
Nadzieja
silniejsza niż ŚMIERĆ
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NIEBO, PIEKŁO 

I CZYŚCIEC
— fakty i mity na temat losu duszy
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DZIEŃ, W KTÓRYM 

UMARŁA ŚMIERĆ 
– CHRYSTUS ŻYJE!
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Na dzisiejszym 
spotkaniu
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NIEBO, PIEKŁO 

I CZYŚCIEC
— fakty i mity na temat losu duszy

5



W SPRAWACH WIARY – TYLKO BIBLIA!

• Zanim przystąpimy do dzisiejszego studium przypomnijmy sobie ważną zasadę 
duchowego życia. 

• Jeśli chcemy iść drogą prawdy, naszym jedynym przewodnikiem powinien być Duch 
Święty i spisane pod Jego natchnieniem Słowo Boże. 

• Ludzkie tradycje i poglądy bardzo często dalekie są od Pisma Świętego albo wręcz 
stoją w opozycji do Jego nauk. 

• Przypomnijmy sobie zatem czego do tej pory nauczyliśmy się z kart Biblii…
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Fakt nr 1

Bóg jest 
jedynym 
źródłem 
życia!

FAKT 1 – BÓG JEST JEDYNYM ŹRÓDŁEM ŻYCIA

• A co za tym idzie, wszystko co żyje, żyje dzięki Bogu!
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Fakt nr 2

Bóg jest 
jedynym 
mającym 
nieśmiertelność

FAKT 2 – BÓG JEST JEDNYM MAJĄCYM NIEŚMIERTELNOŚĆ

• „Błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający 
nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną.” (1 Tym 6:15-16)

• Jeśli uznajemy ten fakt, to musimy przyjąć, iż ani aniołowie, ani ludzie nie mają w 
nic nieśmiertelnego w sobie. 

• Gdyby było inaczej, to istnienie nieśmiertelnych upadłych aniołów i 
nieśmiertelnych grzesznych ludzi uczyniłoby samo zło nieśmiertelnym!
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WSCHODNIE KONCEPCJE FILOZOFICZNE CZY BIBLIA?

• Nieustanne zmaganie dobra i zła, dwóch wiecznie istniejących kosmicznych sił to 
jedna z naczelnych zasad głoszonych przez religie Wschodu. 

• Czy Bóg Biblii jest bezsilny wobec istot, które stworzył? 
• Czy zło jest nieśmiertelne?
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Fakt nr 3

Bóg stworzył 
nas do  
życia bez 
końca.. ALE

FAKT 3 – BÓG STWORZYŁ NAS DO ŻYCIA BEZ KOŃCA… ALE…

• „A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, 
którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z 
wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz DRZEWO ŻYCIA w środku tego ogrodu i 
drzewo poznania dobra i zła.” (Rdz 2:8-9)

• „I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i 
Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, DRZEWO ŻYCIA, 
rodzące dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście 
drzewa /służą/ do leczenia narodów.” (Ap 22:1-2)

• Człowiek nigdy nie miał w sobie nic nieśmiertelnego. 
• Mógł żyć bez końca ale tylko na zasadzie czerpania siły witalnej z drzewa życia. 
• Co ciekawe apostoł Jan w księdze Apokalipsy sprawozdaje, że na Nowej Ziemi Bóg 

na nowo umieści drzewo życia..
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Fakt nr 4

Zapłatą za 
grzech jest 
śmierć

FAKT 4 – ZAPŁATĄ ZA GRZECH JEST ŚMIERĆ

• „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.” (Rz 6:23)
• Oznacza to, że karą za grzech jest całkowite i nieodwracalne unicestwienie.
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Fakt nr 5

Dusza, która 
grzeszy 
umiera!

FAKT 5 – DUSZA, KTÓRA GRZESZY UMIERA!

• „Oto dusze wszystkie moje są, jako dusza ojcowska tak i dusza synowska moje są; 
dusza, która grzeszy, ta umrze.” (Ez 18:4 BG)

• „Jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że 
kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje 
liczne grzechy.” (Jk 5:20)
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Fakt nr 6

Biblia 
wymienia 
dwa rodzaje 
śmierci

FAKT 6 – BIBLIA WYMIENIA DWA RODZAJE ŚMIERCI
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Fakt nr 7

Umarli 
niczego nie 
wiedzą

FAKT 7 – UMARLI NICZEGO NIE WIEDZĄ

• „Żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą, zapłaty też więcej już 
żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. Tak samo ich miłość, jak 
również ich nienawiść, jak też ich zazdrość - już dawno zanikły, i już nigdy więcej 
udziału nie mają żadnego we wszystkim, cokolwiek się dzieje pod słońcem. Każdego 
dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie ma żadnej 
czynności ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty 
zdążasz.” (Koh 9:5-6.10)

• „Zaiste, nie Szeol Cię sławi ani Śmierć wychwala Ciebie; nie ci oglądają się na Twoją 
wierność, którzy w dół zstępują. Żywy, żywy Cię tylko wysławia, tak jak ja dzisiaj. 
Ojciec dzieciom rozgłasza Twoją wierność.” (Iz 38:18-19 BT)
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Fakt nr 8

Umarli nie 
chwalą Boga

FAKT 8 – UMARLI NIE CHWALĄ BOGA

• „Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię. To nie umarli chwalą Pana, 
nikt z tych, którzy zstępują do Szeolu, lecz my błogosławimy Pana odtąd i aż na 
wieki.” (Ps 115:16-18)
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Fakt nr 9

Ani razu w 
Biblii!

FAKT 9 – SŁOWO «DUSZA» NIE WYSTĘPUJE W BIBLII ANI RAZU Z OKREŚLENIEM 
«NIESMIERTELNA»
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Jeśli dusza jest 
nieśmiertelna…
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CO SIĘ DZIEJE Z DUSZĄ PO ŚMIERCI?
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NIEBO?

CZYŚCIEC?

PIEKŁO?

NIEBO… CZYŚCIEC… PIEKŁO?

• Współcześni polscy katolicy i ich wierzenia: 
• wiarą w Niebo (38 procent)
• piekło (31 procent)
• czyściec (30 procent)
• istnienie diabła (28 procent).

Wyniki ankiety opublikowane na stronie www.fronda.pl/a/47-procent-polakow-
wierzy-w-zmartwychwstanie-a-w-smierc-na-krzyzu-o-procent-wiecej,32795.html 
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SĄD ZARAZ PO ŚMIERCI

• Według nauczania Kościoła katolickiego, w chwil śmierci odbywa się SĄD 
SZCZEGÓŁOWY, w wyniku którego człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy zaraz po 
śmierci otrzymuje wieczną zapłatę za swoje życie. 

• Sąd ten polega na odniesieniu życia człowieka do Chrystusa. 
• Po nim przed duszą otwierają się trzy możliwości: albo następuje 

oczyszczenie zbawionej już duszy w czyśćcu, albo bezpośrednio otwiera się przed 
nią wejście do szczęścia nieba, albo zostaje ona potępiona na wieki. (KATECHIZM 
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO nr 1021)
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CO NA TO BIBLIA?

„Nikt nie wstąpił do nieba, 

oprócz Tego, który z nieba 

zstąpił – Syna Człowieczego.” 
(J 3:13)

NIKT NIE WSTAPIŁ DO NIEBA.. PRÓCZ CHRYSTUSA

• „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.”
(J 3:13)
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CO NA TO BIBLIA?

„Dawid nie wstąpił do nieba, 

a jednak powiada: Rzekł Pan do 

Pana mego: Siądź po prawicy 

mojej, aż położę nieprzyjaciół 

Twoich podnóżkiem stóp 

Twoich.” (Dz 2:34-35)

DAWID NIE WSTAPIŁ DO NIEBA

• „Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po 
prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem stóp Twoich.” (Dz 2:34-
35)
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CO NA TO BIBLIA?

„Stoczyłem piękną walkę, bieg 

ukończyłem, wiary nie straciłem. Teraz 

czeka mnie już tylko sprawiedliwie 

zasłużony wieniec zwycięstwa. 

Przekaże mi go w owym dniu Pan, 

Sędzia sprawiedliwy. Zresztą nagrodzi 

On nie tylko mnie, lecz także 

wszystkich, którzy z miłością oczekują 

na Jego przyjście.” (2 Tym 4:7-8 BWP)

APOSTOŁ PAWEŁ CZEKA NA PARUZJĘ

• „Stoczyłem piękną walkę, bieg ukończyłem, wiary nie straciłem. Teraz czeka mnie 
już tylko sprawiedliwie zasłużony wieniec zwycięstwa. Przekaże mi go w owym dniu 
Pan, Sędzia sprawiedliwy. Zresztą nagrodzi On nie tylko mnie, lecz także wszystkich, 
którzy z miłością oczekują na Jego przyjście.” (2 Tym 4:7-8, Biblia Warszawsko-
Praska)

23



CO NA TO BIBLIA?

„Oto przyjdę niebawem, 

a moja zapłata jest ze Mną, 

by tak każdemu odpłacić, 

jaka jest jego praca.” (Ap 22:12)

ZAPŁATA DOPIERO W CZASIE POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

• „Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka 
jest jego praca.” (Ap 22:12)
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Niebo
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NIEBO

• „Papież Benedykt XII w konstytucji Benedictus Deus (1336) orzekł, że: „dusze 
wszystkich świętych (...) i innych wiernych zmarłych po przyjęciu chrztu świętego, 
jeśli w chwili śmierci nie miały nic do odpokutowania (...) albo jeśliby wówczas 
miały w sobie coś do oczyszczenia, lecz doznały oczyszczenia po śmierci (...) jeszcze 
przed odzyskaniem swoich ciał i przed Sądem Ostatecznym (...) były, są i będą w 
niebie, w Królestwie i w raju niebieskim z Chrystusem, dołączone do wspólnoty 
aniołów i świętych”. (ENCYKLOPEDIA RELIGII PWN – hasło NIEBO)
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NIEBO

• „Niebo to miejsce i błogosławiony stan bezkresnego szczęścia w obecności Boga, 
Jego aniołów oraz świętych. Przebywanie w niebie oznacza także nieustanne 
obcowanie ze wszystkimi, których umiłowaliśmy tu na ziemi, a którzy pomarli 
w łasce, jak również pozostanie na wieki doskonale dobrym i świętym” – THE 
CATHOLIC RELIGION—A MANUAL OF INSTRUCTION FOR MEMBERS OF THE 
ANGLICAN CHURCH (Religia katolicka — poradnik dla członków Kościoła 
anglikańskiego). 
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CO NA TO BIBLIA?

„Niech się nie trwoży serce wasze. 

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. 

W domu Ojca mego jest mieszkań 

wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 

powiedział. Idę przecież przygotować

wam miejsce. A gdy odejdę i 

przygotuję wam miejsce, przyjdę 

powtórnie i zabiorę was do siebie, 

abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

jaka jest jego praca.” (J 14:1-3)

KIEDY ZNAJDZIEMY SIĘ W NIEBIE?

• „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu 
Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę 
przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.” (J 
14:1-3)
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CO NA TO BIBLIA?

„Głosimy wam jako słowo Pańskie, że 

my, żywi, pozostawieni na przyjście 

Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy 

pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z 

nieba (..) a zmarli w Chrystusie 

powstaną pierwsi. Potem my, żywi i 

pozostawieni, wraz z nimi będziemy 

porwani w powietrze, na obłoki 

naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze 

będziemy z Panem.” (1 Tes 4:15-17)

KIEDY ZNAJDZIEMY SIĘ W NIEBIE?

• „To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na 
przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z 
nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie 
powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w 
powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.” (1 
Tes 4:15-17)

• Kiedy znajdziemy się w niebie? 

• Wtedy, gdy Pan Jezus powróci po raz drugi na ziemie i zabierze nas do siebie!.

29



Piekło

PIEKŁO
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PIEKŁO

• „Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy 
umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, 
gdzie cierpią męki, ‚ogień wieczny’. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym 
oddzieleniu od Boga.” (KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, Pallottinum 1994, 
strona 253).

• „Piekło jest stanem potępienia wiecznego, wynikającym ze świadomego i 
dobrowolnego odwrócenia się od Boga; polega na oddzieleniu od Niego i skazaniu 
się na przebywanie ze zbuntowanymi aniołami i ludźmi; jest więc efektem 
samodzielnego odrzucenia odkupienia (usprawiedliwienia) i związanego z nim 
wiecznego zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa oraz karą za doczesne złe 
życie. Stanowi synonim męczarni, wiecznej kary i potępienia, stając się całkowitym 
przeciwieństwem nieba i szczęścia. Teologicznie nauka o piekle wiąże się z 
zagadnieniami duszy ludzkiej, szatana, grzechu (m.in. grzechu pierworodnego, 
grzechu świata, grzechów wołających o pomstę do nieba).” (ENCYKLOPEDIA 
KATOLICKA, hasło PIEKŁO, tom. XV, s. 469).

31



Justyn Męczennik

100-165

Augustyn z Hippony

354-430

Orygenes

185-254

PIEKŁO

• We francuskiej ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS można znaleźć następującą 
informację: „Apokalipsa Piotra [apokryf z II wieku n.e.] jest pierwszym dziełem 
chrześcijańskim opisującym karę i męki grzeszników w piekle”.

• Dawni Ojcowie Kościoła nie byli zgodni w sprawie piekła. JUSTYN MĘCZENNIK, 
KLEMENS ALEKSANDRYJSKI, TERTULIAN i CYPRIAN wierzyli, że jest ono pełne 
ognia. 

• ORYGENES oraz teolog GRZEGORZ Z NYSSY uważali je za miejsce oddzielenia od 
Boga i doznawania udręk duchowych. 

• Natomiast AUGUSTYN z Hippony utrzymywał, że w piekle człowiek cierpi zarówno 
duchowo, jak i fizycznie – i ta opinia zyskała powszechne uznanie.
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Faustyna Kowalska

1905-1938

Są (..) męki, które wszyscy potępieni 

cierpią razem, ale to jest nie koniec 

mąk, są męki dla dusz poszczególne, 

które są męki zmysłów, każda dusza 

czym grzeszyła, tym jest dręczona w 

straszny i nie do opisania sposób. Są 

straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie 

jedna męka odróżnia się od drugiej; 

umarłabym na ten widok tych 

strasznych mąk, gdyby mnie nie 

utrzymywała wszechmoc Boża. 

PIEKŁO – WIZJA ŚW. FAUSTYNY (cytat za http://www.fronda.pl/a/z-dzienniczka-sw-
faustyny-wizja-piekla-i-meka-czlowieka,56807.html)

„Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez Anioła. Jest to miejsce wielkiej 
kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam:
• pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga;
• drugie - ustawiczny wyrzut sumienia;
• trzecie - nigdy się już ten los nie zmieni;
• czwarta męka - jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej, jest to 

straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym;
• piąta męka - jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest 

ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło 
innych i swoje;

• szósta męka jest ustawiczne towarzystwo szatana;
• siódma męka - jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, 

bluźnierstwa.

Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec mąk, są męki 
dla dusz poszczególne, które są męki zmysłów, każda dusza czym grzeszyła, tym jest 
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dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie 
jedna męka odróżnia się od drugiej; umarłabym na ten widok tych strasznych mąk, 
gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie, jakim zmysłem 
grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą; piszę o tym z rozkazu Bożego, 
aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i 
nie wie jako tam jest.

33



Jerome K. Jerome

1859-1927

„Gdy byłem chłopcem większość 

pobożnych ludzi uznawała 

istnienie materialnego piekła. 

Trudno wprost opisać lęki, które to 

wywoływało u obdarzonego bujną 

wyobraźnią dziecka. We mnie 

wzbudziło to nienawiść do Boga.”

PIEKŁO – WYZNANIE JEROME K. JEROME

• Wiele religii uczy że piekło jest dziedziną lub miejscem, gdzie mieszkają demony 
i gdzie po śmierci karze się złych ludzi. 

• Niektóre kościoły chrześcijaństwa, a także inne religie, w dalszym ciągu gorliwie 
głoszą tę naukę. 

• W rezultacie od dawna sporo ludzi jest wychowywanych w strachu przed pójściem 
do piekła.

• „Gdy byłem chłopcem” – napisał w roku 1926 angielski powieściopisarz JEROME 
KLAPKA JEROME – „większość pobożnych ludzi uznawała istnienie materialnego 
piekła. Trudno wprost opisać lęki, które to wywoływało u obdarzonego bujną 
wyobraźnią dziecka. We mnie wzbudziło to nienawiść do Boga, a później – gdy 
rozwój mej inteligencji umożliwił mi odrzucenie tej koncepcji jako absurdalnej –
pogardę dla religii, która tego naucza”. (MARTIN GREEN, The Other Jerome K. 
Jerome, s. 19.)
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Biblia i piekło

PIEKŁO
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OKREŚLENIA BIBLIJNE

• PIEKŁO – słowo używane w Biblii Gdańskiej, przekładzie Wujka i innych starszych 
tłumaczeniach jako odpowiednik hebrajskiego SZEʼÒL i greckiego HÁIDES. 

• W Biblii Gdańskiej PIEKŁO jest 20x tłumaczeniem wyrazu SZEʼÒL, a 10x słowa 
HÁIDES. Jednakże w tym samym przekładzie SZEʼÒL oddano przeszło 40x przez 
„grób” i po 1x przez „przepaść”, „głęboki dół” i „ziemia”.

• W Biblii Warszawskiej, opublikowanej w roku 1975, występujące w oryginale 
słowo SZEʼÒL zostało 42x przetłumaczone na „kraina umarłych”, 9x na „otchłań”, 
7x na „grób”, 3x na „podziemie”, 2x na „piekło”, a 2x przetranskrybowano je na 
„Szeol”. 

• W III wydaniu Biblii Tysiąclecia z roku 1980, we wszystkich miejscach występuje 
wyraz „Szeol”. 

• W Nowym Testamencie słowo HÁIDES zostało w Biblii warszawskiej oddane 7x 
przez „piekło” (w tym 1x jako „piekielne”), 2x przez „otchłań” i 1x przez „kraina 
umarłych”, podczas gdy w Biblii Tysiąclecia 1x przetłumaczono je na „piekielne”, 
a 9x użyto terminu „otchłań”. 

• W obu przekładach wyraz „piekło” (lub „piekielny”) występuje wszędzie tam, gdzie 
w tekście greckim pojawia się określenie „GEHENNA”.
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שאול

• Słowo SZEOL

występuje w 

pismach ST ok. 

65 razy

• Prawdopodobnie 

pochodzi ono od 

czasownika )ּׁשאל

(szaʼál),  tj. 

«prosić» lub 

«domagać się» 

OKREŚLENIA BIBLIJNE – SZEOL

• Słowo SZEOL występuje w pismach ST ponad 60x
• Najprawdopodobniej pochodzi ono od czasownika ּׁשאל (szaʼál), oznaczającego 

«prosić» lub «domagać się».
• Wynikałoby z tego, że SZEOL to miejsce (nie stan), które prosi lub dopomina się o 

wszystkich bez wyjątku i przyjmuje zmarłych ludzi. 
• SZEOL jest miejscem przebywania dobrych i złych. Jest poetyckim określeniem 

krainy umarłych.
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„Jakub rozdarł swoje szaty, a potem przepasał 

biodra worem i opłakiwał syna przez długi czas. Gdy 

zaś wszyscy jego synowie i córki usiłowali go 

pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc: Już w smutku 

zejdę za synem moim do SZEOLU. I ojciec jego [nadal] 

go opłakiwał.” (Rdz 37:34-35 BT)

„Pan się objawił, sąd przeprowadził, w dzieła rąk 

swoich uwikła się występny. Niechaj występni odejdą 

precz do SZEOLU, wszystkie narody, co zapomniały o 

Bogu.” (Ps 9:17-18 BT)

SZEOL MIEJSCE DO KTÓREGO ZDĄŻAJĄ DOBRZY I ŹLI

• „Jakub rozdarł swoje szaty, a potem przepasał biodra worem i opłakiwał syna przez 
długi czas. Gdy zaś wszyscy jego synowie i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał 
pociech, mówiąc: Już w smutku zejdę za synem moim do Szeolu. I ojciec jego 
[nadal] go opłakiwał.” (Rdz 37:34-35 BT)

• „Pan się objawił, sąd przeprowadził, w dzieła rąk swoich uwikła się występny. 
Niechaj występni odejdą precz do Szeolu, wszystkie narody, co zapomniały o Bogu.”
(Ps 9:17-18 BT)
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ᾅδης
• Słowo HAIDES 

występuje w 

pismach NT ok. 

10 razy

• Wyraz ten znaczy 

«położony niżej», 

«niższy region» 

OKREŚLENIA BIBLIJNE – HAIDES

• Słowo HAIDES występuje w pismach NT ok. 10x
• Wyraz ten znaczy «położony niżej», «niższy region» 
• W Piśmie Świętym słowa SZEOL i HADES są kojarzone ze śmiercią i umarłymi. 
• Same w sobie nie zawierają one żadnej myśli o odczuwaniu przyjemności albo 

bólu ani niczego takiego nie sugerują.
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γέεννα
• Słowo GEHENNA 

występuje w 

pismach NT ok. 

12 razy

• Oznacza «dolinę 

Hinnoma», jest 

grecką formą 

hebrajskiego 

wyrażenia geh

hinnòm. 

OKREŚLENIA BIBLIJNE – GEHENNA

• Słowo GEHENNA występuje w pismach NT ok. 12x
• Oznacza «dolinę Hinnoma», jest grecką formą hebrajskiego wyrażenia GEH 

HINNÒM. 
• Za czasów późniejszych królów judzkich uprawiano tam bałwochwalczy kult 

pogańskiego bożka Molocha, któremu składano ofiary z ludzi, paląc ich w ogniu 
(2 Krn 28:3; 33:6; Jer 7:31, 32; 32:35).

• Chcąc zapobiec ponownemu użyciu jej do takich celów religijnych, wierny król 
Jozjasz kazał ją splugawić, zwłaszcza część zwaną Tofet (2 Krl 23:10).
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OKREŚLENIA BIBLIJNE – GEHENNA

• DOLINA HINNOMA była wysypiskiem śmieci i spalarnią nieczystości z Jerozolimy. 
• Wrzucano tam ciała martwych zwierząt, by spłonęły w ogniu podsycanym siarką. 
• Wrzucano też ciała straconych przestępców, których uważano za niegodnych 

przyzwoitego pochówku. 
• Jeżeli zwłoki wpadły w płomienie, pożerał je ogień, ale jeśli się zatrzymały gdzieś na 

zboczu owego głębokiego parowu, to zaczynały się rozkładać i wkrótce roiło się 
w nich od robactwa i czerwi, które nie ginęły, dopóki nie strawiły miękkich części, 
zostawiając sam szkielet.

• Do Gehenny nie wtrącano żywych zwierząt ani ludzi, by płonęli żywcem i cierpieli 
męczarnie. 

• Nie może więc ona wyobrażać żadnego niewidzialnego miejsca, w którym dusze 
ludzkie miałyby doznawać wiecznych mąk w literalnym ogniu lub być toczone przez 
nigdy nie ginące robactwo. 

• Jezus i jego uczniowie posługiwali się określeniem „GEHENNA” dla zilustrowania 
wiecznej zagłady, całkowitego usunięcia z wszechświata Bożego, czyli wieczystej 
kary, „drugiej śmierci”.
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ταρτάρῳ
• Słowo TARTAR 

występuje w 

pismach NT tylko 

raz w 2 Ptr 2:4 

• Oznacza miejsce 

czasowego pobytu 

szatana i jego 

aniołów 

oczekujących na 

sąd

OKREŚLENIA BIBLIJNE – TARTAR

• „Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów 
TARTARU, aby byli zachowani na sąd.” (2 Ptr 2:4)

• Słowo TARTAROS nie może oznaczać miejsca wiecznej kary, ponieważ szatan i 
upadli aniołowie oczekują dopiero na sąd. 

• Prawdę tę potwierdza list Judy: „aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej 
godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał 
w ciemnościach na sąd wielkiego dnia” (Ju 6).

• W miejscu pobytu szatana i jego zastępów nie płonie żaden ogień i nie przebywają 
dusze zmarłych grzeszników. 

• TARTATOS nie jest zatem miejscem wiecznych mąk dla grzeszników i demonów, a 
jedynie określeniem stanu, w jakim znajdują się demony oczekując na sąd.

• Ap. Paweł pisał: „Żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według 
sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach 
buntu. (…) Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw 
Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, 
przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.” (Ef 2:2; 6:12)
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• Gdy Jezus podczas ziemskiej działalności uwolnił z mocy demonów opętanych 
ludzi, złe duchy oświadczyły: „Czego chcesz od nas, /Jezusie/, Synu Boży? 
Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” (Mt 8:29). 

• Wynika stąd, że były świadome przyszłej kary, a do tego czasu nie cierpiały żadnych 
mąk piekielnych.

42



KRAINA ZMARŁYCH (SZEOL, HADES) + DEMONY (TARTAR) + OGIEŃ (GEHENNA) = 
TRADYCYJNY OBRAZ PIEKŁA
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CO NA TO BIBLIA?

„Żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli 

niczego zgoła nie wiedzą, zapłaty też 

więcej już żadnej nie mają, bo pamięć 

o nich idzie w zapomnienie. (..) Każdego 

dzieła, które twa ręka napotka, 

podejmij się według twych sił! Bo nie 

ma żadnej czynności ni rozumienia, ani 

poznania, ani mądrości w Szeolu, do 

którego ty zdążasz.” (Koh 9:5.10 BT)

CZY UMARLI MOGĄ CIERPIEĆ?

• „Żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą, zapłaty też więcej już 
żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. (..) Każdego dzieła, które 
twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! Bo nie ma żadnej czynności ni 
rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zdążasz.” (Koh
9:5.10 BT)
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CO NA TO BIBLIA?

„Nie pokładajcie ufności 

w książętach ani w człowieku, 

u którego nie ma wybawienia. 

Gdy tchnienie go opuści, wraca 

do swej ziemi, wówczas 

przepadają jego zamiary.”
(Ps 146:3-4 BT)

CZY UMARLI MOGĄ CIERPIEĆ?

• „Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, u którego nie ma 
wybawienia. Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają 
jego zamiary.” (Ps 146:3-4 BT)
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CO NA TO BIBLIA?

„Albowiem zapłatą za grzech 

jest śmierć.” (Rz 6:23)

ŚMIERĆ ZAPŁATĄ ZA GRZECH

• „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.” (Rz 6:23)
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Czyściec
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CZYŚCIEC

• „Przejściowy proces doskonalenia się człowieka po śmierci wtedy, gdy stan łaski 
umożliwia mu zbawienie, lecz spowodowane grzechem skutki (wina i kara) są 
przeszkodą do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Doktryna o czyśćcu kształtowała się 
pod wpływem teologicznej interpretacji eschatycznego stanu człowieka 
(prehistorię stanowi przekonanie Izraela o szeolu i jego trwaniu do chwili 
powszechnego zmartwychwstania) i rozwijała się w ścisłym związku z liturgią za 
zmarłych (śmierć, pogrzeb, Dzień Zaduszny) i sztuką sakr., oddziaływającymi na 
powstanie i rozwój nabożeństwa do dusz czyśćcowych, bractw kość. i zgrom, 
zakonnych.” (ENCYKLOPEDIA KATOLICKA, hasło CZYŚCIEC, tom. III, s. 939).

• Książka ORPHEUS—A GENERAL HISTORY OF RELIGIONS wyjaśnia: „Św. Augustyn 
utrzymywał, że między przyszłą szczęśliwością a potępieniem istnieje pewien 
pośredni stan przechodzenia próby, mianowicie oczyszczenie dusz w ogniu. Jest to 
orficka [pochodząca z pogańskiej Grecji] i wergiliuszowa [z pogańskiego Rzymu] 
koncepcja czyśćca; w Ewangeliach nie ma na ten temat ani słowa. (...) Doktryna 
o czyśćcu (...) została sformułowana w szóstym stuleciu, a rangę dogmatu 
kościelnego nadano jej na soborze florenckim (1439)”. 
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• NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA (wyd. 1967, t. 11, s. 1034) stwierdza: „Katolicka 
nauka o czyśćcu oparta jest na tradycji, a nie na Piśmie Świętym”. 
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CZYŚCIEC

• „Wielu uważa, że wszelkie cierpienia czyśćcowe polegają na uświadamianiu sobie 
chwilowej niemożności uszczęśliwiającego widzenia Boga, chociaż bardziej 
upowszechnił się pogląd, że oprócz tego istnieje jeszcze jakaś pozytywna kara (...) 
W Kościele łacińskim przyjął się pogląd, że przyczyną tych cierpień jest rzeczywisty 
ogień. Nie jest to jednak najważniejsze dla wiary w czyściec ani zbyt pewne. (...) 
Nawet gdy się odrzuci – za teologami Kościoła wschodniego – myśl o cierpieniach 
w ogniu, należy zachować daleko idącą ostrożność, żeby nie wykluczyć wszelkiego 
pozytywnego cierpienia czyśćcowego. Są przecież rzeczywiste utrapienia, smutki, 
zmartwienia, wyrzuty sumienia i inne duchowe żale zdolne zadawać duszy 
rzeczywisty ból. (...) W każdym razie trzeba pamiętać, że pośród cierpień dusze te 
zaznają również wielkiej radości, a to ze względu na pewność zbawienia” (NEW 
CATHOLIC ENCYCLOPEDIA, 1967, t. 11, ss. 1036, 1037).
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CZYŚCIEC

• „Zdaniem teologów istnieje w czyśćcu jakaś kara zmysłów (poena sensus), 
pojmowana jako czynnik zewnętrzny i materialny, będący narzędziem kary; 
opowiadający się za tą opinią uważają czyściec, nie tylko za stan, ale też za miejsce, 
związane jednak z nową rzeczywistością, inną niż nasza. Nauka ta nie jest jednak 
dogmatem wiary podobnie jak opinia o ogniu czyśćcowym. Trwanie w czyśćcu 
poszczególnych dusz, uzależnione od wielkości skutków grzechów, może być 
skrócone dzięki wstawiennictwu wiernych na ziemi; dzięki bowiem społecznemu 
związkowi wiernych na ziemi z duszami w czyśćcu dobro spełniane na ziemi może 
być skuteczne dla dusz w czyśćcu.; wstawiennictwo wiernych za nimi możliwe 
jest dzięki zadośćuczynnej i błagalnej modlitwie do Boga, a także ofierze mszy, 
ponadto ofiarowaniu za nie odpustu w duchu zadośćuczynienia i prośby (tzw. 
odpust zupełny nie dowodzi, że zostanie im odpuszczona cala kara doczesna) oraz 
aktowi heroicznej miłości.” (ENCYKLOPEDIA KATOLICKA, hasło CZYŚCIEC, tom. III, 
s. 941).
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CO NA TO BIBLIA?

„Wszyscy bowiem musimy 

stanąć przed trybunałem 

Chrystusa, aby każdy 

otrzymał zapłatę za uczynki 

dokonane w ciele, złe lub 

dobre.” (2 Kor 5:10)

BÓG OSĄDZI NAS NA PODSTAWIE CZYNÓW DOKONANYCH ZA ŻYCIA W CIELE A NIE 
PO ŚMIERCI

• „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał 
zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.” (2 Kor 5:10)
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CO NA TO BIBLIA?

„Gdyby wśród ludzi byli tam 

trzej mężowie: Noe, Daniel 

i Hiob, to ci trzej ocaleliby dzięki 

swej sprawiedliwości. Taki jest 

wyrok Pana i Boga. (…) nie 

mogliby ocalić ani synów 

własnych, ani córek. Ocaleliby 

tylko oni sami ze względu na ich 

sprawiedliwość.” (Ez 14:13-14.20)

NIKT NIE MOŻE PRZELAĆ SWOJEJ ŚWIĘTOŚCI NA KONTO INNEJ OSOBY

• „Synu człowieczy, gdy jakiś kraj zgrzeszy przeciwko Mnie i nie zechce Mi być 
posłuszny, Ja wyciągnę na ten kraj moją prawicę, pozbawię go zapasów chleba i 
spadnie nań klęska głodu, tak że wyginą ludzie i zwierzęta. Gdyby wśród ludzi byli 
tam trzej mężowie: Noe, Daniel i Hiob, to ci trzej ocaleliby dzięki swej 
sprawiedliwości. Taki jest wyrok Pana i Boga. (…) nie mogliby ocalić ani synów 
własnych, ani córek. Ocaleliby tylko oni sami ze względu na ich sprawiedliwość.”
(Ez 14:13-14.20)

52



CO NA TO BIBLIA?

„Jeżeli zaś chodzimy w światłości, 

tak jak On sam trwa w światłości, 

wtedy mamy jedni z drugimi 

współuczestnictwo, a krew Jezusa, 

Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego 

grzechu. (..) Jeżeli wyznajemy nasze 

grzechy, [Bóg] jako wierny i 

sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści 

nas z wszelkiej nieprawości.” (1 J 1:7.9)

KREW JEZUSA OCZYSZCZA NAS Z WSZELKICH A NIE TYLKO NIEKTÓRYCH GRZECHÓW

• „Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy 
jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z 
wszelkiego grzechu. (..) Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i 
sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.” (1 J 1:7.9)
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Limbus
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LIMBUS?

LIMBUS

• Władysław Kopaliński w SŁOWNIKU WYRAZÓW OBCYCH I ZWROTÓW 
OBCOJĘZYCZNYCH (wyd. XI), podaje: „Limbus, łac., krawędź, skraj (w wierzeniach 
chrześc.: piekła); (...) LIMBUS PATRUM, przedpiekle, gdzie przebywały (...) dusze 
patriarchów i proroków (dosł. ojców) przed Odkupieniem. (...) LIMBUS PUERORUM, 
raj dzieci (nie ochrzczonych, nie mogących dostać się do nieba)”. 
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LIMBUS

• Czy nie chrzczone dzieci ponoszą taką samą karę, jak zatwardziali grzesznicy? 
• Istnieje teoria, że dusze nie ochrzczonych dzieci dostają się do LIMBUSU. 
• Wyraz ten dosłownie oznacza „krawędź, skraj” (na przykład brzeg, obwódka szaty) 

i określa obszar, który ponoć rozciąga się na skraju piekła. 
• Dla niektórych jest LIMBUS bardzo wygodną wersją, gdyż przynajmniej łagodzi 

przerażający obraz cierpiących niemowląt.
• Niemniej jak każda ukuta przez człowieka teoria, tak i limbus nastręcza kłopotów. 
• Dlaczego nie ma o nim wzmianki w Piśmie Świętym? 
• Czy dzieci mogą się stamtąd wydostać? 
• Dlaczego w ogóle muszą tam iść niewinne dzieci? 
• Nic więc dziwnego, że kościół podkreśla, iż limbus „nie jest oficjalną nauką 

katolicką” – NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA
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LIMBUS

• W roku 2007 Kościół katolicki oficjalnie przypieczętował „śmierć” tej nauki.
• Wydał bowiem dokument z omówieniem „poważnych racji teologicznych 

i liturgicznych, by mieć nadzieję, że dzieci, które umierają bez chrztu, zostaną 
zbawione i będą cieszyć się oglądaniem uszczęśliwiającym” (Międzynarodowa 
Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu, 
tłum. J. Królikowski).
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CO NA TO BIBLIA?

„Przyniesiono [Jezusowi] dzieci, 

aby włożył na nie ręce i pomodlił 

się za nie; a uczniowie szorstko 

zabraniali im tego. Lecz Jezus 

rzekł: Dopuście dzieci i nie 

przeszkadzajcie im przyjść do 

Mnie; do takich bowiem należy

królestwo niebieskie.” (Mt 19:13-14 BT)

KRÓLESTWO BOŻE NALEŻY DO DZIECI

• „Przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie 
szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im 
przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie.” (Mt 19:13-14 BT)
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CO NA TO BIBLIA?

„Strzeżcie się, żebyście nie 

gardzili żadnym z tych małych; 

albowiem powiadam wam: 

Aniołowie ich w niebie wpatrują 

się zawsze w oblicze Ojca 

mojego, który jest w niebie.”
(Mt 18:10 BT)

KRÓLESTWO BOŻE NALEŻY DO DZIECI

• „Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam 
wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest 
w niebie.” (Mt 18:10 BT)
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Ogień 
oczyszczenia

• Ogień jest w Piśmie Świętym narzędziem oczyszczenia, środkiem do oddzielenia 
dobra od zła. Jest wyrazem Bożej sprawiedliwości.
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„Zobaczycie różnicę między 

sprawiedliwym a krzywdzicielem, między 

tym, który służy Bogu, a tym, który Mu 

nie służy. Bo oto nadchodzi dzień palący 

jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy 

wyrządzający krzywdę będą słomą, więc 

spali ich ten nadchodzący dzień, mówi 

Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po 

nich ani korzenia, ani gałązki.” (Ml 3:18-19)

OGIEŃ ODDZIELENIA I ZAGŁADY

• „Zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a krzywdzicielem, między tym, który 
służy Bogu, a tym, który Mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a 
wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten 
nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, 
ani gałązki.” (Ml 3:18-19)
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„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej 

chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 

zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I 

zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, 

a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak 

pasterz oddziela owce od kozłów. Owce 

postawi po prawej, a kozły po swojej lewej 

stronie. (..) Wtedy odezwie się i do tych po 

lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, 

przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany 

diabłu i aniołom jego.” (Mt 25:31-33.41)

DLA KOGO PRZYGOTOWANY?

• „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie 
narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od 
kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. (..) Wtedy 
odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień 
wieczny, przygotowany diabłu i aniołom jego.” (Mt 25:31-33.41)
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„Podobnie jak zbiera się kąkol i spala w 

ogniu, tak też będzie przy końcu świata. 

Syn Człowieczy wyśle swoich aniołów, a ci 

zgromadzą z Jego królestwa wszystkie 

zgorszenia i wszystkich, którzy się 

dopuszczają nieprawości. I wrzucą ich do 

ognistego pieca, gdzie będzie płacz i 

zgrzytanie zębów.” (Mt 13:40-42)

KIEDY ZAPŁONIE? ILU GRZESZNIKÓW JEST DZISIAJ W PIEKLE?

• „Podobnie jak zbiera się kąkol i spala w ogniu, tak też będzie przy końcu świata. Syn 
Człowieczy wyśle swoich aniołów, a ci zgromadzą z Jego królestwa wszystkie 
zgorszenia i wszystkich, którzy się dopuszczają nieprawości. I wrzucą ich do 
ognistego pieca, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów.” (Mt 13:40-42)
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DZISIAJ PIEKŁO JEST PUSTE!
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„Jeśli prawa twoja ręka jest ci 

powodem do grzechu, odetnij ją 

i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest 

dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich 

członków, niż żeby całe twoje ciało 

miało iść do piekła [GEHENNA].” (Mt 5:30)

JAKA CZĘŚĆ CZŁOWIEKA IDZIE DO GEHENNY?

• „Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. 
Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe 
twoje ciało miało iść do piekła [GEHENNA].” (Mt 5:30)
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Biblijne synonimy 
«piekła»
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•Zagłada (J 3:16)

•Śmierć (Rz 6:23)

•Spalenie (Mal 3:19)

•Zginienie (Ps 37:20)

•Wykorzenienie (Ps 37:9)

•Zniszczenie (Ps 145:20)

•Pochłonięcie (Ap 20:9)

•Dzień zatracenia (Hi 21:30)

BIBLIJNE SYNONIMY «PIEKŁA»

• zagłada (J 3:16)
• śmierć (Rz 6:23)
• spalenie (Mal 3:19)
• zginienie (Ps 37:20)
• wykorzenienie (Ps 37:9)
• zniszczenie (Ps 145:20)
• pochłonięcie (Ap 20:9)
• dzień zatracenia (Hi 21:30)
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„I ruszyli na ziemię jak długa i 

szeroka, i otoczyli obóz świętych i 

miasto umiłowane. I spadł z nieba 

ogień, i pochłonął ich.” (Ap 20:9)

KIEDY ZAPŁONIE PIEKŁO?

• „I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. 
I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.” (Ap 20:9)
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„Będą jak źdźbła słomiane, ogień ich 

spali. Nie uratują własnego życia z 

mocy płomieni. Nie będą to węgle do 

ogrzewania, to nie ognisko, by przy 

nim posiedzieć.” (Iz 47:14)

JAK DŁUGO OGIEŃ BĘDZIE PŁONĄŁ?

• „Będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy 
płomieni. Nie będą to węgle do ogrzewania, to nie ognisko, by przy nim posiedzieć.” 
(Iz 47:14)
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Piekło 
i charakter Boga
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NAWET HITLER POZWALAŁ WROGOM UMRZEĆ…
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Piekło to miejsce i doświadczenie 

całkowitej destrukcji w jeziorze 

ognia (DRUGA ŚMIERĆ). Ogień 

piekielny zapłonie na ziemi i zniszczy 

szatana, demony i ludzi, którzy obrali 

drogę zła gardząc miłością Jezusa. 

Naczelnym powodem istnienia piekła 

jest unicestwienie grzechu i 

zagwarantowanie doskonałych 

warunków na nowej ziemi…

• PIEKŁO to miejsce i doświadczenie całkowitej destrukcji w jeziorze ognia (druga
śmierć). 

• Ogień piekielny zapłonie na ziemi i zniszczy szatana, demony i ludzi, którzy obrali 
drogę zła gardząc miłością Jezusa. 

• Naczelnym powodem istnienia piekła jest unicestwienie grzechu i 
zagwarantowanie doskonałych warunków na nowej ziemi…
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Zrozumieć język
Biblii
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OGIEŃ 

WIECZNY

„ogień wieczny, 

przygotowany 

diabłu i jego 

aniołom” (Mt 25:41) 

„Sodoma i Gomora 

oraz sąsiednie miasta, 

(...) poniosły dla 

przykładu karę ognia 

wiecznego.” (Ju 7)

OGIEŃ WIECZNY

• „ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom” (Mt 25:41)
• Jest to ogień, który niszczy na wieki a nie płonie bez końca!
• „Sodoma i Gomora oraz sąsiednie miasta, (...) poniosły dla przykładu karę ognia 

wiecznego.” (Ju 7)
• Czy ogień, który zniszczył Sodomę i Gomorę płonie do dziś?
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WIECZNE 

MĘKI

„I będą cierpieć 

katusze we dnie 

i w nocy na wieki 

wieków.” (Ap 20:10)

„Potoki Edomu obrócą się 

w smołę, a proch jego w 

siarkę; ziemia jego stanie 

się smołą płonącą. Nie 

zagaśnie ni w nocy, ni w 

dzień, jej dym wznosić się 

będzie ciągle. Kraj 

pozostanie opustoszały z 

pokolenia w pokolenie, po 

wiek wieków nikt go nie 

przemierzy.” (Iz 34:9-10) 

WIECZNE MĘKI

• „I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.” (Ap 20:10)

• Czyli TAK DŁUGO, AŻ dopełni się ich kara

• „Potoki Edomu obrócą się w smołę, a proch jego w siarkę; ziemia jego stanie się 
smołą płonącą. Nie zagaśnie ni w nocy, ni w dzień, jej dym wznosić się będzie 
ciągle. Kraj pozostanie opustoszały z pokolenia w pokolenie, po wiek wieków nikt 
go nie przemierzy.” (Iz 34:9-10) 
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WIECZNE 

POTĘPIENIE

„I pójdą stamtąd: 

ci na wieczne 

potępienie, 

a sprawiedliwi do 

życia wiecznego.” 
(Mt 25:46)

Potępienie, którego skutki 

i konsekwencje mają 

wieczny charakter.

WIECZNE POTĘPIENIE

• „I pójdą stamtąd: ci na wieczne potępienie, a sprawiedliwi do życia wiecznego.” 
(Mt 25:46)

• potępienie, którego skutki i konsekwencje mają WIECZNY CHARAKTER…
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OGIEŃ 

NIEUGASZONY

„Pszenicę zbierze 

do spichlerza, 

a plewy spali 

w ogniu 

nieugaszonym.” 
(Łk 3:17)

„Rozniecę ogień w 

bramach jego, który pożre 

pałace Jeruzalemskie, 

a nie będzie ugaszony.” 
(Jer 17:27) 

OGIEŃ NIEUGASZONY

• „Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.” (Łk 3:17)

• człowiek rzeczywiście NIE MA mocy zgasić tego ognia… Bóg MA!

• „Rozniecę ogień w bramach jego, który pożre pałace Jeruzalemskie, a nie będzie 
ugaszony.” (Jer 17:27) 
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OGIEŃ 

PŁOMIENISTY

„Bóg okaże (..) swoją sprawiedliwość, zsyłając cierpienia na 

tych, którzy są teraz sprawcami waszych cierpień. (..) Gdy Pan 

Jezus objawi się na niebie, w ogniu płomienistym z aniołami w 

całej swej potędze, by wymierzyć karę tym, którzy nie uznają 

Boga i nie słuchają Ewangelii Pana naszego Jezusa. Spotka 

ich za to kara w postaci wiecznej zagłady oraz odrzucenia od 

oblicza Pańskiego i Jego potężnego majestatu.” (2 Tes 1:6-9)

OGIEŃ PŁOMIENISTY

• Chociaż Biblia nie naucza i wiecznych mękach piekielnych, to jednak ukazuje 
OGIEŃ JAKO ŻYWIOŁ NISZCZĄCY grzeszników..

• „Bóg okaże (..) swoją sprawiedliwość, zsyłając cierpienia na tych, którzy są teraz 
sprawcami waszych cierpień. (..) Gdy Pan Jezus objawi się na niebie, w ogniu 
płomienistym z aniołami w całej swej potędze, by wymierzyć karę tym, którzy nie 
uznają Boga i nie słuchają Ewangelii Pana naszego Jezusa. Spotka ich za to kara w 
postaci wiecznej zagłady oraz odrzucenia od oblicza Pańskiego i Jego potężnego 
majestatu.” (2 Tes 1:6-9)
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Ostateczne 
zwycięstwo
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JEZUS PRZYSZEDŁ ABY:

„przez śmierć pokonać 

tego, który dzierżył władzę 

nad śmiercią, to jest 

diabła” (Hbr 2:14)

BÓG ZNISZCZY WŁADCĘ ŚMIERCI

• Bój nie jest obojętny na nasze zgryzoty. On podjął kroki byśmy znaleźli światło w 
ciemnym tunelu rozterki. On posłał swojego Syna, by położył kres śmierci…

• Jezus rzekł: „Oto Ja i dzieci moje, które Mi dał Bóg. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą 
we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby 
przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła…” 
(Hbr 2:13-15)
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JEZUS PRZYSZEDŁ ABY:

„uwolnić tych 

wszystkich, którzy całe 

życie przez bojaźń 

śmierci podlegli byli 

niewoli.” (Hbr 2:15)

BÓG CHCE NAS UWOLNIĆ OD STRACHU PRZED ŚMIERCIĄ

• Jezus przyszedł by… „uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń 
śmierci podlegli byli niewoli.” (Hbr 2:13-15)
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„Syn Boży objawił się po to, 

aby zniszczyć dzieła diabła.” 
(1 J 3;8)

BÓG CHCE NAS UWOLNIĆ OD STRACHU PRZED ŚMIERCIĄ

• „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.” (1 J 3:8)
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WZRUSZAJĄCY SONOGRAM. ONA TRZYMA ZA RĘKĘ UMIERAJĄCEGO BRATA

• IAN i BRITTANI MCINTIRE mieli zostać rodzicami bliźniaków. 
• Niestety, wraz z kolejnym okresowym badaniem USG dostali smutną wiadomość. 
• Brat i siostra nie rozwijali się jednakowo dobrze. 
• Dziewczynka była okazem zdrowia i ważyła 900 g. 
• Chłopiec ważył jedynie 255 g, miał dziurę w sercu i niepoprawnie wykształcony 

mózg.

• „Jedyną nadzieją dla niego byłaby operacja serca, ale nikt nie podjąłby się jej ze 
względu na stan jego innych organów” – tłumaczyła matka

• Z każdej kolejnej wizyty wracali bardziej smutni.
• Dopiero podczas ostatniej ukoili nieco żal. 
• Fotografia wykonana podczas badania ultrasonografem zdaje się pokazywać coś 

równie niezwykłego, jak wzruszającego.

• „Większość bliźniaków w trakcie badań USG kopie się nawzajem, a nasza córka 
zdawała się bronić brata. Wygląda, jakby trzymała go za rękę. Jego mała dłoń łapie 
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za jeden z jej palców” – opowiadała Birttani

• Dla rodziców sonogram jest jakimś pocieszeniem i ważną pamiątką.
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• „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał 
swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 
zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na 
tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli 
światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, 
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto 
spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki 
są dokonane w Bogu.” (J 3:16-21)
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• „Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali 
na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych 
zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też 
usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą. Cóż więc na to 
powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna 
nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i 
wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, 
których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok 
potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej -
zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może 
odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy 
nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie 
zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we 
wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I 
jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy 
teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani 
jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rz 8:29-39)
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Na kolejnym 
spotkaniu

88



DZIEŃ, W KTÓRYM 

UMARŁA ŚMIERĆ 
– CHRYSTUS ŻYJE!
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