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postanowiliśmy zatem oprzeć kolejne numery naszego biuletynu Credo 
o główne tematy Reformacji, cytując jednocześnie dokumenty 
historyczne szczególnie istotne w danej kwestii dla szeroko 
rozumianego protestantyzmu.  
Zapraszamy do lektury biuletynu w tej, nieco odmiennej formie i o 
nieco odmiennej treści.  
 
Autorzy 

 
 
 

  

 

 

mailto:augustinus@irs.nu


 

CREDO nr 94 2   grudzień 2018 

 
 

 
\ 

Studium Biblijne: Ks. Objawienia 20:11-15 
 
 

 
11 I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i 
niebo, i miejsca dla nich nie było. 12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i 
księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na 
podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13 I wydało morze umarłych, 
którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli 
osądzeni, każdy według uczynków swoich. 14 I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo 
jezioro ogniste, to druga śmierć. 15 I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do 
jeziora ognistego. 
 
Apostoł Jan widział wielki, biały tron, oraz tego, 
Kto na nim siedzi. Obraz przypomina widzenie 
Daniela, widzącego Sędziwego na ognistym 
tronie, gotowego do wykonania sądu nad 
królestwami świata (Dan. 7:9). Wcześniej 
Apostoł Jan widział więcej tronów w niebie 
(20:4), teraz jest jeden wielki tron (por. Iż. 6:1).  
Apostoł Jan opisuje wizję ostatniego dnia 
historii świata: dzień sądu ostatecznego. To to 
samo wydarzenie, które wcześniej opisał w 
obrazach żniwa i winobrania (Obj. 14:14-20).  
W Nowym Testamencie czytamy, że Chrystus 
sądzi (Jn. 5:22; 2 Kor. 5:10), ale również, że Bóg 
sam siedzi na tronie, aby sądzić (Rz. 14:10). Tu 
jednoznacznie Bóg Ojciec siedzi na tronie sądu, 
tak jak w innych miejscach w Księdze 
Objawienia (Obj.  4:2, 9; 5:1, 7, 13; 6:16; 7:10, 
15; 19:4; 21:5).  
Wskazuje to na to, że Bóg Ojciec i Syn są 
zaangażowani w sądzenie a dla nas nie ma 
sensu, aby próbować rozróżnić, gdyż Bóg i Jezus 
są jednym w Trójcy Świętej (Jn. 10:20). Bóg jest 
wszechmogący i ma wszelki autorytet i władzę, 
aby sądzić całe stworzenie (Obj. 4 i 5).  
 
Opis sądu w księdze Objawienia przypomina 
opis sądu w Ewangelii wg Mateusza (Mat. 
25:31-46) i w Księdze Daniela (Dan. 7:9-10; por. 
Ps. 7:6-8; 47:8-9). 
 
Księga Objawienia daje różne opisy sądu 
ostatecznego, co nie oznacza, że są to różne 
sądy po kolei. Jednym z problemów z 
interpretacją Księgi Objawienia jest zakładanie, 
że wszystkie opisane wydarzenia będą miały 
miejsce w kolejności jak zostały opisane. Tak 
jednak nie jest, często pewne wydarzenia, jak 
sąd ostateczny, zostaje opisany kilka razy za 
pomocą różnych obrazów.  

Niektórzy uważają, że wierzący otrzymają swoje 
wynagrodzenie po drugim przyjściu Chrystusa, 
przed rozpoczęciem 1000-letniego królestwa 
(Obj. 20:2, 7), a bezbożni otrzymają swoje 
wynagrodzenie (karę) dopiero po tym 1000-
letnim królestwie. Oznaczałoby to, że byłyby 
dwa różne sądy, jeden opisany w Obj. 20:2, 
drugi w Obj. 20:11-14. Problemem z tą wizją 
jest, że jest to niezgodne z przesłaniem całej 
Biblii, która uczy, że jest jeden sąd ostateczny 
dla wszystkich. 
 
Wielkość Boża jest tak ogromna, że niebo i 
ziemia nie mogą istnieć i uciekają. Pojawienie 
się chwały Bożej zawsze ma skutki w przyrodzie 
(II Mj. 19:16; Ps. 114:3, 5; Ez. 38:19-20; 2 Piot. 
3:10-12).  
Apostoł Jan widzi, jak ziemia i niebo uciekają z 
powodu chwały Boga. Do końca nie wiadomo, 
czy należy to rozumieć jako język poetycki, czy 
dosłownie. Czytamy w Biblii, że zanim nastąpią 
nowe niebo i ziemia, stare najpierw znikną (Obj. 
6:14; 16:20; 21:1). Także prorok Izajasz o tym 
pisze: Podnieście ku niebu oczy i spójrzyjcie na 
ziemię w dole! Gdyż niebiosa rozwieją się jak 
dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej 
mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje 
zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja 
sprawiedliwość nie ustanie (Izaj. 51:6; por. Agg. 
2:6-7).  
Pan Jezus potwierdza, że Niebo i ziemia 
przeminą, ale słowa moje nie przeminą (Mat. 
24:35), a Apostoł Piotr pisze, że niebo i ziemia 
zostaną zniszczone przez ogień (2 Piotra 3:10-
12).  
Nawet jeśli nie jest to do końca jednoznaczne, 
w jaki sposób wszystko będzie mieć miejsce, 
znaczenie jest jasne: Bóg suwerennie osądza 
wszystko, co było pod przekleństwem grzechu, 
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czyli całe stworzenie. Nawet niebo i ziemia nie 
są stałe, ale tron Boży jest jedynym stałym 
punktem.  
Ta zmiana stanowi przygotowanie do nowej 
ziemi; najpierw stare niebo i ziemia mają 
zniknąć, zanim może przyjść nowe niebo i 
ziemia (Obj. 21:1, 4-5; Izaj. 65:17; 66:22; 2 
Piotra 3:10-13) 
 
20:12 
Przed tronem stoją wszyscy zmarli, zarówno 
zbawieni jak i niezbawieni. Wszyscy zmarli, 
którzy kiedykolwiek żyli na ziemi doświadczą 
zmartwychwstania, aby stanąć przed Bożym 
tronem. Wszyscy zmarli wielcy i mali, to znaczy, 
że żaden człowiek nie jest za wielki, ważny by 
stanąć przed sądem i nikt nie jest za mały, aby 
Bóg go przeoczył i jego sąd byłby bez znaczenia. 
Są tu wszyscy zmarli, też ci, których Apostoł Jan 
wcześniej już wspomniał (Obj. 20:4). 
 
Otwieranie ksiąg przypomina także wizję 
Daniela (Dan. 7:10). Księgi zostaną otwarte, 
ponieważ sąd jest sprawiedliwy: każdy zostanie 
osądzony na podstawie faktów, mianowicie 
jego czynów.  
Nauczanie sądzenia na podstawie czynów lub 
uczynków znajdujemy wszędzie w Biblii (np. Ps. 
62:12; Jer. 17:10; Mal. 1:3, 16), również w 
Nowym Testamencie (Rz. 2:6; 1 Piotra 1:17).  
Nie chodzi tu o zbawienie na podstawie 
uczynków, gdyż Biblia bardzo wyraźnie 
przeciwstawia się tej fałszywej nauce, głoszącej, 
że jesteśmy zbawieni na podstawie naszych 
uczynków (np. Ef. 2:8-9). Mimo to znajdujemy w 
Biblii nauczanie, które mówi o wynagrodzeniu 
na podstawie czynów. Chodzi o sąd na 
podstawie czynów oznaczający sądzenie 
dowodów wiary, sądzenie, czy dana osoba 
naprawdę żyła w relacji z Bogiem. Prawdziwa 
wiara zostaje objawiona przez uczynki wiary. 
Wiara bez uczynków jest martwa, czyli nie jest 
wiarą w ogóle (Jak. 2:14-26).  
 
Oprócz księgi gdzie są zapisane czyny wszystkich 
ludzi jest jeszcze inna księga: Księga Żywota 
(por. Obj. 3:5). W Starym Testamencie czytamy 
też o księdze, gdzie są zapisane wszystkie czyny. 
Mojżesz prosił, aby Bóg go wymazał z tej księgi, 
aby Izrael mógł otrzymać przebaczenie (II Mj. 
32:32). Izajasz mówi o tych, którzy są zapisani, 
aby mogli żyć w Jeruzalem (Izaj. 4:3; por. Dan. 
12:1; Mal. 3:6; Obj. 3:5; 17:8; 21:27). 

Dla nas nie jest całkiem jasnym, jaki związek 
istnieje między czynami zapisanymi w księdze 
oraz zapisem zbawionych w księdze żywota. 
Całkowicie jasnym natomiast jest, że sąd 
zostanie wykonany na podstawie zapisów w 
obu księgach. Sąd ostateczny jest sądem dla 
wszystkich ludzi, nie tylko dla bezbożnych, lecz 
także dla zbawionych. 
Zbawiony jednak nie musi się bać, gdyż jest w 
Chrystusie, który zapłacił za wszelkie jego 
grzechy. Tylko jeśli jesteś w Chrystusie, twoje 
imię zostało zapisane w Księdze Żywota i tylko 
wtedy będziesz żył. Jeśli twoje imię jest 
zapisane tylko w pierwszej księdze, oznacza, że 
jesteś osądzony na podstawie twoich czynów, 
czyli twoich grzechów, co oznacza, że jesteś 
potępiony. 
 
20:13 
Cztery razy apostoł Jan zapewnia, że wszyscy 
zmarli są obecni. Dlatego wszyscy zmarli muszą 
stanąć przed tronem Bożym; wszystkie miejsca, 
które trzymały zmarłych mają ich oddać.  
 
Wszyscy zmarli zostaną osądzeni, dlatego 
wszystkie miejsca, gdzie zmarli są ,mają ich 
oddać, gdyż nie mają prawa do nich. Tylko Bóg 
ma prawo do nich, bo Chrystus zwyciężył nad 
śmiercią. Morze ma oddać zmarłych, co 
wskazuje na to, że także ci, którzy zginęli i nie 
mają grobu staną przed sądem. Poza tym w 
starożytności morze było uważane za miejsce 
skąd pochodziło zło i gdzie zło zatrzymywało 
zmarłych (Job 26:5-6). Słowo tłumaczone, jako 
piekło (gr. hades) w języku greckim czasami 
oznacza piekło, czyli miejsce gdzie po śmierci 
znajdują się niesprawiedliwi i bezbożni (jak np. 
Łk. 16:23). Czasami też jest ogólnym wyrazem 
oznaczającym krainę śmierci w ogólności (np. 
Dz. Ap. 2:27). 
Morze, kraina zmarłych i piekło oddadzą 
zmarłych; każdy powróci do życia, aby stanąć 
przed sądem ostatecznym i zostać osądzonym 
przez Jezusa Chrystusa (Mat. 16:27; Jn 5:28-29; 
Dz. Ap. 17:31; 2 Kor. 5:10). 
Niewierni zostaną osądzeni i ukarani według ich 
czynów, czyli według ich grzechów i jest to 
sprawiedliwy sąd (Rz. 3:23; Obj. 20:15). 
Wierzący zostaną też osądzeni, ale ich imiona 
znajdują się w Księdze Żywota i dlatego mogą 
wejść do nowego nieba i ziemi (21:1). Jest to 
możliwe, ponieważ w Księdze Żywota znajduje 
się każdy, kto jest zbawiony przez Chrystusa, kto 
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wierzy w Niego. Jezus zapłacił za wszystkie ich 
grzechy, otrzymał sąd i gniew Boży za swoich 
wybranych, aby oni mogli być zapisani w 
Księdze Żywota i otrzymali wieczne życie. Jezus 
jest Barankiem, Który został zabity zamiast 
wierzących (Obj. 13:8). Decydujące nie są 
zapisane czyny, lecz czyny Jezusa Chrystusa, 
decydującym jest, czy uwierzysz, że jesteś 
grzesznikiem, i tylko Chrystus może Cię zbawić 
od gniewu Bożego.   
Czyny zbawionych, które zostały zapisane, są 
świadectwem wiary w Chrystusa i są podstawą 
na ich zapłatę, wynagrodzenie (1 Kor. 3:14-15). 
Dlatego wierzący nie muszą doświadczyć drugiej 
śmierci. Już prorok Izajasz zapowiadał, że 
Wszechmocny Pan zniszczy (dosłownie: połknie) 
śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i 
usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi (Izaj. 
25:8). 
 
Jezioro ognia wskazuje nie tylko na karę 
czekającą wrogów Pana, ale też na kompletne 
ich zniszczenie. Jest to druga śmierć, czyli 
miejsce gdzie pójdzie każdy, kto tylko wróci ze 
śmierci, aby zostać osądzonym przez Boga. Tak 
jak będzie drugie i lepsze życie dla zbawionych, 
tak też druga i gorsza śmierć dla bezbożnych. 
Ogień ten został przygotowany dla diabłów i 
jego aniołów (Mt. 25:41).  
 
20:14 
Śmierć i hades zostaną teraz wrzucone do 
jeziora ognia, gdzie zwierzę i fałszywy prorok 
(19:10) diabeł (20:10) już są. Także Apostoł 
Paweł pisze o tym, że śmierć jest ostatnim 
wrogiem, który zostanie pokonany (1 Kor. 
15:26, 54-55).  
Śmierć, która jest ostatnim wrogiem zostanie 
zniszczona, kiedy Jezus Chrystus powróci i 

obudzi wiernych z martwych. Dlatego śmierć i 
kraina śmierci zostaną jako ostatnie wrzucone 
do jeziora ognia, gdzie już są zwierzę (bestia) i 
fałszywy prorok (Obj. 19:20) oraz szatan (Obj. 
20:10). 
 
Pierwsza śmierć jest śmiercią naturalną, której 
doświadczy każdy człowiek o ile Jezus nie wróci 
wcześniej. Druga śmierć jest jeziorem ognistym, 
czyli piekłem. Ci, zapisani w księdze żywota nie 
doświadczą drugiej śmierci, gdyż mogą wejść do 
nowego nieba i ziemi i żyć wiecznie. Ci zaś, 
których imiona nie są w księdze żywota, 
ponieważ odrzucili Jezusa, doświadczą drugiej 
śmierci, co oznacza, że zostaną wrzuceni do 
jeziora ognia, czyli do piekła.  
Jezioro ognia zostaje wymienione we wszystkich 
czterech opisach zakończenia świata (Obj. 
19:20; 20:10; 20:14-15; 21:8). Piekło nie jest 
miłym tematem, wolimy unikać mówienia o 
nim, ale jest straszną rzeczywistością, ponieważ 
Bóg sądzi sprawiedliwie.  
W końcu, po sądzie ostatecznym, wszystko i 
każdy, kto się przeciwstawia Bogu, zostanie 
zniszczony, gdyż nie ma miejsca dla niego w 
nowym niebie i ziemi. Ci, którzy zaufali Jezusowi 
i uwierzyli, że On zapłacił za grzechy, będą mogli 
wejść do Królestwa.  
Nikt nie uniknie sądu Bożego, a sąd jest straszny 
dla bezbożnego. Dla tych natomiast, którzy 
zaufali Jezusowi oznacza to ostatecznie 
wyzwolenie od grzechów i grzeszności oraz 
początek nowego życia. 
 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com  
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Sąd Ostateczny
 
Czy boimy się rozmawiać o sądzie ostatecznym?  
Tytułem wstępu można stwierdzić, że Sąd 
Ostateczny, dokonany przez Boga, stanowi 
integralną część nauczania i głoszenia Kościoła 
chrześcijańskiego. Niemniej - na miarę historii i 
wydarzeń - głoszenie to było chwilami mniej lub 
bardziej przeakcentowane, by z czasem być 
odsuwane.  
 
Zauważamy, że w okresach niepokojów w 
jakimś kraju lub regionie, gdy związki społeczne 
stawały się napięte, kaznodzieje używali często 
strachu przed piekłem i Sądem Ostatecznym, 
gdzie Bóg nakładałby jakąś straszną karę, aby 
moralizować społeczeństwa lub przynajmniej 
próbować uniknąć choć części nadużyć 
moralnych w społeczeństwie, operując obficie 
potępieniem wiecznym w płomieniach 
piekielnych.  
Często rozpusta,  nieokiełznana seksualność, 
skąpstwo, chciwość, mord, bluźnierstwo itp., są 
przedstawiane jako wiodące do Sądu 
Ostatecznego i do wiecznego potępienia. Ale ci 
kaznodzieje, poniesieni ich rozpędem, 
zapominali wtedy o mówieniu o miłości Bożej. 
To z kolei niektórych teologów doprowadziło do 
głoszenia słów, że „kaznodzieje tacy bardziej 
wierzyli w piekło, niż w miłość Bożą”.  
 
Odmiennie, w innych okresach historii Kościoła, 
nie mówi się wcale o Sądzie Ostatecznym. Nie 
chce się straszyć słuchaczy… Kaznodzieje boją 
się dać straszący obraz Boga Ojca…  
W tym wymiarze łatwo można zauważyć, że 
generalnie żyjemy teraz w epoce, gdzie często 
kaznodziejstwo chrześcijańskie jest raczej soft 
lub light, nie chcąc straszyć słuchaczy z obawy, 
że ci mogą opuścić ławki kościołów, by 
przyłączyć się do jakichś sekt lub ruchów 
religijnych, mających przesłanie bardziej 
atrakcyjne.  
Szereg kaznodziejów chrześcijańskich żyje wręcz 
przesłaniem o Sądzie Ostatecznym jako 
rodzajem obciążenia… Dużo łatwiej czuliby się, 
gdyby temat ten w ogóle mógł być pomijany.  
 
Nie sposób jednak zapomnieć, że kwestia Sądu 
Ostatecznego jest ściśle związana z życiem tu i 
teraz. Sposób, w jaki prowadzimy to nasze życie 

ziemskie, które Bóg powierza nam czasowo, ma 
bezpośredni wpływ na nasze życie przyszłe w 
wieczności. Pamiętamy, że Bóg dekretuje 
zmartwychwstanie do życia w nowym 
stworzeniu, tak, że rozpoczyna się ono w dzień 
Sądu Ostatecznego. Każda istota ludzka stanie 
wtedy indywidualnie przed swoim 
Stworzycielem…  
 
Przed rozważaniem konieczności (lub nie) 
głoszenia Sądu Ostatecznego Boga, należy 
zastanowić się nad kilkoma aspektami pojęcia 
sądu w ogólności, sensowi trybunałów w ogóle.  
 
Sąd jest zawsze wewnętrznie związany z 
pojęciami wolności i odpowiedzialności 
człowieka. Od momentu kiedy przyjmiemy, że 
człowiek jest wolny, że może wypełnić swoje 
czyny autonomicznie, że może przyjąć swoją 
historię i swoje dziedzictwo w swoich wyborach 
życia osobistego, stwierdzamy, że ten człowiek 
jest istotą odpowiedzialną i powinien zdawać 
sprawę ze swoich działań przed kimś trzecim. Tą 
osobą może być urzędnik sądowy, prawo, a 
także Bóg.  
Żaden sąd nie może na odnowić, naprawić 
wydarzeń, które zaszły. Przynosi on jedynie 
ocenę jakiejś historii, nałożenia się faktów.  
Sąd potwierdza w sposób wewnętrzny, że nie 
można wrócić w czasie; że każdy czas ma swój 
początek i koniec. Sąd np. nie może przywrócić 
życia zmarłym.  
Takie ustalenie spraw zakłada, że historia ma 
swój sens, swoją celowość i że sąd jest zatem 
oceną i refleksją nad sensem.  
Ale choć sąd nie pozwala powtórzyć historii, by 
ją zmienić, ma on jednak bardzo ważną funkcję 
naprawczą. Z jednej strony mogą to być 
nakazane działania naprawcze winnego wobec 
poszkodowanego. Jest to także możliwość 
wypowiedzenia przez poszkodowanego swojego 
bólu, swojego cierpienia.  
 
Wszystkie te aspekty, wzmiankowane wyżej, 
mogą poprzez analogię rozjaśnić nam kwestię 
Sądu Ostatecznego Boga i konieczność przeżycia 
tego momentu.  
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Oczywiście, trzeba także mieć świadomość 
różnic pomiędzy mechanizmami sądu w tym 
świecie i sądu Bożego…  
Najpierw sprawa istotna: w chwili Sądu 
Ostatecznego wszyscy biorący udział w 
wydarzeniach będą obecni. Zmarłym 
przywrócone będzie życie.  
Nie będzie jednak żadnych specjalnych instrukcji 
sądowych, ani też zaciekłości, jaką można 
zaobserwować w sądach ludzkich.  
Sąd Boży będzie sądem ostatnim; nie będzie po 
nim żadnych innych, podczas gdy wśród ludzi 
istnieje hierarchia odwoławcza.  
 
Wreszcie - sąd Boży nie będzie obciążony 
żadnym ryzykiem niesprawiedliwości. Będzie on 
sprawiedliwy, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy.  
Nikt nie będzie mógł umknąć przed Bożymi 
żądaniami wyjaśnień. Sąd ludzki chce być 
zgodny z prawem, ale nie jest zawsze 
powiedziane, że prawo owo istotnie jest 
sprawiedliwe. Ten element całkowicie upada w 
przypadku sądu Bożego, gdyż On sądzi zawsze z 
prawością i równością.  
 
Wszystkie te rozważania prowadzą nas do 
wypowiedzenia absolutnej konieczności Sądu 
Ostatecznego.  
 
Jeżeli Kościół głosi tylko że Bóg jest miłością, tą 
która zbawia wszystkich ludzi i wybacza 
wszystkie ich grzechy, nawet najgorsze zbrodnie 
przeciwko ludzkości, kreśli tym samym obraz 
Boga cukierkowego, bezmyślnego.  
W takiej sytuacji nie byłoby już potrzeby 
głoszenia konieczności nawrócenia, ponieważ in 
fine wszyscy ludzie będą zbawieni.  
 
Należy podkreślić jednoznacznie niszczący i 
niebezpieczny aspekt takiego głoszenia. Czy taki 
cukierkowy Bóg mógłby jednocześnie być 
wyrazicielem sensu historii ludzkiej? Czy tak 
działający (zbawiający wszystkich bez wyjątku) 
Bóg mógłby jeszcze pomóc nam rozróżnić jasno 
dobro od zła?  
Ludzie potrzebują solidnych punktów 
odniesienia, które pozwoliłyby im właśnie 
odróżniać dobro od zła. Będzie to właśnie 
szczególnie konieczne na końcu czasów, prze 
wejściem do Królestwa Niebieskiego.  
 
Ale Kościół nie może także głosić tylko sądu 
Bożego, bo ryzykuje wtedy pozbawienie swoich 

słuchaczy nadziei. Kto mógłby stanąć sam przed 
Bogiem, przypomina nam tekst biblijny: Któż 
może ostać się przed Panem, tym świętym 
Bogiem? (1 Sm 6,20). Trzeba uznać, że każdy z 
nas jest grzesznikiem i że wobec świętości Boga 
nikt nie mógłby istnieć.  
 
Głoszenie Kościoła musi zatem być rodzajem 
napięcia pomiędzy sądem i łaską. Ta ostatnia 
ukazała nam się w Jezusie Chrystusie, jak 
przypomina nam to Ewangelia według św. Jana: 
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna 
swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń 
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (Jn 
3,16).  
To odnosząc się do zbawczego dzieła Chrystusa, 
opierając się o słowa Apostoła Pawła, Marcin 
Luter mógł stwierdzić z ufnością: tam gdzie 
grzech obfituje, łaska jeszcze bardziej obfituje.  
Głoszenie chrześcijańskie nie może zatem nigdy 
lekceważyć mówienia obficie o łasce Bożej. Ale 
łaska może odnosić się tylko do człowieka, który 
uznaje i wyznaje, że popełnił grzech. Można 
postawić sobie pytanie, czy łaska może odnosić 
się do człowieka, który nie chce uznać swojego 
grzechu i który oświadcza, że nie potrzebuje 
łaski, aby żyć. Czy np. łaska może dotykać ludzi 
takich jak Hitler czy Stalin?... Jest to pytanie, 
które pozostaje otwartym.  
 
Nieuniknienie prowadzi nas to do poruszenia 
kwestii sankcji. Czy wieczne piekło nie byłoby 
karą w straszny sposób okrutną? Czy Bóg 
miłości mógłby ukarać w tak straszny sposób 
ludzi, nawet tych, który byli w niebywały sposób 
w ich życiu okrutni?  
Nie da się uchylić przed tego rodzaju pytaniami. 
Ale można sobie relatywnie łatwo wyobrazić, 
począwszy od pewnych tekstów biblijnych, że 
potępienie wieczne jest oddaleniem od Boga 
miłości, odrzuceniem w nicość. Pewien teolog w 
ten sposób definiował piekło: jest to zbyt późne 
zdanie sobie sprawy, że jest się oddalonym od 
miłości Boga.  
Taka prezentacja sankcji Bożej jest, w naszych 
czasach, doskonale do przyjęcia.  
Nauki ludzkie ukazały, że każdy człowiek nosi w 
głębi siebie niepokój utraty miłości swoich 
rodziców. Prezentacja sankcji Bożej pod tym 
kątem może obudzić u słuchacza zbawczą 
świadomość, będącą wezwaniem do 
nawrócenia.  
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Oczywiście wszystkie te kwestie powinny zostać 
otwarte. To Bóg jedyny zdecyduje o ich 
rozwiązaniu w ostateczności.  
 
Wszystkie dotychczasowe refleksje zdążały do 
ukazania nam konieczności ogłaszania sądu 
Bożego w wyniku wierności Pismu Świętemu, 
ale także do stwierdzenia zborności logicznej 
takiego przesłania. Mówienie o Sądzie 
Ostatecznym stanowi część Dobrej Nowiny. 
Można zatem streścić różne elementy tego 
oświadczenia:  

 Sąd ostateczny oznacza z siłą, że wszyscy 
jesteśmy istotami wolnymi i 
odpowiedzialnymi. Nasze dzieła mają skutek 
w życiu wiecznym. Nie można, jak to jest 
faktem u niektórych współczesnych 
myślicieli, walczyć o wolność człowieka i 
zapomnieć, że następstwem tego jest 
odpowiedzialność człowieka. Musimy zdać 
rachunki z tego, co uczyniliśmy z tej 
wolności. Ale jaki to jest jednocześnie 
wspaniały apel do zaangażowania, do 
wypełniania dzieł, które stawiają nasze życie 
na trasie do wieczności.  

 To wydarzenie eschatologiczne (odnoszące 
się do czasów ostatecznych) porządkuje 
nasza codzienność i stwierdza, że człowiek 
może rozróżnić i wybrać między dobrem i 
złem. Według Apostoła Pawła nawet ci, 
którzy nie poznali Jezusa Chrystusa mają 
zdolność do takiego działania.  

 Najwięksi przestępcy, którzy opuszczają to 
życie bez zdania sprawy przed 
sprawiedliwością ludzką, mogą być pewni, że 
nie umkną gniewowi i sądowi Bożemu. Jest 
to uspokajające dla ofiar i ich rodzin.  

 Odnosząc się do tekstów Księgi 
Objawienia/Apokalipsy, wie się, że Sąd 

Ostateczny zawiera przesłanie o 
definitywnym zniszczeniu zła. Takie 
nauczanie jest sprzeczne z teoriami 
filozoficznymi, które stwierdzają, że zło jest 
istotnie związane z dobrem i że jedno 
potrzebuje drugiego, aby istnieć.  

 Sąd Ostateczny przypomina, że historia 
ludzka ma sens, że nie jest naznaczona przez 
brak sensu, przez absurd. Ludzkość nie jest 
powołana do „kręcenia się w kółko”, ale do 
kierowania się ku punktowi omega.  

 Ten Sąd Ostateczny, naznaczony słowami 
Boga i naszymi odpowiedziami, ma funkcję 
naprawczą.  

 Ten Sąd Ostateczny nie staje w opozycji do 
łaski i miłości Bożej. Przeciwnie, podkreśla je 
obie, na sposób reflektora, który oświetla 
dzieło sztuki.  

 Wreszcie, napięcie, które wyczuwamy 
pomiędzy sądem Bożym i łaską, znajduje 
swoje rozwiązanie w Jezusie Chrystusie. To 
On przyjął na siebie sankcję za nasze grzechy, 
która powinna być dla nas: Lecz on zraniony 
jest za występki nasze, starty za winy nasze. 
Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego 
ranami jesteśmy uleczeni (Iz 53,5). 

 
Do nas należy uczynienie własną modlitwy 
skazanego na śmierć, ukrzyżowanego obok 
naszego Pana, który powiedział: Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego (Łk 
23,42).  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz rozważania 
biblijne – na blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Artykuł XXXVII 

 

Sąd Ostateczny 
 
Na końcu wierzymy, że zgodnie z Bożym Słowem, gdy nadejdzie czas wyznaczony przez Pana (o którym 
nie wie żadne stworzenie) i gdy liczba wybranych osiągnie pełnię, nasz Pan Jezus Chrystus przyjdzie z 
nieba, fizycznie i widzialnie, tak samo jak wstąpił do nieba, w pełni chwały i majestatu, aby ogłosić się 
Sędzią żywych i umarłych, paląc ten stary świat w płomieniach ognistych, aby go oczyścić. 
 
Wówczas wszyscy ludzie staną osobiście przed tym wielkim Sędzią, mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy żyli 
na świecie odkąd zaczął istnieć aż po jego koniec, wezwani głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej. 
Gdyż wszyscy umarli powstaną z ziemi, a ich dusze zjednoczą się z ich właściwymi ciałami, w których 
wcześniej żyli. Co się tyczy tych, którzy w tym czasie będą żyli, nie umrą oni jak inni, lecz zostaną 
przemienieni w mgnieniu oka, skażone w nieskażone. Wówczas księgi [(czyli sumienia)] zostaną otwarte i 
umarli będą osądzeni zgodnie z tym, co uczynili na tym świecie - czy to dobro czy zło. Mało tego, wszyscy 
ludzie zdadzą sprawę z wszelkiego nieużytecznego słowa, które wypowiedzieli, a które świat potraktował 
jedynie jako rozrywkę i żart, i wówczas sekrety i obłuda ludzi zostaną ujawnione i odkryte przed 
wszystkimi. 
 
Dlatego też myśl o tym sądzie słusznie wywołuje strach i przerażenie w ludziach złych i przewrotnych, 
lecz wzbudza pragnienie i pociechę u sprawiedliwych i wybranych, gdyż wówczas dopełni się ich 
całkowite odkupienie i otrzymają owoce swego trudu i znoju, które znosili. Ich niewinność objawi się 
wszystkim i ujrzą straszliwą pomstę Boga na złych, którzy ich bezlitośnie prześladowali, uciskali i dręczyli 
w tym świecie - ci przekonają się we własnych sumieniach, staną się nieśmiertelni, lecz tylko po to, by 
doświadczyć kaźni wiecznego ognia przygotowanego dla diabła i jego aniołów. 
 
Lecz z drugiej strony wierni wybrani otrzymają koronę chwały i czci, a Syn Boży wyzna ich imiona przed 
Bogiem, swoim Ojcem, i swymi wybranymi anioły; wszelka łza zostanie otarta z ich oczu, a ich racja - 
obecnie tak często potępiana przez wielu sędziów i władze jako herezja, a także bezbożność - okaże się 
racją Syna Bożego. A ich łaskawą nagrodą będzie dane przez Pana dziedzictwo chwały tak doniosłej, jaka 
nigdy człowiekowi nie śniła się. 
 
Dlatego żarliwie spragnieni oczekujemy tego wielkiego dnia, abyśmy mogli w pełni cieszyć się 
obietnicami Bożymi w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. AMEN. „Amen, przyjdź, Panie Jezu!” (Obj. 
22:20). 

 


