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I. 

WOŁANIE O MIŁOSIERDZIE... 

Każdego dnia wiele osób budzi się rano, nie wiedząc, że to ostatni poranek ich życia... 

Śmierć dotyka ich nagle, w najbardziej nieoczekiwanym momencie..., jakby w najmniej 

stosownych okolicznościach..., jakby za wcześnie... Ktoś chciał wsiąść do samochodu, 

by pojechać po odbiór świadectwa maturalnego i wybuchła bomba..., ktoś za szybko 

jechał na motorze - nie wyrobił się na zakręcie..., ktoś stanął na przejeździe kolejowym 

zbyt blisko torów i został wciągnięty przez pędzący pociąg..., ktoś poszedł do dyskoteki 

potańczyć - zmarł w ramionach koleżanki..., ktoś poszedł popływać..., ktoś biegł przez 

ulicę..., ktoś... Można by tak wyliczać bez końca. Czytamy o tym w codziennej prasie, 

słyszymy w telewizyjnych wiadomościach, opowiadają nam znajomi ze szkoły lub 

pracy...  

 

Czasami aż trudno uwierzyć, że to tak może wyglądać przejście na drugą stronę życia: 

nie na starość, nie w szpitalu, nie w domu..., ale właśnie tak - bez przygotowania, 

jakby na ulicy, w biegu, w drodze... Nie wiadomo, czy zdążyli choćby samą myśl 

wznieść do Boga, czy wystarczyło czasu na skruchę i żal za grzechy... Nie wiadomo... 

Dlatego należą do tych zmarłych, którzy wymagają szczególnej, modlitewnej troski z 

naszej strony. Oni nie przyjdą nas prosić o pomoc. Musimy sami wsłuchać się w ich 

nieme wołanie o miłosierdzie. Tak nieme, jak same okoliczności ich odejścia. Każdego 

dnia setki tysięcy anonimowych ludzi przekracza bramę śmierci. Nie znamy ich 

wszystkich osobiście, nie nawiedzimy ich grobów na cmentarzach, nie jesteśmy w 

stanie nawet wyobraźnią ogarnąć tej rzeszy zmarłych...  

 

Możemy jedynie zgiąć kolana i tak na klęczkach, w czasie wieczornej modlitwy, objąć 

prośbą do Boga Ojca: "Okaż im Panie miłosierdzie swoje i daj im swoje zbawienie. 

Nie zważaj na ich grzechy, Panie, ale wejrzyj na mękę, śmierć i zmartwychwstanie 

Twojego jedynego Syna. Wejrzyj na wiarę całego Kościoła, na zasługi Twoich 

świętych w niebie... I daj im wieczny odpoczynek, i niech światłość wiekuista im 

zaświeci, i niech w jej blasku ujrzą Twoje Najświętsze Oblicze". 
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II. 

TA ŚMIERĆ BOLI... JAK ŻADNA INNA 

 

I chyba trudno się temu dziwić, bo wymyka się naszemu ludzkiemu pojmowaniu... 

Dawno temu jedna z moich koleżanek, z równoległej klasy, popełniła samobójstwo. 

Miała 12 albo 13 lat. Skoczyła z mostu do rzeki i znaleziono ją dopiero po kilku 

dniach. Dlaczego tak się stało? Nie wiem, a może nikt tego nie wie... Nie wiadomo 

dlaczego ktoś żyje z nami, chodzi do szkoły, rozmawia, śmieje się, jest miły dobry i... 

nagle robi coś takiego? No właśnie - dlaczego?!, dlaczego ktoś popełnia samobójstwo? 

To pytanie nie daje spokoju tym, którzy zostali, którzy muszą z tą niewiadomą nauczyć 

się żyć...  

 

Kolejne bolesne pytanie i jakże nieraz siejące spustoszenie w psychice i duchowym 

życiu najbliższej rodziny to - kto zawinił? I tu nawet latami można zastanawiać się, co 

by było gdyby: ktoś tego dnia inaczej się zachował, gdyby ktoś nie wyszedł z domu, 

gdyby porozmawiał.... To zrozumiałe, że taka śmierć boli o wiele bardziej niż naturalna 

i musi swoje wyboleć... Ale trzeba też pamiętać, że obwinianiem siebie samych, czy 

siebie nawzajem, na pewno nie pomożemy temu zmarłemu... On potrzebuje naszej 

modlitwy, przebaczenia, a przede wszystkim powrotu do normalnego życia. Trzeba 

przebaczyć zmarłemu, że popełnił samobójstwo i przebaczyć sobie, że do tego doszło... 

Nie jest to łatwe, ale z łaską Bożą możliwe i konieczne, bo nasz brak przebaczania 

może zatrzymywać zmarłego w stanie cierpień czyśćcowych. Nie twierdzę przez to, że 

samobójcy na pewno idą do czyśćca - ja tego nie wiem i Kościół też się na ten temat 

nie wypowiada, ale trzeba mocno wierzyć, że Pan Bóg, który jest Miłosierdziem, do 

ostatniej chwili walczy o zbawienie każdego człowieka.  

 

Tylko Bóg zna motywy samobójstwa i stan psychiczny osoby, która odbiera sobie 

życie. Być może była w takim wewnętrznym rozbiciu, który uniemożliwia wzięcie 

pełnej odpowiedzialności za swoje czyny... Najważniejsze, żeby mieć ufność w Panu 

Bogu, nie rozpamiętywać tego zdarzenia w nieskończoność, ale modlić się za zmarłego 

i starać się swoim dobrym życiem zadośćuczynić za jego grzechy. 
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III.  

 

CZAS ROZSTANIA 

Każdego dnia docierają do nas informacje o śmierci różnych osób – znanych nam 

osobiście albo nieznanych – zastanawiamy się wówczas nad kruchością ludzkiego życia, 

współczujemy tym, których ta strata dotknęła w szczególny sposób, ale czym jest 

żałoba dowiadujemy się dopiero wówczas, gdy śmierć rozłączy nas z kimś dla nas 

osobiście ważnym.  

Po śmierci ukochanego człowieka nasz ból nie jest podobny do żadnego innego 

cierpienia, bo my jesteśmy jedyni i ten człowiek, z którym byliśmy związani był jedyny, 

i nasza relacja, choć z pozoru podobna do tysięcy innych, stanowiła niepowtarzalną 

więź.  

Jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości, gdy śmierć osoby bliskiej przyszła nagle                  

i niespodziewanie, i jakby za wcześnie?  

Chociaż pojawia się coraz więcej publikacji na temat przeżywania żałoby i mogą one 

być cenną pomocą, to tak naprawdę każdy z nas sam będzie musiał zmierzyć się  

z bólem rozstania, a wówczas wiara stanie się nieodzowną przewodniczką po ścieżkach 

cierpienia.  

Człowiek wiary, mimo że czuje się osamotniony w swoim bólu, mimo że dotkliwie 

doświadcza pustki, żalu, łez, a może również lęku i bezsilności, z czasem zrozumie, że 

śmierć nie jest w stanie odebrać nam nikogo, kto swoim istnieniem i miłością wpisał 

się w historię naszego życia. Bóg jest Życiem – kto w Niego wierzy, choćby umarł, 

żyć będzie. Bóg jest Miłością – kto kocha trwa w miłości, a Miłość jest silniejsza niż 

śmierć… 

Zmarli nas nadal kochają, potrzebują nas i chcą być przez nas kochani…  
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IV. 

 

WIECZNOŚĆ  

 

W wieczności żyją te same osoby, które żyły pośród nas zanim bieg ich ziemskiego 

życia dobiegł kresu. Śmierć jedynie ogałaca człowieka z materialnego ciała - to, co 

powstało z prochu, w proch się obraca...  

 

Listopad to dobry czas, aby na nowo pomyśleć o swoim życiu. Śmierć bliskich może 

nas wiele nauczyć, gdy spojrzymy na nią nieco szerzej, niż tylko na samo 

doświadczenie bólu rozłąki, łez tęsknoty i żalu po stracie.  

 

Człowiek ma jedno życie, dlatego wieczność to nie jest "życie po życiu", ale ciąg dalszy 

naszego życia. Przez bramę śmierci przechodzimy z całą historią przeżytych na ziemi 

dni i lat, z bagażem doświadczeń, z konsekwencjami relacji do Boga i do ludzi, które 

ukształtowały nasze serca... Zakończył się ziemski etap życia, ono już minęło, ale to, co 

każdy z nas uczynił w tym życiu trwa nadal - przede wszystkim trwa w życiu naszych 

bliskich.  

 

Nie zawsze są one piękne i dobre. Bywa i tak, że długo po odejściu kogoś z rodziny, 

nawet same wspomnienia o jego czynach ciągle nas ranią, dlatego zmarli tak bardzo 

potrzebują naszej hojności w przebaczaniu, w życzliwej pamięci o nich, w dobrym 

słowie, hojności w modlitwie...  

 

V. 

 

TAM ŻYJE SIĘ INACZEJ 

 

Po tej drugiej stronie naszego istnienia życie toczy się nieco inaczej. Nie mamy już 

możliwości wzrastać w miłości do Boga i do bliźnich. Wieczność to już tylko żniwa - 

zbieranie owoców ziemskiego życia. Warto więc zastanowić się: z czym byśmy stanęli 

przed Panem Bogiem..., gdyby dzisiaj, teraz, powołał nas do wieczności... z jakimi 

owocami, z jakim plonem w sercu?  

 

Wiele osób odchodzi z tej ziemi trwając w klęsce duchowego urodzaju, bo śmierć 

często przychodzi bez żadnej zapowiedzi... Nie pyta nas o nic, nie zważa na metrykę 

urodzenia… Dlatego zdarza się, że zastaje nas niezbyt przygotowanych na przejście do 
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wieczności. Na szczęście Pan Bóg, w swoim miłosierdziu podarował nam, słabym, 

grzesznym ludziom możliwość odpokutowania za to, że na roli naszego ziemskiego 

życia wiele pól codzienności okazało się ugorem, lub zarosło ciernistymi krzewami, 

którą wciąż ranią przechodniów... 

 

W wieczności żyje się inaczej niż na ziemi, a w czyśćcu inaczej się cierpi niż w życiu 

doczesnym - bo to cierpienie nie jest z tej ziemi..., to dotkliwa tęsknota paląca serce, 

którym się za mało kochało.  

 

Pan Jezus mówił do Sługi Bożej s. Leonii Nastał, jednej z polskich mistyczek XX w. - 

Gdyby dusze nie stawiały oporu płomieniom miłości jaka bucha z mego Serca niczym 

pożar niczym nieugaszony, nie cierpiałyby po śmierci płomieni czyśćcowych. Istotą 

tych płomieni jest ta sama miłość, jaką chcę zająć, za ziemskiego jeszcze życia, dusze. 

Różnica w tym, że tam jest ona karząca, a ból jaki dusze cierpią powiększa 

świadomość oddalenia się od Boga, bronienia się przed Boskim działaniem miłości.  

 

Pan Jezus nie tylko daje zmarłym szansę oczyszczenia po śmierci z braków miłości do 

Niego i do ludzi, ale pozwala także żyjącym nieść pomoc duszom czyśćcowym. Im 

większa i żarliwsza miłość błagającego o miłosierdzie dla zmarłych, tym skuteczniejsze 

jest jego wstawiennictwo przed Bogiem.  

 

Daję ci władzę nad moim Sercem – mówił do s. Leonii – Czerp ile chcesz na korzyść 

dusz cierpiących w czyśćcu. Ofiaruj Ojcu niebieskiemu moją Krew, jako spłatę długów 

tych świętych dusz. Nic nie możesz lepszego i milszego oddać Ojcu niebieskiemu, nad 

ofiarę mojej Krwi.  

 

Niech to będzie również zaproszenie skierowane do każdego z nas, aby zbliżyć się z 

ufną miłością do Najświętszego Serca naszego Pana i Boga, przez sakrament 

pojednania, przez złączenie się z Nim w Komunii świętej i prosić, aby Ojciec 

Miłosierny przyjął od nas tę miłość do Jego Syna; aby wspomniał na Jego Krew 

przelaną za każdego człowieka bez wyjątku; aby w tej Krwi obmył serca cierpiących w 

czyśćcu i wprowadził ich w bramy nieba.  
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VI. 

 

WIZJA CZYŚĆCA 

 

Siostra Leonia Nastał – jedna ze współczesnych mistyczek pierwszej połowy XX wieku 

miała też wizję czyśćca. Opisała ja w swoim Dzienniku duchowym:  

 

„W czasie Mszy św. ukazał mi Pan Jezus szeroką polanę, na której rozrzucone były 

małe i duże czarne krzyże. U brzegów tej polany rozciągała się lawina ognia, niby 

jezioro ogniste. Wśród tej lawiny były jakieś postacie, których nie widziałam z twarzy – 

były w niej całkiem zatopione. (…) Ponad tymi płomieniami zawisała szala. Jakiś głos 

mówił mi: Szalę tę w rękach trzyma Bóg. Jest ona zdolna przenieść w niebo dusze, 

zanurzone w tym ogniu, ale dusze same zniżyć jej sobie nie mogą, bo są całe w ogniu. 

Szala ta zniża się jednak z łatwością, jeżeli się rzuci na nią coś wartościowego z góry, a 

mogą to uczynić ci, którzy jeszcze żyją na ziemi.  

 

Zauważyłam, że szala zniżała się z lekkością, gdy padł na nią jakiś drobny pieniążek, a 

wokoło tej szali zapanowała miła jasność. Zapytałam Pana Jezusa, co trzeba rzucać na 

szalę, by ratować dusze? Jezus odpowiedział: Modlitwę, post, jałmużnę, a przede 

wszystkim moją Krew ofiarowaną na ołtarzu. Błagałam Pana Jezusa, by przyjął i moją 

krew, by choć jedną iskierkę tego ognia ugasić; pragnęłam z Nim razem zawisnąć na 

krzyżu – a raczej pragnęłam, by Jezusa zdjąć z krzyża, a sama na nim zawisnąć”.  

 

VII. 

 

CZYŚCIEC PRZED ŚMIERCIĄ? 

 

Siostra Leonia, która z łaski Bożej przeżywała cierpienia ziemskiego czyśćca, wyznaje: 

„Dusza moja w niczym nie mogła znaleźć odpoczynku – przy tym trawiła mnie 

tęsknota za Bogiem, Zaczęłam pojmować cierpienia dusz czyśćcowych. (…) Cierpienie 

ustawicznie się wzmaga. Nawet po Komunii św. nie odczuwam ani na chwilę – nawet 

promyka radości. Każda chwila wiekiem się staje. Wszystko Jezus zabrał. Zostawił tylko 

poczucie win, niegodności i podłości mojej. Czasem zdaje mi się, że cierpię więcej niż 

dusze czyśćcowe, bo one mają nadzieję, że cierpienia się skończą, a mnie i ta nadzieja 

odpłynęła z duszy. Pali mnie ogień tęsknoty za Bogiem i ogień wstydu na widok tego 

plugastwa, jakie odkrywam w moich grzechach. Zdaje mi się, że jestem przedmiotem 
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odrzucenia i wstrętu dla Boga. Ach Boże mój – nie patrz na tę wstrętna nagość moich 

grzechów; ach – nie słuchaj takiej prośby, popatrz w jej głębię, by ją pokryć 

miłosierdziem swoim i pięknością swoją. Dziecko Twoje owrzodziałe i schorzałe – 

ulituj się Ojcze nad nim, wszak jesteś wszechmocny i miłosierny. Niech ogień 

cierpienia pali, aż zniszczy wszystko, co się Tobie nie podoba, by została tylko miłość 

ofiarna”.  

 

Ten opis to też czyściec – tyle że przeżywany na ziemi. Jezus sam to potwierdził 

mówiąc do s. Leonii: Kto wzbudził w twym sercu, tę tęsknotę za Bogiem? Kto ci dał 

te łzy obfite? Niech ci to Będzie promykiem nadziei, że myślę o tobie i o 

przeprowadzeniu cię do Ojca. W tęsknocie twej do Boga kryje się główne cierpienie 

czyśćca. Dusze cierpiące w czyśćcu trawi ogień poczucia niegodności, by stanąć przed 

obliczem Bożym, i ogień tęsknoty za swoim Stwórcą. Pozwól niech te płomienie 

oczyszczą i ciebie, niech wypalą wszelką niedoskonałość, bo ja chcę twojej świętości. 

 

Świętość to powołanie przeznaczone dla każdego człowieka i jeżeli tu na ziemi nie 

dojrzejemy w pełni do tej łaski i godności Bożych dzieci, to czeka nas czyściec po 

śmierci. Dlatego bądźmy miłosierni wobec tych, którzy teraz potrzebują naszej 

pomocy, aby móc spocząć wreszcie w Sercu Boga, a Bóg odpowie miłosierdziem 

wobec nas, gdy zmarli będą wstawiać się do Niego za nami, abyśmy już na ziemi 

wytęsknili sobie niebo.  

 

VIII. 

 

LĘK, STRACH, WIEDZA, WIARA…  

 

W naszym myśleniu o zmarłych często pojawia się lęk, a niekiedy nawet strach. Boimy 

się nawet swoich bliskich zmarłych. Czasami zdarza się, że „straszą nas” także 

pomieszczenia i sprzęty, których zmarły używał za życia. Jest problem, kto np. 

zamieszka w pokoju po babci, albo kto będzie spał na łóżku po tacie…   

 

Dlaczego tak się dzieje? Powodów może być wiele. Zacznijmy od tych najbardziej 

osobistych, jak np. brak głębszych więzi z osobą, która odeszła. Dobrze wiemy, że 

prawdziwa miłość usuwa lęk. Jeżeli szczerze kogoś kochaliśmy, to brak ukochanej 

osoby będzie raczej wywoływał bolesną tęsknotę za nią, niż strach. Niektórzy, po 

stracie kogoś bliskiego, pragną choćby jeszcze tylko raz go zobaczyć, albo żeby 

przynajmniej się przyśnił i nawet modlą się do Pana Boga o tę łaskę. Jeżeli jednak ktoś 



 

St
ro

n
a9

 

był nam obcy za życia i źle się czuliśmy w jego towarzystwie, to tym bardziej będzie 

obcy po śmierci, a myśl o tym, że niezależnie od naszej woli zmarły może przebywać 

blisko nas powoduje lęk.  

 

Inną przyczyną obaw przed zmarłymi mogą być niezbyt dobre relacje z tymi osobami 

w czasie ich ziemskiego życia. Boimy się wówczas, zemsty z ich strony. Teraz, gdy są 

niewidzialni, a - w naszym mniemaniu - mający możliwość obserwowania nas oraz 

ingerowania w naszą rzeczywistość, czujemy się bardzo niepewni, zagrożeni i 

bezbronni zarazem. Każdy niezidentyfikowany odgłos w domu, niespodziewany hałas, 

dźwięk telefonu dzwoniącego w środku nocy kojarzony jest od razu ze zmarłymi, 

budząc wielkie przerażenie.  

 

Zdarza się też, że czasami u osób dorosłych i głęboko wierzących występuje zupełnie 

irracjonalny, paraliżujący strach przed zmarłymi. Mimo, że trudno znaleźć konkretny 

powód lęku, to na pewno on istnieje. Możliwe, że coś wydarzyło się na tyle dawno, że 

zatarło się w pamięci, a jednak odcisnęło trwały ślad w emocjach. Może ktoś był 

straszony w dzieciństwie cmentarzem albo może przymuszony, żeby stać przy otwartej 

trumnie z ciałem zmarłego, albo też nakłoniony siłą do pocałowania zmarłego na 

pożegnanie... itp. 

 

Bardzo duży wpływ na lęk przed zmarłymi mogą mieć potoczne opinie, mniemania i 

wyobrażenia o śmierci, o zmarłych i o życiu po śmierci budowane głównie pod 

wpływem ludowych opowieści, literatury i filmów (tzw. horrorów). Wyobraźnia 

autorów książek czy scenariuszy filmowych zdaje się nie mieć granic, aby tylko 

wywołać u czytelnika lub widza zamierzony efekt dreszczyku emocjonalnego. Niestety, 

rozczytując się w tego typu literaturze lub oglądając horrory z „duchami” w roli 

głównej, nieświadomie tworzymy sobie obraz niewidzialnego świata daleko 

odbiegający od tego, który ukazywany jest w nauczaniu Kościoła katolickiego. Zmarli 

przedstawiani są jako potępieńcy albo upiorne istoty zagrażające naszemu życiu, 

nawiedzające i demolujące domy itp. Nic więc dziwnego, że się ich boimy.  

 

Oczywiście możliwe jest, żeby zmarli ukazywali się żyjącym, prosząc o pomoc 

(czasami także w takiej formie, która może wzbudzać zrozumiały lęk przed 

niewidzialną rzeczywistością), bo świadczą o tym chociażby fakty z życia niektórych 

świętych (np. św. Ojca Pio, św. Faustyny Kowalskiej czy bł. Stanisława 

Papczyńskiego). Należy jednak pamiętać, że zmarły pozostaje w całkowitym władaniu 

Boga i nie może nas skrzywdzić.   Ponadto z chwilą śmierci człowiek nie przeistacza 
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się w jakiegoś nieokreślonego i złowrogiego ducha. To nadal jest ta sama osoba, która 

kiedyś żyła na ziemi, osoba - o konkretnym imieniu i nazwisku - ukształtowana w 

jedyny i niepowtarzalny sposób przez historię swojego życia. Jeżeli okazałoby się, że w 

jakiś sposób nas niepokoi, to na pewno nie dlatego, że chce nam zrobić krzywdę, ale 

prawdopodobnie potrzebuje pomocy i dzięki Bożemu przyzwoleniu próbuje nam o 

tym „powiedzieć”. 

 

Zasadniczym powodem ulegania lękom przed zmarłymi jest jednak niewielka, bądź 

niewystarczająca, znajomość przekazu wiary dotyczącego śmierci i wieczności oraz 

wzajemnych relacji między żyjącymi i zmarłymi, czyli dogmatu o świętych obcowaniu. 

Gdyby nie szwankowała wiedza w tym zakresie, nie ulegalibyśmy tak łatwo ułudzie 

własnych albo cudzych wyobrażeń o zmarłych.  

 

Wnikliwe poznanie i przyjęcie orędzia wiary dotyczącego śmierci i życia wiecznego z 

pewnością zminimalizowałoby nasze lęki, a niesienie pomocy zmarłym uczyniłoby o 

wiele gorliwszym i skuteczniejszym. Warto więc podjąć starania w dotarciu do 

odpowiednich opracowań, w których językiem prostym i zrozumiałym przybliżane są 

te zagadnienia. Dlaczego do opracowań, a nie do źródeł? Teksty źródłowe mogą 

okazać się za trudne, skoro wiele osób pytanych przeze mnie czy wiedzą, o czym 

mówi fragment Wyznania wiary: „wierzę w świętych obcowanie”, nie potrafi nic 

konkretnego odpowiedzieć, poza pełnym zakłopotania stwierdzeniem: nie wiem... 

 

Podstawowym powodem lęku przed zmarłymi, a w konsekwencji także obaw 

związanych ze śmiercią bliskich i swoją własną jest nieznajomość Boga i tego, co Jezus 

mówił nam o życiu wiecznym, głosząc Dobrą Nowinę. Człowiek przeważnie obawia 

się tego, co nieznane, czego nie może dotknąć, czego nie może zobaczyć, a więc 

zrozumiałe, że również i Bóg wzbudza w nas strach, a wskutek tego straszy nas 

również to, co przygotował dla człowieka po śmierci.  

 

Jakże często posądzamy Pana Boga o to, że nic go nie obchodzi nasz los, że nie 

ingeruje wtedy, gdy dzieje się zło; że ma upodobanie w cierpieniu, bo przecież zsyła 

na nas tyle chorób i nieszczęść, i nawet po śmierci każe jeszcze cierpieć w czyśćcu; 

uważamy, że tylko czeka, żebyśmy popełnili grzech, aby móc nas ukarać i potępić, itd. 

Jeżeli tak myślimy o Bogu, to nic dziwnego, że się Go boimy. Tylko, że ten 

wytworzony obraz Boga nie ma nic wspólnego z Bogiem objawionym w Osobie i 

nauczaniu Jezusa Chrystusa -  Bożego Syna i naszego Pana.  
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Pismo Święte ukazuje Boga, który jest Miłością (por. 1 J 4,8), a miłość nie wyrządza 

złego i nie cieszy się z niesprawiedliwości (por. 1Kor 13, 1nn). Ten Bóg tak umiłował 

świat, że Syna swego jednorodzonego wydał na mękę i śmierć, aby każdy, kto w 

Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (por. J 3, 16; 1J 4,9)  

 

Ponadto rzadko zdajemy sobie sprawę, że wszechmoc Boga nie zagraża człowiekowi. 

Bóg wszystko może(!). To prawda, ale nie jest w stanie chcieć dla nas czegoś, co jest 

złe, bo byłoby to sprzeczne z Jego naturą - On jest samym Dobrem, Pełnią Dobra. 

Więcej(!), Pan Bóg z miłości do człowieka nawet ze zła, które czynimy, potrafi 

wyprowadzić dobro. Wiele razy rozmawiałam z ludźmi, którzy wyznawali, że taka 

tragedia jak np. śmierć samobójcza kogoś z rodziny - jak wiadomo czyn ewidentnie zły 

i niosący ze sobą ogromne cierpienie - dzięki Bożej łasce stała się dla osób dotkniętych 

stratą przyczyną nawrócenia, pogłębienia ich wiary i życia religijnego, a także 

świadomości jak cennym darem jest drugi człowiek, jak bardzo trzeba być czujnym, 

żeby w porę dostrzec czyjeś zagubienie i pospieszyć z pomocą w odpowiednim czasie. 

 

Natomiast cierpienie czyśćcowe nie jest zemstą Boga za nasze błędy, ale - jak naucza 

współczesna teologia - przejawem Bożego miłosierdzia wobec tych, którzy nie zdołali 

za życia przygotować się w pełni na przyjęcie daru nieba. Gdyby nie było czyśćca 

wielu zmarłych nie mogłoby nigdy doświadczać wiecznej szczęśliwości w domu Ojca. 

Żeby to lepiej zrozumieć trzeba uświadamiać sobie zasadniczą prawdę, że życie 

człowieka toczy się między ludźmi, że funkcjonujemy jak naczynia połączone. W 

związku z tym czynione przez nas dobro, ubogaca nas samych i osoby, które nas 

otaczają - szczególnie te najbliższe - lecz niestety podobnie dzieje się ze złem. Grzech 

rani nie tylko nasze serca, ale krzywdzi także ludzi, z którymi jesteśmy związani. 

Dlatego to nie Bóg zagradza zmarłemu drogę do nieba, ale skutki jego własnych złych 

czynów, które tkwią w innych ludziach. Dopóki nie zostaną odpokutowane, zmarły, 

pozostaje ciągle „uwiązany przy ziemi” swoimi grzechami. Wiadomo, że zmarły nie 

może wrócić do świata żywych, nie może na nowo podjąć swojego życia i przeżyć go 

lepiej, nie popełniając tych błędów, które teraz po śmierci stają się przeszkodą w 

pełnym zjednoczeniu z Bogiem. Serce jest obciążone skutkami grzechów - trzeba je 

uwolnić od tych niewidzialnych więzów, oczyścić. A tym, co oczyszcza nie są jakieś 

tortury zadawane przez Boga, ale cierpienie spowodowane poznawaniem prawdy o 

stanie własnej duszy, która nie jest gotowa na przylgnięcie do Bożego Serca, i tęsknota 

za niebem. 
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A co z piekłem? Jak pogodzić miłość Bożą z istnieniem stanu wiecznej „bezmiłości”? 

Bóg nikogo nie potępia (por. J 3, 17), ale do ostatnich chwil naszego życia zabiega o 

to, abyśmy choćby tylko uchylili drzwi swoich serc, aby do wnętrza dostała się Jego 

łaska. Piekło nie jest wyborem Boga dla człowieka. Jedynym przeznaczeniem Boga w 

stosunku do nas jest niebo (por. J 14, 1-3). Jeżeli ktoś miałby doświadczać piekielnych 

mąk po śmierci, to tylko na własne życzenie. Tak. Naprawdę możemy nie kochać 

Boga(!). Jednak Bóg nie może nie kochać człowieka(!).  

 

Jeżeli zechcemy przyjąć taki wizerunek Boga, jaki odmalowany jest na kartach 

Ewangelii, będziemy modlić się za zmarłych nie ze strachu przed karzącym Bogiem, 

ale z miłości do Boga i do naszych najbliższych, żeby pomóc im uwolnić się od ziemi i 

osiągnąć niebo. 


