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MROKI 

GRZECHU 
 
 

PIEKŁO 
 
 Śmierć grzesznika jest bolesna z powodu utraty dóbr doczesnych; bar-

dziej bolesne jest oddzielenie duszy od ciała; najboleśniejsze jest 
utrata duszy i ciała w piekle, gdzie będzie cierpieć w ogniu i wyrzutach 
sumienia. 

 
 W piekle będzie wielka niezgoda pomiędzy duszą i ciałem, które by się 

chętnie rozdzieliły, gdyby to było możliwe. Ale przez najsprawiedliw-
szy wyrok Boga muszą pozostać ze sobą zjednoczone, aby tak jak ra-
zem grzeszyły, razem ponosiły karę. (św. Albert) 

 
 Bać się piekła, to znaczy nie obawiać się grzechu, ale cierpienia. 

 
 Często schodźmy naszą myślą do piekła, kiedy żyjemy, aby nie wpaść 

tam po śmierci. (św. Augustyn) 
 
 Piekło drży na słowo: Krew Boska! Zrobi wszystko, aby przeszkodzić 

dobru, ponieważ jest napisane: Zwyciężą oni smoka Krwią Baranka. Je-
zus odkupił nas swoją Krwią, czegóż mamy się lękać? (św. Gaspare del 
Bufalo) 

 
 Dziś byłam w przepaściach piekła wprowadzona przez Anioła. Jest to 

miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie wielki. (św. Fau-
styna Kowalska) 

 
 Jedną z ułomności współczesnej pedagogiki jest brak pragnienia, żeby 

w wychowaniu mówiło się o maksymach wiecznych, a zwłaszcza o 
śmierci i piekle. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Jeśli kocham, nie będzie dla mnie piekła. (bł. Josemaria Escriva) 
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 Bóg nie dlatego zagroził nam piekłem, żeby chciał nas do niego wtrącić, 
ale by nas skłonić do wyzwolenia się z tyranii piekła. 

 
 Chociażby w piekle nie było ognia, ach, cóż to za straszna kara zostać 

zhańbionym i na wieki odrzuconym przez Boga. Jest to tak wielkie nie-
szczęście, iż nie sposób wyrazić go żadnymi słowami. 

 
 Nawróćmy się i spełniajmy wolę Boga. Bóg dlatego nas stworzył i do 

bytu powołał, by uczynić nas uczestnikami dóbr wiekuistych, by dać 
nam Królestwo niebieskie, a nie na to, żeby nas wtrącać do piekła i od-
dawać na pastwę ognia. Ogień ten ustanowiony został nie dla nas, ale 
dla czarta, dla nas zaś z dawna przygotowane i przeznaczone zostało 
Królestwo niebieskie. 

 
 Ogień piekielny przez wszystkie wieki pali tych, których raz ogarnął, i 

nigdy nie ustaje. Dlatego zwie się nieugaszonym. (św. Jan Chryzo-
stom) 

 
 Istnieje piekło. Dla ciebie jest to zrozumiałe. Ale powtarzam jeszcze 

raz: istnieje piekło! Przekazuj te słowa do uszu niejednego z twoich ko-
legów. 

 
 Jedynie piekło jest karą za grzechy. Śmierć i sąd są jedynie konsekwen-

cjami, których nie boją się żyjący w łasce Bożej. 
 
 Potępieni proszą o śmierć, ale nie mogą jej otrzymać, ponieważ nie 

mogą utracić bytu. (św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 I dla ciebie jest piekło otwarte. (św. Maksymilian Maria Kolbe) 

 
 ... z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swej potęgi w płomienistym 

ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni 
Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę 
[z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego. (św. Pa-
weł, 2 Tes 1, 7-9) 

 
 Piekło jest straszne, bo to miejsce bez Boga, bo to miejsce zwątpienia. 

(bł. Rupert Mayer) 
 

 Nigdy nie zrozumiałem, że są chrześcijanie, którzy wierzą w wieczne piekło 
i wiedzą, że w każdej chwili mogą umrzeć, a mimo to pozostają w śmiertel-
nym grzechu chociaż przez godzinę! (św. Tomasz z Akwinu) 


