
Klasa 2A 2D,2G, 2F, 2L, 2J, 

Szczęść Boże,  

Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy „Ojcze nasz….” 

Temat: Wierzę w ciała zmartwychwstanie. 

Ta prawda stwierdza pełnię nieśmiertelności, do której jest przeznaczony człowiek. W związku z tym 

stanowi przypomnienie godności osoby ludzkiej, a zwłaszcza ludzkiego ciała. 

Podczas dzisiejszej lekcji zapoznamy się  z tekstami biblijnymi przedstawiającymi zapewnienie Jezusa 

o zmartwychwstaniu ciała, ukażę najważniejsze miejsca w Piśmie Świętym przemawiające za 

godnością człowieka. 

Kościół ogłasza: „Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. W tej formule zawarte są w 

krótki sposób fundamentalne elementy eschatologicznej nadziei Kościoła. 

WPROWADZENIE  

W okresie dorastania a właściwie przez całe życie interesujemy się ludzkim ciałem. Jest ono na stałe 

w mediach, pojawia się niemal w każdej reklamie, która mówi: musisz być młody, sprawny, silny, 

musisz mieć piękne ciało – ono jest najważniejsze. To dobrze, że jest takie zainteresowanie – tym 

Bożym darem - ludzkim ciałem. Ale z drugiej strony w tych samych mediach, w prasie jest ono 

poniżane, degradowane, niszczone, staje się towarem użytkowym, handlowym.. A więc mamy jakby 

zaprzeczenie tego wszystkiego. A tak naprawdę troska o ciało ma być po to, by wycisnąć z niego jak 

najwięcej przyjemności, jak najwięcej użyć.  

ROZWINIĘCIE  

Zastanów się… 

Jakie postawy wobec ludzkiego ciała zauważacie w świecie młodych?  Jak wam się wydaje? Które z 

wymienionych przez was zjawisk obserwowanych w świecie młodych świadczą o zrozumieniu 

godności ludzkiego ciała, o poszanowaniu człowieka? A które są zaprzeczeniem tej godności?  

Przeczytaj z Pisma Świętego fragment i odpowiedz do zeszytu na pytania. 

1. Kim jest człowiek ? Do czego został powołany? Czym jest godność człowieka? 

 Opis stworzenia człowieka (Rdz 1, 26-31).  

https://wbiblii.pl/szukaj/Rdz+1,26-29,31 

Jest to osobiste zaangażowanie Pana Boga w stworzenie człowieka, miłość jaką Bóg otoczył proch 

ziemi, z którego stworzył nasze ciało, rozum i serce, a przede wszystkim tchnienie Bożego ducha, 

dzięki czemu człowiek stał się istotą żyjącą. To tchnienie sprawiło, że człowiek jest człowiekiem – 

koroną stworzenia – przewyższa wszystkie stworzenia. Izraelici bardziej akcentowali oddychanie 

nosem, dlatego napisano: „Bóg tchnął w jego nozdrza swego ducha” – gdyby przyjąć tchnął w jego 

usta – byłby to pierwszy pocałunek złożony przez Boga na ustach człowieka – znak miłości i bliskości. 

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a więc na podobieństwo Trójcy Świętej. Trzy 

Osoby Boskie to najdoskonalsza miłość. Przykazanie miłości Boga i bliźniego nie jest czymś 

narzuconym z zewnątrz – istotą człowieka jest miłość, to jest nasza ludzka natura.  

 

 

https://wbiblii.pl/szukaj/Rdz+1,26-29,31


„Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa?”(1 Kor 6,15). „W moim ciele dopełniam braki 

udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest kościół”(Kol 1, 24).  

Godność ludzkiego ciała i życia najpełniej została ukazana w przyjściu na świat Bożego Syna w ludzkim 
ciele. Bóg przyjął ludzkie ciało, aby je przebóstwić. Sługa Boży Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de 
Eucharistia pisze: „Maryja w pewnym sensie jest „tabernakulum” – pierwszym „tabernakulum” w 
historii, w którym Syn Boży (jeszcze niw widoczny dla ludzkich oczu) pozwala się adorować Elżbiecie, 
niejako „promieniując” swoim światłem poprzez oczy i głos Maryi”(Ecclesia de Eucharistia, 55, zob. 
tamże 56). Poprzez Wcielenie Syna Bożego w każdym poczynaniu, rodzeniu dziecka, w ludzkim ciele, 
w świetle oczu, w ludzkim głosie mamy widzieć wielkie misterium, tajemnicę współpracy człowieka z 
Bogiem, a nie tylko zwykłe działanie biologiczne. Kolejnym etapem objawienia godności człowieka i 
jego ciała jest dzieło odkupienia dokonane przez Jezusa Chrystusa przez Jego Mękę, Śmierć i 
Zmartwychwstanie. Krzyż Chrystusa mówi najmocniej o miłości Boga do człowieka, o miejscu 
człowieka w Bożej miłości. Stwierdzenie, że nasze ciało jest Ciałem Chrystusa (1Kor 6,15) nie jest tylko 
pięknym słowem, wzniosłym nauczaniem. To prawdziwy fundament godności człowieka, godności 
ludzkiego ciała. Jezus Chrystus za człowieka: za jego ciało i duszę, oddał swoje życie (Flp 5, 21-28).  

Taka jest cena godności człowieka, godności ludzkiego ciała. 

1. Zmartwychwstanie ciała 
 
Przy wielu okazjach Kościół głosił swoją wiarę w zmartwychwstanie wszystkich zmarłych na koniec 
czasów. Chodzi o jakiś sposób „rozszerzenia” Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, „pierworodnego 
między wielu braćmi” (Rz 8, 29) na wszystkich ludzi, żywych i umarłych, sprawiedliwych i grzeszników, 
jakie będzie miał miejsce, kiedy On przyjdzie na koniec czasów. W chwili śmierci dusza oddziela się od 
ciała, przy zmartwychwstaniu ciało i dusza ponownie łączą się ze sobą na zawsze (por. Katechizm, 
997). Dogmat o zmartwychwstaniu zmarłych, mówiąc o pełni nieśmiertelności, do której jest 
powołany człowiek, równocześnie jest żywym przypomnieniem godności człowieka, zwłaszcza jeśli 
chodzi o ludzkie ciało.  
Święty Tomasz z Akwinu uważa, że nauka o zmartwychwstaniu jest przyrodzona w odniesieniu do 
ostatecznej przyczyny (dlatego że dusza została stworzona, żeby być zjednoczona z ciałem i vice 
versa), ale jest nadprzyrodzona w odniesieniu do przyczyny sprawczej (którą jest Bóg). 

 ZMARTWYCHWSTAŁE CIAŁO BĘDZIE RZECZYWISTE I MATERIALNE, ALE NIE DOCZESNE ANI NIE ŚMIERTELNE 

Nauka o ostatecznym zmartwychwstaniu wyklucza teorie o reinkarnacji, zgodnie z którymi dusza 
ludzka po śmierci wędruje do innego ciała, w razie potrzeby wiele razy, aż zostanie ostatecznie 
oczyszczona. W tej kwestii II Sobór Watykański mówił o „jednym jedynym biegu naszego ziemskiego 
żywota ponieważ jest „postanowione ludziom raz umrzeć” (Hbr 9, 27); 

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu na temat duszy i ciała człowieka. 

https://www.youtube.com/watch?v=bF87k_iVXCs 

 

Proszę odpowiedzi z dzisiejszej lekcji nie przesyłać na maila, tylko wykonać do zeszytu.  

Pozdrawiam 

Katarzyna Śmiałek.  

https://www.youtube.com/watch?v=bF87k_iVXCs

