
 

 
 
Piekło w Biblii 

 Mateusza 11,23 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz 

strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po 

dzień dzisiejszy. 

 

 Mateusza 23,15 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, 

aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć 

gorszym niż wy sami. 

 

 Mateusza 5,30 A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie 

pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć 

się w piekle. 

 

 Mateusza 10,28 I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się 

raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. 

 

 Mateusza 5,22 A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a 

kto by rzekł bratu swemu, Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł, Głupcze, pójdzie w 

ogień piekielny 

 

 Mateusza 23,33 Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia 

piekielnego? 

 

 Izajasza 66,24 Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie 

zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. 

 

 Marka 9,43 A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, 

niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie 

gaśnie. 

 

 Objawienie Jana 14,9 A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, Jeżeli ktoś odda 

pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić 

będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce 

wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie 

mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, 

kto przyjmuje znamię jego imienia. 

 

 Mateusza 25,41 Wtedy powie i tym po lewicy, Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 

zgotowany diabłu i jego aniołom. 



 

 

 Objawienie Jana 20,14 I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro 

ogniste, to druga śmierć. 

 

 Objawienie Jana 21,8 Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i 

wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące 

ogniem i siarką. To jest śmierć druga. 

 


