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135. Čím môžeme pomáhať členom Cirkvi v očistci?
Členom Cirkvi trpiacej môžeme pomáhať modlitbou, odpustkami.
Dobrými skutkami a hlavne obetou omše svätej. Dušiam v očistci
môžeme pomáhať každý deň. Vo zvýšenej miere im pomáha celá Cirkev
putujúca najmä 2. novembra, na deň Dušičiek.
136. Ako sa modlievame za duše v očistci?
Odpočinutie večné daj dušiam zomrelým Pane, a svetlo večné nech im
svieti. Skrze milosrdenstvo Božie nech odpočívajú v pokoji. Amen.
a) Keď dušiam v očistci vyprosujeme „odpočinutie večné“, mávame na mysli skoré
skončenie ich utrpenia a dosiahnutie pokoja v nebi. Slovami „svetlo večné nech
im svieti“, prosíme, aby im Boh dal čím skôr uzrieť jas nebeskej slávy.
b) Aj telá zomrelých máme v úcte, lebo boli schránkami nesmrteľných duší.
Pochovávame ich do posvätených cintorínov. Kladenie kvetov na hroby
a zapaľovanie sviečok na hroboch je prejavom vďačnosti a úcty voči tým, ktorých
telesné pozostatky sú tam uložené. Tieto prejavy vďačnosti a úcty sú chvályhodné,
no nezabúdajte ani na pomoc dušiam zomrelých.

137. Ako znie desiaty článok Apoštolského vyznania viery?
Desiaty článok Apoštolského vyznania viery znie takto: Verím
v odpustenie hriechov. V rámci tohto článku je reč o odpustení hriechov.
138. Čo nás učí desiaty článok Apoštolského vyznania viery?
Desiaty článok Apoštolského vyznania viery nás učí, že v Cirkvi nám
môžu byť odpustené všetky hriechy.
Dedičný hriech a hriechy spáchané pred krstom, sa nám odpustia pri
krste. Hriechy spáchané po krste sa nám odpúšťajú vo sviatosti pokánia.
Mravné poučenie.
Keď ťa trápi hriech, nemeškaj, ale choď ako márnotratný syn k Otcovi nebeskému, vyznaj svoje
viny, ľutuj úprimne a pros za odpustenie. Neodkladaj s pokáním. Kým žiješ na svete, Boh ti vždy
odpustí, ak o odpustenie skrúšeným srdcom prosíš, po smrti však prestáva Boh odpúšťať. Tu je ti
Boh ešte milosrdným, na druhom svete ti bude neúprosným sudcom.

139. Ako znie jedenásty článok Apoštolského vyznania viery?
Jedenásty článok Apoštolského vyznania viery znie takto: Verím
vo vzkriesenie tela.V rámci tohto článku je reč o vzkriesení mŕtveho
ľudského tela.
140. Čo sa stáva s človekom pri jeho smrti?
Pri smrti človeka odlúči sa duša od tela a telo sa navráti do zeme. Slová
„telo sa navráti do zeme“ majú tento význam: telo sa premení na hmotu
zeme, z ktorej je utvorené.
141. Dokiaľ zostane naše telo v zemi?
Naše telo zostane v zemi až do dňa posledného súdu.

142. Čo sa stane v deň posledného súdu?
V deň posledného súdu spojí Boh ľudské duše s rozpadnutou hmotou
ľudských tiel a tak uskutoční „vzkriesenie mŕtvych tiel“. Všetci budeme
vzkriesení, ale „v sláve“ budú vzkriesení len dobrí.
143. Ako znie dvanásty článok Apoštolského vyznania viery?
Dvanásty článok Apoštolského vyznania viery znie takto: Verím v život
večný. Amen. V rámci tohto článku je reč o „posledných veciach
človeka“: o smrti, a o tom, čo po smrti nasleduje.
144. Čo sa stane s dušou, keď človek umrie?
Keď človek umrie, Boh bude jeho dušu súdiť. Boh bude súdiť naše duše
zo všetkého, čo sme zaživa mysleli, hovorili, činili, ba aj z toho, čo
dobrého sme zanedbali vykonať.
145. Ako sa menuje súd po smrti?
Súd po smrti sa menuje osobným súdom. O druhom súde, na konci sveta,
keď telá budú vzkriesené, (bola reč v otázke číslo 100).
146. Kde môže prísť ľudská duša po osobitnom súde?
Po osobitnom súde môže prísť ľudská duša buď do neba, buď do pekla
alebo do očistca.
147. Ktoré duše prídu do neba?
Do neba prídu duše, ktoré nemajú žiadny hriech a tým si nezasluhujú
žiadnu pokutu.
148. Čím odmeňuje Boh duše v nebi?
V nebi odmeňuje Boh duše tým, že ho vidia „z tváre do tváre“ a sú s ním
spojené vo večnej láske.
a) Vidieť Boha „z tváre do tváre“ znamená toľko, ako poznávať ho bezprostredne. Aj
na tomto svete poznávame Boha, ale nie bezprostredne, len prostredníctvom jeho
diela, ktoré stvoril a prostredníctvom zjavenia, ktoré nám dal.
b) Aj na tomto svete milujeme Boha, aké naša láska k nemu nie je stála. V nebi bude
„večná“: nikdy v nej nezakolíšeme a nikdy ju nestratíme.

149. Ktoré duše prídu do pekla?
Do pekla prídu duše, ktoré opustili telo v stave smrteľného hriechu.
150. Čím tresce Boh zlých v pekle?
V pekle tresce Boh zlých tým, že ho nevidia a že sú vo večnom utrpení.
a) Trest zatratených v pekle nikdy neskončí. Voláme ho večným - správnejšie:
nepomíňajúcim trestom.
b) Boh chce spasiť každého: zatratenie si zaviní človek sám.

