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Dlaczego modlimy się za zmarłych? Wyjaśnia Benedykt XVI 

„Któż nie pragnąłby, aby do jego bliskich, którzy odeszli na tamten świat, dotarł znak 

dobroci, wdzięczności czy też prośba o przebaczenie? Można też zapytać: jeżeli « czyściec » 

oznacza po prostu oczyszczenie przez ogień w spotkaniu z Panem, Sędzią i Zbawcą, jak może 

wpłynąć na to osoba trzecia, choćby była szczególnie bliska? Kiedy zadajemy podobne 

pytanie, musimy sobie uświadomić, że żaden człowiek nie jest monadą zamkniętą w sobie 

samej. Istnieje głęboka komunia między naszymi istnieniami, poprzez wielorakie 

współzależności są ze sobą powiązane. Nikt nie żyje sam. Nikt nie grzeszy sam. Nikt nie 

będzie zbawiony sam” – pisał Benedykt XVI w encyklice o nadziei chrześcijańskiej Spe salvi 

(30 listopada 2007 r.) 

Z encykliki Spe salvi: 

Benedykt XVI: Sąd Ostateczny jako miejsce uczenia się i wprawiania w nadziei 

41. W wielkim Credo Kościoła centralna część, która mówi o misterium Chrystusa, 

począwszy od odwiecznego zrodzenia z Ojca i narodzenia w czasie z Dziewicy Maryi, i 

poprzez krzyż i zmartwychwstanie dochodzi do Jego powtórnego przyjścia, kończy się 

słowami: « przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych ». Perspektywa Sądu Ostatecznego 

od najwcześniejszych czasów oddziaływała na codzienne życie chrześcijan, stanowiąc jakby 

kryterium, według którego kształtowali życie doczesne, jako wyzwanie dla sumień i 

równocześnie jako nadzieja pokładana w sprawiedliwości Boga. Wiara w Chrystusa nigdy nie 

patrzyła tylko wstecz, ani też tylko wzwyż, ale zawsze również wprzód, ku godzinie 

sprawiedliwości, którą Pan zapowiadał wielokrotnie. To spojrzenie ku przyszłości było dla 

chrześcijaństwa ważne w odniesieniu do doczesności. Wznosząc budowle sakralne, 

chrześcijanie pragnęli ukazać bogactwo historyczne i kosmiczne wiary w Chrystusa, dlatego 

stało się zwyczajem, że na wschodniej stronie przedstawiano Pana, który powraca jako król – 

wyobrażenie nadziei, zaś na zachodniej Sąd Ostateczny jako wyobrażenie odpowiedzialności 

za nasze życie; obraz ten « spoglądał » na wiernych i im towarzyszył właśnie w drodze ku 

codzienności. W rozwoju ikonografii uwydatniano coraz bardziej groźny i posępny aspekt 

Sądu, który widocznie bardziej pociągał artystów niż blask nadziei, który często nadmiernie 

przysłaniała groźba. 

42. W epoce nowożytnej myśl o Sądzie Ostatecznym jest mniej obecna: wiara chrześcijańska 

zostaje zindywidualizowana i jest ukierunkowana przede wszystkim na osobiste zbawienie 

duszy. Refleksja nad historią powszechną jest zaś w dużej mierze zdominowana przez myśl o 

postępie. Podstawowy sens oczekiwania na Sąd Ostateczny jednak nie zanikł. Niemniej teraz 

przybiera całkowicie inną formę. Ateizm XIX i XX wieku ze względu na swą genezę i cel jest 

moralizmem: protestem przeciw niesprawiedliwościom świata i historii powszechnej. Świat, 

w którym istnieje taka miara niesprawiedliwości, cierpienia niewinnych i cynizmu władzy, 

nie może być dziełem dobrego Boga. Bóg, który byłby odpowiedzialny za taki świat, nie 

byłby Bogiem sprawiedliwym, a tym bardziej Bogiem dobrym. W imię moralności trzeba 

takiego Boga zakwestionować. Skoro nie ma Boga, który stwarza sprawiedliwość, wydaje się, 

że człowiek sam jest teraz powołany do tego, aby ustanowił sprawiedliwość. Jeżeli można 

zrozumieć protest przeciw Bogu wobec cierpienia na tym świecie, to jednak teza, że ludzkość 
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może i powinna zrobić to, czego żaden bóg nie robi ani nie jest w stanie zrobić, jest 

zarozumiała i w istocie rzeczy nieprawdziwa. Nie jest przypadkiem, że z takiego założenia 

wynikły największe okrucieństwa i niesprawiedliwości, bo opiera się ono na wewnętrznej 

fałszywości tej tezy. Świat, który sam musi sobie stworzyć własną sprawiedliwość, jest 

światem bez nadziei. Nikt i nic nie bierze odpowiedzialności za cierpienie wieków. Nikt i nic 

nie gwarantuje, że cynizm władzy – pod jakąkolwiek ponętną otoczką ideologiczną się 

ukazuje – nie będzie nadal panoszył się w świecie. Toteż wielcy myśliciele ze szkoły 

frankfurckiej Max Horkheimer i Theodor W. Adorno, tak samo krytykowali ateizm i teizm. 

Horkheimer zdecydowanie wykluczył możliwość znalezienia jakiejkolwiek immanentnej 

namiastki Boga, równocześnie odrzucając także obraz Boga dobrego i sprawiedliwego. 

Radykalizując ekstremalnie starotestamentalny zakaz tworzenia obrazów, mówi on o « 

tęsknocie za całkowicie Innym », który pozostaje niedostępny, o wołaniu pragnienia, 

zwróconym do historii powszechnej. Również Adorno opowiedział się za odrzuceniem 

wszelkiego obrazu, co wyklucza również « obraz » kochającego Boga. Ale on także wciąż na 

nowo kładł nacisk na tę « negatywną » dialektykę i głosił, że sprawiedliwość, prawdziwa 

sprawiedliwość, domaga się świata, « w którym nie tylko doczesne cierpienie byłoby 

unicestwione, ale także byłoby odwołane to, co nieodwołalnie minęło »[30]. Oznaczałoby to 

jednak – a zostało to wyrażone w pozytywnych, a więc dla niego nieadekwatnych symbolach 

– że sprawiedliwość nie może istnieć bez zmartwychwstania umarłych. Taka jednak 

perspektywa niosłaby ze sobą « zmartwychwstanie ciał, które zawsze było całkowicie obce 

idealizmowi i królestwu absolutnego ducha »[31]. 

43. Z rygorystycznego odrzucenia jakiegokolwiek obrazu, które wynika z pierwszego 

Przykazania Bożego (por. Wj 20, 4), może i powinno czerpać naukę również chrześcijaństwo. 

Prawda teologii negatywnej została uwydatniona na IV Soborze Laterańskim, który 

zdeklarował wyraźnie, że jakkolwiek można dostrzec wielkie podobieństwo między Stwórcą i 

stworzeniem, zawsze większe jest niepodobieństwo między nimi[32]. Dla wierzącego jednak 

odrzucenie wszelkiego obrazu nie może posuwać się tak daleko, że dojdzie do « nie » w 

odniesieniu do obu tez, teizmu i ateizmu – jak tego chcieliby Horkheimer i Adorno. Bóg sam 

dał nam swój « obraz »: w Chrystusie, który stał się człowiekiem. W Nim, Ukrzyżowanym, 

odrzucenie błędnych obrazów Boga jest doprowadzone do końca. Teraz Bóg objawia swoje 

oblicze właśnie w postaci cierpiącego, który dzieli dolę człowieka opuszczonego przez Boga. 

Ten niewinny cierpiący stał się nadzieją- pewnością: Bóg jest i Bóg potrafi zaprowadzić 

sprawiedliwość w sposób, którego nie jesteśmy w stanie pojąć, a który jednak przez wiarę 

możemy przeczuwać. Tak, istnieje zmartwychwstanie ciał[33]. Istnieje sprawiedliwość[34]. 

Istnieje « odwołanie » minionego cierpienia, zadośćuczynienie, które przywraca prawo. 

Dlatego wiara w Sąd Ostateczny jest przede wszystkim i nade wszystko nadzieją – tą 

nadzieją, której potrzeba stała się oczywista zwłaszcza w burzliwych wydarzeniach ostatnich 

wieków. Jestem przekonany, że kwestia sprawiedliwości stanowi istotny argument, a w 

każdym razie argument najmocniejszy za wiarą w życie wieczne. Sama indywidualna 

potrzeba spełnienia, które nie jest nam dane w tym życiu, potrzeba nieśmiertelnej miłości, 

której oczekujemy, z pewnością jest ważnym powodem, by wierzyć, że człowiek został 

stworzony dla wieczności. Niemniej jednak konieczność powrotu Chrystusa i nowego życia 
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staje się w pełni przekonująca tylko w połączeniu z uznaniem, że niesprawiedliwość historii 

nie może być ostatnim słowem. 

44. Protest przeciw Bogu w imię sprawiedliwości niczemu nie służy. Świat bez Boga jest 

światem bez nadziei (por. Ef 2, 12). Jedynie Bóg może zaprowadzić sprawiedliwość. A wiara 

daje nam pewność: On to robi. Obraz Sądu Ostatecznego nie jest przede wszystkim obrazem 

przerażającym, ale obrazem nadziei; dla nas jest, być może, nawet decydującym obrazem 

nadziei. Czy nie jest jednak również obrazem zatrważającym? Powiedziałbym: obrazem 

mówiącym o odpowiedzialności. A więc obrazem tej trwogi, o której św. Hilary mówi, że ma 

ona, jak każdy nasz lęk, swoje umiejscowienie w miłości[35]. Bóg jest sprawiedliwością i 

zapewnia sprawiedliwość. To jest nam pociechą i nadzieją. Jednak w Jego sprawiedliwości 

zawiera się również łaska. Dowiadujemy się o tym, kierując wzrok ku Chrystusowi 

ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Obydwie – sprawiedliwość i łaska – muszą być 

widziane w ich właściwym wewnętrznym związku. Łaska nie przekreśla sprawiedliwości. Nie 

zmienia niesprawiedliwości w prawo. Nie jest gąbką, która wymazuje wszystko, tak że w 

końcu to, co robiło się na ziemi, miałoby w efekcie zawsze tę samą wartość. Przeciw takiemu 

rodzajowi nieba i łaski słusznie protestował na przykład Dostojewski w powieści Bracia 

Karamazow. Na uczcie wiekuistej złoczyńcy nie zasiądą ostatecznie przy stole obok ofiar, tak 

jakby nie było między nimi żadnej różnicy. W tym miejscu chciałbym zacytować tekst 

Platona, który wyraża przeczucie sprawiedliwego sądu, jakie w dużej mierze pozostaje 

prawdziwe i cenne również dla chrześcijanina. Chociaż za pomocą obrazów mitologicznych, 

to jednak jasno ukazuje niedwuznaczną prawdę, że na końcu dusze staną nagie wobec 

sędziego. Teraz już nie liczy się, kim były kiedyś w historii, ale tylko to, czym są w prawdzie. 

« Teraz [sędzia] ma przed sobą być może duszę króla [...] czy panującego, i nie widzi w niej 

nic zdrowego. Widzi ją wychłostaną, pełną blizn pochodzących z popełnionych krzywd i 

niesprawiedliwości [...] i wszystko jest wypaczone, pełne kłamstwa i pychy, a nic nie jest 

proste, gdyż wzrastała bez prawdy. I widzi jak wiele jest w duszy nadużycia, ekspansywności, 

arogancji i nieroztropności w postępowaniu, nieumiarkowania i niegodziwości. Widząc to 

posyła ją natychmiast do więzienia, gdzie otrzyma zasłużoną karę [...]. Czasem jednak widzi 

przed sobą inną duszę, taką, która prowadziła życie pobożne i szczere [...], cieszy się nią i 

oczywiście posyła ją na wyspę błogosławionych »[36]. W przypowieści o bogaczu i Łazarzu 

(por. Łk 16, 19-31) ku naszej przestrodze Jezus przedstawił obraz takiej duszy zniszczonej 

przez pychę i bogactwo, która sama stworzyła ogromną przepaść pomiędzy sobą a ubogim: 

przepaść, jaką jest zamknięcie w rozkoszach materialnych, przepaść, jaką jest zapomnienie o 

drugim, niezdolność do kochania, która teraz przeradza się w palące i nie dające się zaspokoić 

pragnienie. Musimy tu podkreślić, że Jezus w tej przypowieści nie mówi o ostatecznym 

przeznaczeniu po Sądzie, ale podejmuje wyobrażenie, jakie odnajdujemy, między innymi, w 

dawnym judaizmie, o stanie pośrednim pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem, w którym 

jeszcze nie ma ostatecznego wyroku. 

45. To starojudaistyczne wyobrażenie o stanie pośrednim zawiera przekonanie, że dusze nie 

znajdują się po prostu w tymczasowym areszcie, ale już odbywają karę, jak to przedstawia 

przypowieść o bogaczu, albo też już cieszą się tymczasową formą szczęścia. W końcu 

zawiera ono myśl, że w tym stanie są możliwe oczyszczenia i uleczenia, które sprawiają, że 
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dusza dojrzewa do komunii z Bogiem. Kościół pierwotny podjął te wyobrażenia, z których 

potem w Kościele zachodnim powoli rozwinęła się nauka o czyśćcu. Nie ma potrzeby 

zajmować się tu skomplikowanymi historycznymi drogami tego rozwoju; zastanówmy się 

jedynie, o co w rzeczywistości chodzi. Wraz ze śmiercią decyzja człowieka o sposobie życia 

staje się ostateczna – to życie staje przed Sędzią. Decyzja, która w ciągu całego życia 

nabierała kształtu, może mieć różnoraki charakter. Są ludzie, którzy całkowicie zniszczyli w 

sobie pragnienie prawdy i gotowość do kochania. Ludzie, w których wszystko stało się 

kłamstwem; ludzie, którzy żyli w nienawiści i podeptali w sobie miłość. Jest to straszna 

perspektywa, ale w niektórych postaciach naszej historii można odnaleźć w sposób 

przerażający postawy tego rodzaju. Takich ludzi już nie można uleczyć, a zniszczenie dobra 

jest nieodwołalne: to jest to, na co wskazuje słowo piekło[37]. Z drugiej strony, są ludzie 

całkowicie czyści, którzy pozwolili się Bogu wewnętrznie przeniknąć, a w konsekwencji są 

całkowicie otwarci na bliźniego – ludzie, których całe istnienie już teraz kształtuje komunia z 

Bogiem i których droga ku Bogu prowadzi jedynie do spełnienia tego, czym już są[38]. 

46. Nasze doświadczenie mówi jednak, że ani jeden, ani drugi przypadek nie jest normalnym 

stanem ludzkiej egzystencji. Jak możemy przypuszczać, u większości ludzi w najgłębszej 

sferze ich istoty jest obecne ostateczne wewnętrzne otwarcie na prawdę, na miłość, na Boga. 

Jednak w konkretnych wyborach życiowych jest ono przesłonięte przez coraz to nowe 

kompromisy ze złem. Chociaż czystość bywa pokryta różnorakim brudem, to jednak jej 

pragnienie pozostaje i mimo wszystko wciąż na nowo wynurza się z nikczemności i pozostaje 

obecne w duszy. Co dzieje się z takimi ludźmi, kiedy pojawiają się przed Sędzią? Czy 

wszystkie brudy, jakie nagromadzili w ciągu życia, staną się od razu bez znaczenia? Albo co 

jeszcze nastąpi? Św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian daje nam wyobrażenie 

różnorakiej miary osądu Bożego nad człowiekiem, w zależności od jego sytuacji. Czyni to 

posługując się obrazami, które mają w jakiś sposób wyrazić to, co niewidzialne, przy czym 

nie możemy przełożyć tych obrazów na pojęcia po prostu dlatego, że nie możemy wejrzeć w 

świat po drugiej stronie śmierci, ani nie mamy żadnego jego doświadczenia. Św. Paweł mówi 

przede wszystkim, że egzystencja chrześcijańska jest zbudowana na wspólnym fundamencie: 

Jezusie Chrystusie. Jest to solidny fundament. Jeśli mocno opieramy się na tym fundamencie i 

na nim zbudowaliśmy nasze życie, wiemy, że nawet w śmierci ten fundament nie może nam 

być odebrany. Dalej Paweł pisze: « I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze 

srebra, z drogich kamieni, z drewna, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło 

każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. 

Ten, którego budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego 

dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień » (3, 12-

15). W każdym razie, ten tekst pokazuje jasno, że ocalenie ludzi może mieć różne formy; że 

niektóre rzeczy zbudowane mogą ulec spaleniu do końca; że dla ocalenia trzeba przejść 

samemu przez « ogień », aby definitywnie stać się otwartymi na Boga i móc zająć miejsce 

przy Jego stole na wiekuistej uczcie weselnej. 

47. Niektórzy współcześni teolodzy uważają, że ogniem, który spala a równocześnie zbawia, 

jest sam Chrystus, Sędzia i Zbawiciel. Spotkanie z Nim jest decydującym aktem Sądu. Pod 

Jego spojrzeniem topnieje wszelki fałsz. Spotkanie z Nim przepala nas, przekształca i 
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uwalnia, abyśmy odzyskali własną tożsamość. To, co zostało zbudowane w ciągu życia, może 

wówczas okazać się suchą słomą, samą pyszałkowatością, i zawalić się. Jednak w bólu tego 

spotkania, w którym to, co nieczyste i chore w naszym istnieniu, jasno jawi się przed nami, 

jest zbawienie. Jego wejrzenie, dotknięcie Jego Serca uzdrawia nas przez bolesną 

niewątpliwie przemianę, niczym «przejście przez ogień ». Jest to jednak błogosławione 

cierpienie, w którym święta moc Jego miłości przenika nas jak ogień, abyśmy w końcu 

całkowicie należeli do siebie, a przez to całkowicie do Boga. Jawi się tu również wzajemne 

przenikanie się sprawiedliwości i łaski: nasz sposób życia nie jest bez znaczenia, ale nasz 

brud nie plami nas na wieczność, jeśli pozostaliśmy przynajmniej ukierunkowani na 

Chrystusa, na prawdę i na miłość. Ten brud został już bowiem wypalony w Męce Chrystusa. 

W chwili Sądu Ostatecznego doświadczamy i przyjmujemy, że Jego miłość przewyższa całe 

zło świata i zło w nas. Ból miłości staje się naszym zbawieniem i naszą radością. Jest jasne, 

że nie możemy mierzyć « trwania » tego przemieniającego wypalania miarami czasu naszego 

świata. Przemieniający « moment » tego spotkania wymyka się ziemskim miarom czasu – jest 

czasem serca, czasem « przejścia » do komunii z Bogiem w Ciele Chrystusa. Sąd Boży jest 

nadzieją, zarówno dlatego, że jest sprawiedliwością, jak i dlatego, że jest łaską. Gdyby był 

tylko łaską, tak że wszystko, co ziemskie, byłoby bez znaczenia, Bóg byłby nam winien 

odpowiedź na pytanie o sprawiedliwość – decydujące dla nas pytanie wobec historii i samego 

Boga. Gdyby był tylko sprawiedliwością, byłby ostatecznie dla nas wszystkich jedynie 

przyczyną lęku. Wcielenie Boga w Chrystusie tak bardzo połączyło sprawiedliwość i łaskę, że 

sprawiedliwość jest ustanowiona ze stanowczością: wszyscy oczekujemy naszego zbawienia 

« z bojaźnią i drżeniem » (Flp 2, 12). Niemniej jednak łaska pozwala nam wszystkim mieć 

nadzieję i ufnie zmierzać ku Sędziemu, którego znamy jako naszego « Rzecznika », 

Parakletos (por. 1 J 2, 1)[39]. 

48. Trzeba tu wspomnieć jeszcze jeden motyw, gdyż ma on znaczenie dla praktykowania 

chrześcijańskiej nadziei. Już we wczesnym judaizmie istnieje myśl, że można przyjść z 

pomocą zmarłym w ich przejściowym stanie poprzez modlitwę (por. na przykład 2 Mch12, 

38-45: I wiek przed Chrystusem). W sposób naturalny podobna praktyka została przejęta 

przez chrześcijan i jest wspólna dla Kościoła wschodniego i zachodniego. Wschód nie uznaje 

oczyszczającego i pokutniczego cierpienia dusz « na tamtym świecie », ale uznaje różne 

stopnie szczęśliwości lub też cierpienia w stanie pośrednim. Duszom zmarłych można jednak 

dać « pokrzepienie i ochłodę » poprzez Eucharystię, modlitwę i jałmużnę. W ciągu 

wszystkich wieków chrześcijaństwo żywiło fundamentalne przekonanie, że miłość może 

dotrzeć aż na tamten świat, że jest możliwe wzajemne obdarowanie, w którym jesteśmy 

połączeni więzami uczucia poza granice śmierci. To przekonanie również dziś pozostaje 

pocieszającym doświadczeniem. Któż nie pragnąłby, aby do jego bliskich, którzy odeszli na 

tamten świat, dotarł znak dobroci, wdzięczności czy też prośba o przebaczenie? Można też 

zapytać: jeżeli « czyściec » oznacza po prostu oczyszczenie przez ogień w spotkaniu z Panem, 

Sędzią i Zbawcą, jak może wpłynąć na to osoba trzecia, choćby była szczególnie bliska? 

Kiedy zadajemy podobne pytanie, musimy sobie uświadomić, że żaden człowiek nie jest 

monadą zamkniętą w sobie samej. Istnieje głęboka komunia między naszymi istnieniami, 

poprzez wielorakie współzależności są ze sobą powiązane. Nikt nie żyje sam. Nikt nie 

grzeszy sam. Nikt nie będzie zbawiony sam. Nieustannie w moje życie wkracza życie innych: 
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w to, co myślę, mówię, robię, działam. I na odwrót, moje życie wkracza w życie innych: w 

złym, jak i w dobrym. Tak więc moje wstawiennictwo za drugim nie jest dla niego czymś 

obcym, zewnętrznym, również po śmierci. W splocie istnień moje podziękowanie, moja 

modlitwa za niego mogą stać się niewielkim etapem jego oczyszczenia. I dlatego nie potrzeba 

przestawiać czasu ziemskiego na czas Boski: w obcowaniu dusz zwykły czas ziemski po 

prostu zostaje przekroczony. Nigdy nie jest za późno, aby poruszyć serce drugiego i nigdy nie 

jest to bezużyteczne. W ten sposób wyjaśnia się ostatni ważny element chrześcijańskiego 

pojęcia nadziei. Nasza nadzieja zawsze jest w istocie również nadzieją dla innych; tylko 

wtedy jest ona prawdziwie nadzieją także dla mnie samego[40]. Jako chrześcijanie nie 

powinniśmy pytać się jedynie: jak mogę zbawić siebie samego? Powinniśmy również pytać 

siebie: co mogę zrobić, aby inni zostali zbawieni i aby również dla innych wzeszła gwiazda 

nadziei? Wówczas zrobię najwięcej także dla mojego własnego zbawienia. 

Z encykliki Benedykta XVI o nadziei chrześcijańskiej Spe salvi 

https://www.fronda.pl/a/Dlaczego-modlimy-sie-za-zmarlych-Wyjasnia-Benedykt-

XVI,206659.html (27.10.2022) 


