
I nale¿y przyznaæ im racjê, poniewa¿ tajemnica zmartwychwstania umar³ych
musi pozostaæ w tym napiêciu, jako ¿e z jednej strony zmartwychwstanie Chrystusa stanowi definitywne zwyciêstwo mierci i pocz¹tek nowego stworzenia,
z drugiej za wolnoæ cz³owieka i jego osobista droga do uczestnictwa w tym
zwyciêstwie domaga siê jego w³asnego rytmu, dziêki któremu w pe³ni ma
on w nim udzia³20.
3. mieræ i jej rozumienie jako podstawa wiary
w zmartwychwstanie umar³ych
Ostatni¹ czêæ komentarza do artyku³u wiary o zmartwychwstaniu cia³a
stanowi 11 numerów powiêconych zagadnieniu mierci. Katechizm przypomina bowiem, ¿e zmartwychwstaæ mo¿na dopiero wtedy, gdy przejdzie
siê przez mieræ (KKK 1005).
Tekst Katechizmu, w którym wyjania siê chrzecijañskie spojrzenie na
tajemnicê mierci, mo¿na podzieliæ na trzy zasadnicze czêci. Pierwsza to krótkie
okrelenie tego, jak nale¿y rozumieæ pojêcie mierci (KKK 1005), w drugiej
omawia siê miejsce mierci w ludzkim ¿yciu (KKK 10061009), w trzeciej za
ukazany jest chrzecijañski sens mierci (KKK 10101014).
Na pocz¹tku ponownie  wczeniej mowa jest o tym w numerze 997 
Katechizm okrela mieræ jako rozdzielenie duszy i cia³a. Tym razem jednak
20
Wiêcej na ten temat zob. np. G. Witaszek, Eschatologiczna interpretacja
historii zbawienia, w: Katechizm Kocio³a Katolickiego. Wprowadzenie, red.
M. Rusecki, E. Pude³ko, Lublin 1995, s. 221237.
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w przypisie do tekstu mo¿na znaleæ odwo³anie do Wyznania wiary Ludu
Bo¿ego Paw³a VI (nr 28). Zatem omawiany fragment wyranie dystansuje
siê od jakichkolwiek koncepcji filozoficznych i nie powo³uje na inne autorytety,
lecz odwo³uje po prostu do wyznania wiary21.
W dalszej czêci tekst Katechizmu wyjania miejsce mierci w ludzkim
¿yciu. Podkrela najpierw, i¿ mieræ jako kres ziemskiego ¿ycia jest tym, co
³¹czy cz³owieka z ¿yciem wszystkich istot na ziemi i jest normalnym koñcem
¿ycia, czyli jest naturalnym jego kresem. To za oznacza, i¿ cz³owiek ma tylko
ograniczony czas na wype³nienie swego ¿ycia (KKK 1007). To oczywiste stwierdzenie uzupe³nione jest jednak spojrzeniem na tajemnicê mierci w wietle
wiary. Katechizm odwo³uj¹c siê do tekstów Pisma (Rdz 2,17; 3,3.19; Mdr
1,13; Rz 5,12; 6,23) i do Tradycji (fragment dekretu Soboru Trydenckiego
o grzechu pierworodnym  DS 1511), zaznacza, ¿e mieræ sta³a siê udzia³em
cz³owieka z powodu grzechu i ¿e cz³owiek pomimo miertelnej natury mia³ nie
umieraæ i by³by wolny od mierci, gdyby nie zgrzeszy³ (KKK 1008). Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e ta czêæ komentarza odwo³uje siê do racji o charakterze
naturalnym, ale zarazem chc¹c opowiedzieæ na pytanie o mieræ, siêga równie¿ do Objawienia jako tego wiat³a, które rozjania mrok samej mierci dowiadczanej nie tylko jako naturalny proces, ale równie¿ jako z³o i drêcz¹ce
pytanie wobec pragnienia ¿ycia.
Czêæ wyjaniaj¹c¹ tajemnicê mierci w ¿yciu cz³owieka zamyka numer
wyra¿aj¹cy prawdê o tym, i¿ mieræ jako rzeczywistoæ zosta³a przemieniona
przez Chrystusa. Jest w nim mocno podkrelone, ¿e przeszed³ On przez tê
mieræ, która jest w³aciwa dla ludzkiej kondycji  a¿ po trwogê konania (por.
Mk 14,33-34; Hbr 5,7-8) i przemieni³ j¹ w b³ogos³awieñstwo poprzez swoje
pos³uszeñstwo woli Ojca (KKK 1009).
Ostatnia trzecia czêæ komentarza Katechizmu na temat tajemnicy mierci
to numery wyjaniaj¹ce sens mierci chrzecijañskiej. Wskazano tu najpierw,
i¿ dziêki Chrystusowi mieræ nabra³a pozytywnego wymiaru i jest zyskiem
dla chrzecijanina (por. Flp 1,21), poniewa¿ na mocy chrztu mo¿e on umieraæ
razem z Chrystusem i mieæ udzia³ w Jego zmartwychwstaniu (KKK 1010).
Z tego powodu chrzecijanin mo¿e te¿ pragn¹æ mierci na wzór w. Paw³a
(por. Flp 1,23) i pojmuje mieræ jako moment przemiany, w której dom doczesnej pielgrzymki rozpada siê, lecz na cz³owieka czeka mieszkanie przygotowane w niebie (KKK 10111012)22. W kolejnych dwóch numerach tej czêci
21
Tekst wyznania wiary Paw³a VI zawarty jest w homilii wyg³oszonej przez papie¿a
30 czerwca 1968 r. na placu wiêtego Piotra na zakoñczenie Roku Wiary i dziewiêtnastego
stulecia mêczeñstwa Aposto³ów Piotra i Paw³a: http://www.vatican.va/holy_father/
paul_vi/homilies/1968/documents/hf p-vi_hom_19680630_it.html (dostêp 2013-07-05).
22
Katechizm przywo³uje w tym miejscu s³owa Prefacji o zmar³ych ze Mszy w.
sprawowanej podczas obrzêdów pogrzebu.
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(KKK 10131014) zwrócono uwagê na to, i¿ mieræ stanowi nieodwo³alny
kres ¿ycia cz³owieka i mo¿liwoci decyzji o wiecznym przeznaczeniu oraz ¿e
w³anie z tego powodu Koció³ zachêca do szczególnego przygotowania siê na
godzinê mierci. Autorzy Katechizmu przypominaj¹ w nich, i¿ mieræ oznacza
bezpowrotne zakoñczenie ¿ycia na ziemi, a wiêc ¿e po mierci nie bêdzie reinkarnacji, i dlatego modlitwê o przygotowanie na dobr¹ mieræ i za umieraj¹cych traktowano w Tradycji Kocio³a jako co bardzo wa¿nego.
Znamienne jest, i¿ w tej czêci tekst Katechizmu odwo³uje siê nie tylko
do Pisma wiêtego, ale mówi¹c o zjednoczeniu w mierci z Chrystusem
i o pragnieniu mierci, cytuje równie¿ wypowiedzi w. Ignacego Antiocheñskiego, w. Teresy od Jezusa i w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus, za w odniesieniu do przygotowania na godzinê mierci tekst w. Franciszka z Asy¿u
o siostrze mierci23. W tym wzglêdzie omawiana czêæ komentarza Katechizmu wyranie odcina siê od poprzednich fragmentów, gdzie nie siêgano
do owoców refleksji ludzkiej i dowiadczenia cz³owieka wykraczaj¹cego
poza pierwszych wiadków. Tutaj fundamentem jest zarówno samo Pismo
wiête, jak i chrzecijañskie dowiadczenie wiêtych, którzy we w³asnym
¿yciu poznali prawdê o tym, i¿ umieranie z Chrystusem i zjednoczenie z Jego
poddaniem siê woli Ojca w Jego mierci staje siê zbawczym momentem
¿ycia (KKK 1019).
Trzeba wiêc podkreliæ, ¿e w tekcie Katechizmu komentuj¹cym artyku³
wiary o zmartwychwstaniu umar³ych wyranie zaznacza siê ró¿nica pomiêdzy
czêci¹ wyjaniaj¹c¹ objawienie tej prawdy, jej treæ i jej wiê z tajemnic¹
mierci w ¿yciu cz³owieka a czêci¹ mówi¹c¹ o chrzecijañskim dowiadczeniu mierci. W pierwszej dominuje odwo³anie siê do tekstów biblijnych, w drugiej o wiele mocniej dochodzi do g³osu dowiadczenie wiêtych i dziedzictwo
Kocio³a przejawiaj¹ce siê w liturgii oraz w uznanych dzie³ach wyra¿aj¹cych
Tradycjê Kocio³a24.

23
Katechizm cytuje fragmenty Listu do Rzymian w. Ignacego Antiocheñskiego
(por. przypis 548 i 550) oraz fragmenty dwóch dzie³ w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus
(por. przypis 551 i 552).
24
Statystyka jest tu bardzo znamienna. W numerach 9881009 (czêæ omawiaj¹ca
prawdê objawion¹ i tajemnicê mierci) tekst Katechizmu w tekcie g³ównym i przypisach odwo³uje siê do tekstów biblijnych 67 razy, do wypowiedzi Magisterium Kocio³a
6 razy i do tekstów autorstwa ojców Kocio³a 4 razy. W numerach 10101014, które
mówi¹ o chrzecijañskim dowiadczeniu mierci znajduje siê 6 odwo³añ do tekstów
biblijnych i 8 odwo³añ do tekstów zaczerpniêtych z ojców Kocio³a, od wiêtych,
z liturgii Kocio³a i uznanych dzie³ chrzecijañskich.
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4. Teologiczny wymiar katechizmowego ujêcia prawdy
o zmartwychwstaniu cia³a
Artyku³ jedenasty Credo zwanego Symbolem Apostolskim wyznaje wiarê w zmartwychwstanie cia³a. Lecz ju¿ pierwsze zdanie otwieraj¹ce komentarz do tego artyku³u wiary (KKK 988) podkrela, i¿ jest on cile zwi¹zany
z prawd¹ o zmartwychwstaniu umar³ych. ledz¹c komentarz do tego artyku³u,
mo¿na dostrzec, ¿e w Katechizmie okrelenia zmartwychwstanie umar³ych
i zmartwychwstanie cia³a s¹ stosowane jako komplementarne, zatem jako
ukazuj¹ce ró¿ne odcienie chrzecijañskiego ujêcia tej samej prawdy wiary 
przy czym kiedy mówi siê ogólnie o przysz³ym losie zmar³ych, czêciej u¿ywana jest formu³a zmartwychwstanie umar³ych, a kiedy mowa jest o osobistym
losie zmar³ego, Katechizm powo³uje siê na wyznanie wiary w zmartwychwstanie cia³a25.
Obok tej uwagi o charakterze terminologicznym nale¿y zaakcentowaæ
architekturê ca³ego komentarza Katechizmu do omawianego artyku³u wiary. Jawi siê on jako artyku³ bezporednio zbudowany na wyznaniu wiary
w zmartwychwstanie Chrystusa, co zosta³o podkrelone nie tylko w konkretnych numerach komentarza (por. KKK 989; 991; 994-995; 9991000; 1002
1004; 1006; 1010; 1016; 1019), ale tak¿e zapowiedziane w komentarzu do
artyku³u wiary o zmartwychwstaniu Chrystusa (KKK 655) oraz przejawia
w tym, i¿ ca³¹ argumentacjê i wyjanienie tej prawdy wiary stanowi w³anie
fundament chrystologiczny. Po krótkim wprowadzeniu (KKK 988991), w³aciwy komentarz rozpoczyna siê bowiem od ukazania zwi¹zku miêdzy
zmartwychwstaniem Chrystusa a zmartwychwstaniem cz³owieka (por. KKK
9921004). W³anie w ten sposób ods³ania siê tajemnica wspólnoty losów
cz³owieka i Chrystusa. Ostateczny los cz³owieka ukazany jest w perspektywie jego zwi¹zku z Chrystusem, a nie wy³¹cznie jako owoc niemiertelnej
natury cz³owieka. Nie oznacza to oczywicie, i¿ Katechizm nie przyjmuje
istnienia duszy niemiertelnej. Lecz zarazem akcent po³o¿ony jest na to, ¿e
prawdziwe nowe ¿ycie cz³owiek otrzymuje przez udzia³ w zmartwychwstaniu
Chrystusa. W takim ujêciu janiej dochodzi do g³osu prawda, i¿ ¿ycie jest tym,
25
Warto nadmieniæ, i¿ Kongregacja Nauki Wiary opowiedzia³a siê za cile tradycyjnym t³umaczeniem ³aciñskich wyra¿eñ zawartych w Symbolu Apostolskim
i Symbolu Nicejsko-konstantynopolitañskim (odpowiednio: carnis resurrectionem
i resurrectionem mortuorum) poprzez wyra¿enia zmartwychwstanie cia³a i zmartwychwstanie umar³ych oraz podkreli³a, ¿e wiernoæ tym tradycyjnym t³umaczeniom
lepiej oddaje pewne niuanse doktrynalne, choæ nie wyklucza ca³kowicie zamiennego
stosowania tych okreleñ  por. Kongregacja Nauki Wiary, T³umaczenie artyku³u
carnis resurrectionem w Symbolu Apostolskim, w: W trosce o pe³niê wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 19661994, Tarnów 1995, wyd. Biblos, s. 210211.
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co par excellence charakteryzuje Boga, a dla cz³owieka zawsze jest darem,
który ostatecznie zosta³ mu ofiarowany w tajemnicy zmartwychwstania
Chrystusa26.
Kolejny aspekt, który nale¿y tu uwypukliæ to fakt, ¿e argumentacja, na
której opiera siê komentarz do omawianego artyku³u wiary, ma charakter przede
wszystkim biblijny. Trudno wymieniæ wszystkie teksty biblijne przywo³ywane
w komentarzu. Wystarczy wspomnieæ, ¿e zarówno w tekcie g³ównym, jak
i w przypisach znaleæ mo¿na a¿ 70 cytatów i odnoników do Pisma wiêtego.
Jest to tym bardziej uderzaj¹ce, ¿e teksty ojców Kocio³a w omawianej czêci
Katechizmu przywo³ywane s¹ 6 razy27, teksty soborowe 6 razy28, a inne
teksty stanowi¹ce ród³a teologiczne tak¿e 6 razy 29. Jednoznacznie wiêc
Katechizm d¹¿y do wyjanienia tej prawdy przede wszystkim jêzykiem i kategoriami biblijnymi.
Nie oznacza to jednak, ¿e w wyjanianiu prawdy o zmartwychwstaniu
cia³a autorzy Katechizmu odeszli od tradycyjnego jêzyka wiary, który ukszta³towa³ siê nie tylko w oparciu o tradycjê biblijn¹ i który wyrazi³ siê w tym, jak
przez ca³e wieki mówiono w Kociele o rzeczach ostatecznych. Pierwsz¹
rzecz¹ uderzaj¹c¹ w tym wzglêdzie, jest konsekwentne u¿ywanie pojêcia
dusza. Wystêpuje ono w szeciu miejscach (KKK 990, 992, 997, 1004, 1005,
1016). Jest to tym bardziej znamienne, ¿e w posoborowej teologii pojawi³y
siê pr¹dy próbuj¹ce usun¹æ z chrzecijañskiego jêzyka to tradycyjne pojêcie,
uznaj¹c je za efekt platoñskich wp³ywów w teologii (a¿ po usuniêcie s³owa
anima z nowych obrzêdów pogrzebowych w Missale Romanum z 1970 r.

26
R. Penna opisuj¹c biblijny jêzyk wyra¿aj¹cy prawdê o zmartwychwstaniu, podkreli³, ¿e w tradycji biblijnej ¯yj¹cym par excellence jest sam Bóg (por. Joz 3,10;
Ps 42,3 itd.)  On mi³uje ¿ycie (Mdr 11,26) i jedynie On mo¿e o¿ywiaæ (por. 2 Krl 5,7;
Ne 9,6; Ps 70,20; Ez 37), przez co biblijne relacje o Zmartwychwsta³ym jako ¯yj¹cym
wskazuj¹ na Jego Boskoæ (R. Penna, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi
e sviluppi della cristologia neotestamentaria. I. Gli inizi, Cinisello Balsamo 1996,
s. 195).
27
Co znamienne, teksty ojców Kocio³a przywo³ywane s¹ jako wiadectwo
trudnoci, z jakimi spotyka³a siê wiara w zmartwychwstanie cia³a oraz jako argument
wskazuj¹cy, ¿e wiara w ten artyku³ wiary by³a uznawana za co istotnego od samego
pocz¹tku; ponadto jeden z nich ukazuje wiê miêdzy Eucharysti¹ a wskrzeszeniem
cia³a, dwa odnosz¹ siê do sensu chrzecijañskiej mierci, a jeden podkrela znaczenie
cia³a dla rozumienia dzie³a zbawczego dokonanego przez Boga  por. KKK 991, 996,
1000, 1010, 1011, 1015.
28
Teksty soborowe przywo³ywane s¹ w KKK 999, 1001, 1006, 1008 (2 razy), 1013.
29
Por. odpowiednio: KKK 1005 (Wyznanie wiary Paw³a VI), 1011 (teksty w. Teresy od Jezusa i w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus), 1012 (fragment Prefacji o zmar³ych), 1014
(fragment O naladowaniu Chrystusa i fragment Pieni w. Franciszka z Asy¿u).

Wiara w zmartwychwstanie cia³a wg Katechizmu Kocio³a Katolickiego

21

i z liturgii obrzêdów pogrzebowych)30. Takiej interpretacji sprzeciwi³ siê
J. Ratzinger, który w swoim dziele powiêconym eschatologii podkreli³, ¿e
powszechnie pokutuj¹ce w nowszych traktatach teologicznych przekonanie
o grecko-platoñskich korzeniach koncepcji duszy i dualizmu miêdzy cia³em
a dusz¹ jest fantazj¹ teologów31. ledz¹c historiê rozwoju pojêcia duszy w
refleksji teologicznej, niemiecki teolog stara³ siê ukazaæ, ¿e chrzecijañskie pojêcie duszy jest czym zupe³nie nowym wobec antycznych koncepcji psyche
i stanowi owoc wiary i myli chrzecijañskiej oraz ¿e pojêcie duszy, którym
pos³ugiwa³a siê liturgia i teologia a¿ do Vaticanum II, ma równie ma³o wspólnego z myl¹ antyku, co idea zmartwychwstania32.
Nawet w skrócie nie uda³oby siê tutaj omówiæ wyczerpuj¹co tego zagadnienia i przedstawiæ ca³ej panoramy ró¿nych pogl¹dów na tê kwestiê. Zagadnienie to jest podejmowane równie¿ w nowszych publikacjach, w których
nadal postuluje siê odejcie od u¿ywania pojêcia duszy jako czego, co ujmuje
cz³owieka w kategoriach dualistycznych i niebiblijnych33.
Katechizm Kocio³a Katolickiego w tym wzglêdzie wyranie opowiada
siê za tradycyjnym jêzykiem wiary. U¿ywa pojêcia dusza nie tylko w czêci
mówi¹cej o zmartwychwstaniu cia³a, a wiêc jako pojêcia s³u¿¹cego opisowi
stanu przejciowego miêdzy mierci¹ cz³owieka a zmartwychwstaniem, lecz
równie¿ jako pojêcia cile zwi¹zanego z tym, i¿ cz³owiek zosta³ stworzony na
obraz Bo¿y (por. KKK 362367).
30
Szerzej to zagadnienie omówi³ J. Ratzinger, mieræ i ¿ycie wieczne, t³um.
M. Wêc³awski, Warszawa 1986, s. 123131. Warto nadmieniæ, ¿e ksi¹¿ka ukaza³a siê
w oryginale w 1978 r.
31
Por. J. Ratzinger, mieræ i ¿ycie wieczne, dz. cyt., s. 164.
32
Por. tam¿e, s. 168169. Por. tak¿e d³ug¹ analizê powiêcon¹ zagadnieniu niemiertelnoci duszy i zmartwychwstania umar³ych, któr¹ prowadzi J. Ratzinger  tam¿e,
s. 121180.
33
G. Greshake w trochê przepracowanej i wydanej ponownie w 2008 r. ksi¹¿ce,
której pierwsze wydanie datuje siê jeszcze na rok 1976, opowiada siê nadal za tym, by
w imiê jednoci bytu ludzkiego nie mówiæ o istnieniu jakiej duszy oddzielonej od cia³a.
Pisz¹c o ¿yciu cz³owieka po mierci, stwierdza: to nowe ¿ycie nie odnosi siê do nagiej
duszy, czysto «duchowej subiektywnoci», lecz do ca³ej, konkretnej osoby, która sta³a
siê tak¹, jak¹ jest, obcuj¹c ze wiatem, ¿yj¹c na sposób cielesny w wiecie. (...) Je¿eli
zatem wierz¹cy ma nadziejê, ¿e Bóg nie opuci go tak¿e w godzinie mierci, ale  gdy
wszystko wydaje siê skoñczone  daruje mu now¹ przysz³oæ, przysz³oæ nie do przebicia, to przysz³oæ ta nie dotyczy bezcielesnej duszy, która opuszcza ten wiat, ale
osoby, w której konkretnym kszta³cie wiat jest zapisany, ocalony, zachowany na
zawsze. (G. Greshake, ¯ycie silniejsze ni¿ mieræ. O nadziei chrzecijañskiej, t³um.
J. Kubaszczyk, Poznañ 2010, s. 8384). Przegl¹d najwa¿niejszych pogl¹dów na ten
temat i ich ocenê mo¿na znaleæ w: H., Sonnemans, Dusza i ¿ycie po mierci, zbawienie, ComP 61 (1991), nr 1, s. 8294.
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Drugie z zagadnieñ podejmowanych we wspó³czesnej refleksji teologicznej i cile zwi¹zanych z artyku³em wiary w zmartwychwstanie cia³a dotyczy
teorii zmartwychwstania w mierci. Teoria ta jest zwi¹zana z rozumieniem
cz³owieka jako jednoci psychofizycznej oraz z przekonaniem, ¿e dusza nie
mo¿e istnieæ bez jakiej wiêzi z cia³em34. Dlatego niektórzy teologowie uznali,
i¿ tradycyjne mówienie o czasie przejciowym, w którym dusza od³¹czona
od cia³a oczekuje na przysz³e zmartwychwstanie umar³ych, jest niepoprawne
i nieodpowiadaj¹ce danym biblijnym. Trudno w tym miejscu nawet w wielkim
skrócie przedstawiæ te pogl¹dy i ustosunkowaæ siê do nich. Nie jest to jednak
konieczne w niniejszym opracowaniu. Wystarczy wspomnieæ, ¿e odnios³a siê
do nich Miêdzynarodowa Komisja Teologiczna i  daj¹c wyraz opinii wielu
uznanych autorytetów teologicznych  jednoznacznie stwierdzi³a, ¿e nie potrafi¹ one w pe³ni oddaæ tego, co by³o przedmiotem wiary od pocz¹tku chrzecijañstwa35. St¹d milczenie Katechizmu na temat zmartwychwstania w mierci
i jednoznaczne wypowiedzi na temat zmartwychwstania w czasie przysz³ym
(na koñcu czasów  KKK 988, 1001; w dniu ostatecznym  KKK 989,
1001, 1002, 1003, 1016) wskazuj¹, ¿e Katechizm uzna³ teoriê zmartwychwstania w mierci przedstawian¹ obecnie za teoriê niepotrafi¹c¹ w pe³ni oddaæ
treæ wiary chrzecijañskiej.

34
Historyczne korzenie koncepcji zmartwychwstania w mierci zwi¹zane s¹
z reakcj¹ teologii protestanckiej na pogl¹dy owieceniowe oraz liberaln¹ teologiê
XX w.  S. Greiner, Zmartwychwstanie w mierci. Uwagi na temat aktualnej dyskusji, ComP 61 (1991), nr 1, s. 96. Wspó³czenie zw³aszcza G. Greshake jest zwolennikiem koncepcji zmartwychwstania w mierci  por. G. Greshake, ¯ycie silniejsze
ni¿ mieræ..., dz. cyt., s. 8591, a na polskim gruncie opowiada sie za ni¹ W. Hryniewicz
 por. ten¿e, Oczekujê ¿ycia w przysz³ym wiecie. Wydarzenia ostateczne w dialogu
chrzecijan, Poznañ 2013, s. 6881.
35
Dokument Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej na ten temat by³ dyskutowany na sesji plenarnej Komisji w grudniu 1990 r. i zosta³ opublikowany w roku 1992.
Najwa¿niejsze argumenty, które tutaj siê wymienia i które uwa¿a siê za przemawiaj¹ce
przeciw teorii zmartwychwstania umar³ych w mierci, mo¿na zawrzeæ w nastêpuj¹cych
punktach: 1) pojêcie duszy chrzecijañskiej nie implikuje dualizmu i nie ka¿e pojmowaæ
cia³a ludzkiego jako wiêzienia duszy, 2) staro¿ytne formu³y wiary uznawa³y istnienie
realnej wiêzi miêdzy cia³em, w którym ¿y³ cz³owiek a cia³em, które mia³o byæ wskrzeszone w dniu zmartwychwstania umar³ych, 3) zmartwychwstanie umar³ych w mierci nie
ujmuje w³aciwie wspólnotowego wymiaru zbawienia ofiarowanego w Chrystusie,
4) zmartwychwstanie w mierci odwo³uje siê do idei aczasowoci istnienia cz³owieka
po mierci, która jest zupe³nie obca myli biblijnej i nie uwzglêdnia wystarczaj¹co prawdziwej cielesnoci zmartwychwstania, poniewa¿ cia³o nie mo¿e byæ zewnêtrzne w stosunku do ka¿dego pojêcia czasu (Miêdzynarodowa Komisja Teologiczna, Aktualne
problemy eschatologii, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Miedzynarodowej
Komisji Teologicznej19691996, red. J. Królikowski, Kraków 2000, s. 312313).
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Nale¿y wiêc stwierdziæ, ¿e prezentuj¹c artyku³ wiary w zmartwychwstanie cia³a, Katechizm milczeniem pomin¹³ niektóre dyskutowane zagadnienia
teologiczne cile zwi¹zane z wyjanianiem tego artyku³u wiary. W ten sposób
komentarz Katechizmu wyrazi³ przede wszystkim troskê o to, na co zwraca³
uwagê list do biskupów na temat niektórych zagadnieñ zwi¹zanych z eschatologi¹, wydany przez Kongregacjê Nauki Wiary jeszcze w roku 1979.
Kongregacja odnosz¹c siê do sporów teologicznych na tematy zwi¹zane
z eschatologi¹, uzna³a, ¿e spory te sprawi³y, i¿ wierni dowiadczali dezorientacji oraz stawiali sobie pytania o istnienie duszy, o ¿ycie po mierci i o zmartwychwstanie umar³ych, poniewa¿ nie odnajdywali w jêzyku teologii znanych
sobie pojêæ. W³anie z tego powodu sprzeciwi³a siê ona niektórym tezom, nie
chc¹c jednak ograniczaæ badañ teologicznych, ale troszcz¹c siê o zabezpieczenie wiary chrzecijan36.
Analiza komentarza KKK do artyku³u wiary o zmartwychwstaniu umar³ych pozwala stwierdziæ, i¿ Katechizm idzie tu w³anie t¹ drog¹, czyli stara siê,
aby chrzecijañska prawda wiary w zmartwychwstanie cia³a przede wszystkim by³a wiernie zachowana. Lecz nie tylko to. Komentarz Katechizmu
zawiera zarazem klucz hermeneutyczny dla wszelkich badañ teologicznych
podejmuj¹cych kwestie zwi¹zane z rozumieniem wiary w treæ tego artyku³u
wiary. Maj¹c jednoznacznie charakter chrystologiczny i biblijny, ów komentarz
wskazuje bowiem na to, ¿e wszelkie wyobra¿enia i próby zrozumienia tajemnicy ¿ycia cz³owieka wykraczaj¹cego poza mieræ cia³a musz¹ byæ mierzone
miar¹ chrystologiczn¹ i biblijn¹. Punktem odniesienia w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o zmartwychwstanie cia³a jest i musi pozostaæ Chrystus oraz
to, w jaki sposób Jego tajemnica zosta³a przedstawiona w Biblii, a potem w jaki
sposób by³a stopniowo odczytywana w historii. Taki jest klucz hermeneutyczny, który oferuje KKK.
36
Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotycz¹cych eschatologii Recentiores episcoporum Synodi, w: W trosce o pe³niê
wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 19661994, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 1995, s. 130. Na temat dyskutowanego pojêcia duszy i teorii zmartwychwstania w mierci Kongregacja stwierdzi³a: Koció³ przyjmuje istnienie i ¿ycie
po mierci elementu duchowego, obdarzonego wiadomoci¹ i wol¹ w taki sposób, ¿e
«ja ludzkie» istnieje nadal, chocia¿ w tym czasie brakuje dope³nienia jego cia³a. Na
oznaczenie tego elementu Koció³ pos³uguje siê pojêciem «duszy», którego u¿ywa
Pismo wiête i tradycja. Chocia¿ pojêcie to ma w Biblii ró¿ne znaczenia, Koció³ stwierdza jednak, ¿e nie ma powa¿nej racji, by je odrzuciæ, a co wiêcej uwa¿a, ¿e jest bezwzglêdnie konieczny jaki aparat pojêciowy dla podtrzymywania wiary chrzecijan. (...)
Koció³ w swojej nauce o losie cz³owieka po mierci wyklucza wszelkie t³umaczenie,
które pozbawia³oby sensu Wniebowziêcie Dziewicy Maryi: uwielbienie cia³a Dziewicy
jest uprzednie w stosunku do uwielbienia, jakie jest przeznaczone dla wszystkich zbawionych (tam¿e, s. 130131).
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Oczywicie, milczenie Katechizmu co do niektórych dyskusji teologicznych na tematy zwi¹zane z prawd¹ o zmartwychwstaniu cia³a mo¿na
interpretowaæ nie tylko jako opowiedzenie siê za tradycyjnymi koncepcjami,
ale równie¿ i w odwrotnym kierunku  jako brak zdecydowanego sprzeciwu
wobec tego, by staraæ siê g³êbiej i na nowo zrozumieæ pewne kwestie, zw³aszcza w kontekcie zmieniaj¹cego siê wiata. W tym sensie refleksja teologiczna dotycz¹ca np. rozumienia wiêzi duszy z cia³em, kategorii czasu i jego relacji
do wiecznoci czy relacji miêdzy indywidualnym zmartwychwstaniem w ciele
a powszechn¹ odnow¹ wiata pozostaje otwarta.
Nale¿y wreszcie podkreliæ, i¿ Katechizm mocno uwypukli³ to, ¿e zmartwychwstanie winno byæ rozumiane jako rzeczywistoæ dotykaj¹ca konkretnego cz³owieka z jego w³asnym cia³em poddanym s³aboci i miertelnoci (por.
KKK 990, 999, 1005, 1015). Wiara, ¿e cia³o cz³owieka  to konkretne i jego
w³asne  dowiadczy zmartwychwstania, nie oznacza oczywicie tego,
i¿ cz³owiek otrzyma cia³o utworzone z tych samych materialnych cz¹stek,
które stanowi³y podstawê jego istnienia przed mierci¹. Staro¿ytne chrzecijañskie powiedzenie zanotowane przez Tertuliana, ¿e cia³o jest podstaw¹
zbawienia (caro salutis est cardo)37 i cytowane przez Katechizm (KKK
1015) chce wyraziæ przede wszystkim prawdê, ¿e zbawienie ofiarowane przez
Boga obejmuje historiê, a historiozbawczy wymiar odkupienia cz³owieka oznacza, i¿ ¿ycie cz³owieka w wiecznoci nie jest jak¹ egzystencj¹ oderwan¹
od tego, co siê dokona³o w doczesnoci. Doskonale uj¹³ tê prawdê R. Guardini
w nastêpuj¹cych s³owach:
Gdy czytamy, co filozofowie i ludzie religijni mówi¹ o niemiertelnoci duszy
i o wiecznym ¿yciu duchowym, najpierw dowiadczamy mocy i wspania³oci tych
s³ów. Gdy jednak potem dok³adniej zaczniemy siê im przygl¹daæ, gdy bêdziemy
chcieli siê dowiedzieæ, jak nale¿y rozumieæ to ¿ycie i jak w³¹cza ono w siebie
dorobek ziemskiego ¿ycia, a wiêc to, co nazywa siê histori¹, decyzj¹, czynem,
losem, wówczas wszystko siê rozp³ywa. Zauwa¿ymy, ¿e wiara w zwyk³¹ niezniszczalnoæ duszy oznacza rezygnacjê z historii, a rzeczywistoæ istnienia rozpuszcza
siê w retoryce... Chrzecijaninowi chodzi o co zupe³nie innego: o odkupienie
rzeczywistoci, o wieczny los osoby i jej historii38.

Tak wiêc wiara w zmartwychwstanie cia³a oznacza, ¿e dziêki S³owu, które sta³o siê Cia³em (J 1,14), cz³owiek jako stworzenie odnajduje swe dope³nienie i odkupienie z tym wszystkim, co sta³o siê jego udzia³em w ziemskiej historii
(por. KKK 1015). Wed³ug Katechizmu nie jest to tylko jedna z koñcowych

Tertulian, De resurrectione carnis 8,2.
R. Guardini, O rzeczach ostatecznych. Chrzecijañska nauka o mierci, oczyszczeniu po mierci, zmartwychwstaniu, s¹dzie i wiecznoci, t³um. T. Grodecki, Kraków
2004, s. 66.
37
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prawd wiary, lecz zarazem prawda wyjaniaj¹ca to, w jaki sposób dokona siê
spe³nienie stworzenia, poniewa¿ w tym artykule wiary dope³niaj¹ siê artyku³y
wiary o stworzeniu i odkupieniu cz³owieka oraz wyra¿a siê pe³ne panowanie
Zmartwychwsta³ego nad mierci¹ (por. KKK 1019).
* * *
Przedostatni artyku³ Credo apostolskiego wyznaje wiarê w zmartwychwstanie cia³a. Choæ znajduje siê w koñcowej czêci Sk³adu apostolskiego, nie
nale¿y go interpretowaæ tylko jako jednej z ostatnich prawd, lecz równie¿
jako zwieñczenie ca³ego wyznania wiary rozpoczynaj¹cego siê od prawdy
o stworzeniu wiata i cz³owieka oraz jako prawdê wyra¿aj¹c¹ ostateczne
rzeczy czekaj¹ce cz³owieka.
Omawiaj¹c komentarz Katechizmu Kocio³a Katolickiego do tego artyku³u wiary, wskazano najpierw, ¿e Katechizm ukazuje wiarê w zmartwychwstanie cia³a jako jedn¹ z prawd g³oszonych zawsze  i to pomimo ogromnego
sprzeciwu, z jakim spotyka³a ona od pocz¹tku i pomimo tego, i¿ tak¿e wspó³czenie bywa ona nierozumiana.
W celu przybli¿enia tego, w jaki sposób Katechizm rozumie zmartwychwstanie cia³a nale¿a³o najpierw ukazaæ, jak KKK rozumie zmartwychwstanie
Chrystusa w ciele. Katechizm bowiem podkrela, ¿e fundamentem dla jedenastego artyku³u wiary jest chrzecijañskie przekonanie o tym, i¿ cz³owiek
zmartwychwstaje w ciele poprzez udzia³ w zmartwychwstaniu Chrystusa.
Nastêpnie zanalizowano czêæ, w której Katechizm komentuje artyku³ o zmartwychwstaniu umar³ych, uwypuklaj¹c to, i¿ w KKK akcentuje siê, ¿e prawda
o zmartwychwstaniu cia³a dojrzewa³a w historii Objawienia powoli. Wskazano równie¿, ¿e Katechizm w tej czêci komentarza wyjani³ samo rozumienie zmartwychwstania, kogo ono dotyczy, w jaki sposób nale¿y myleæ o zmartwychwstaniu w ciele i kiedy siê to dokona. Komentarz KKK do omawianego
artyku³u wiary koñczy siê charakterystyk¹ chrzecijañskiego rozumienia mierci
cz³owieka.
W ostatniej czêci niniejszego opracowania przybli¿ono teologiczne implikacje doktryny przedstawionej w Katechizmie. Zaprezentowano tu nie tylko
za³o¿enia, które znalaz³y siê u podstaw katechizmowego wyjanienia omawianego artyku³u wiary, ale tak¿e to, w jaki sposób nale¿y katechizmowe ujêcie
prawdy o zmartwychwstaniu cia³a rozumieæ na tle wspó³czesnych dyskusji
teologicznych zwi¹zanych z wiar¹ w zmartwychwstanie cia³a lub w zmartwychwstanie umar³ych.
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Summary
THE BELIEF IN THE RESURRECTION OF THE BODY ACCORDING
TO THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH
The penultimate article of the Apostles Creed professes the belief in the resurrection of the body. Although it belongs to the final part of the Creed, it is not only one
of the last truths, but it is also a culmination of the whole profession of faith, beginning with the truth of the creation of the world and human, since it talks about
the ultimate things that await man.
This study of the doctrine of the Catechism of the Catholic Church (CCC)
on the bodily resurrection begins with proving that CCC reminds that the truth about
the resurrection of the body has been proclaimed from the beginnings of Christianity
despite a fierce opposition it has been meeting.
Discussing the Catechisms understanding of the bodily resurrection, the author
first explains the understanding of Christs resurrection in the body. The Catechism
stresses that the basis for the eleventh article of faith is the Christian belief that man
rises in the body by means of participation in the resurrection of Christ. Then the paper
discusses the Catechisms commentary on how the truth about the resurrection
of the dead slowly matured in the history of the revelation, and underlines this
aspect of CCCs teaching. It also points out that the discussed part of the Catechism
explains the meaning of the resurrection, whom it concerns, and how the resurrection
in the body is to be understood ,as well as when it is to happen.
The last part of the paper is dedicated to the theological implications
of the Catechisms doctrine of the subject. It not only presents the presumptions
underlying CCCs explanation of the resurrection of the body, but also how the presentation of the doctrine in CCC is to be seen against the background of the contemporary debates on the belief of the resurrection of the body or the resurrection
of the dead.
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