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Biblia învață că omul este muritor și că sufletul moare
(Is. 51:12; Rom. 6:12; Ez. 18:20). Cu toate acestea, 
majoritatea creștinilor cred și învață că avem un suflet
înzestrat cu nemurire și că, la moarte, acest suflet este 
eliberat din trup și... Unde se duce?

Aici nu toată lumea este de acord. Deoarece nu este o 
doctrină biblică, oamenii au căutat diverse soluții la 
această întrebare.





„Și, când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au
răzvrătit împotriva Mea, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va 

stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.” (Isaia 66:24)

Cuvântul „vierme” folosit atât aici, cât și în
citatele lui Isus din acest pasaj se referă la 
viermii care se hrănesc cu trupuri în
descompunere (Marcu 9:44, 46, 49). Acești
viermi sunt nemuritori?

Dacă nu recurgem la filozofiile sau mitologiile grecești, trebuie să
recunoaștem că acest vierme își va duce mai devreme sau mai
târziu sarcinala bun sfârșit, adică va consuma complet cadavrul cu
care se hrănește [un corp fizic, și nu un suflet neîntrupat]. Această
idee este paralelă cu focul care nu se stinge până nu a consumat
totul.

Cu această metaforă, atât Isaia, cât și Isus vor să ne confrunte cu
două destinații posibile: viața veșnică sau distrugerea veșnică.



«Am văzut că unii erau nimiciți cu repeziciune, în
timp ce alții sufereau mai mult timp, erau pedepsiți
după faptele făcute în trup. Unii ardeau multe zile la 
rând și, atâta vreme cât exista o parte din ei
nemistuită, tot simțământul suferinței rămânea. 
Îngerul a spus: „Viermele vieții nu va muri; focul lor
nu se va stinge atâta timp cât va mai exista chiar și o 
fărâmă minusculă din ei, din care să se hrănească.”»

E. G. W. (Scrieri timpurii, pag. 294)





“Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în
viață decât să ai două mâini și să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge” (Marcu 9:43)

Iadul este un loc de foc veșnic unde păcătoșii sunt pedepsiți
(Mat. 25:41). Înseamnă asta că păcătoșii vor arde pentru
totdeauna?

Cuvântul „veșnic”, adesea tradus ca „pentru totdeauna”, are 
mai multe semnificații în Biblie:

Veșnicia ca un început și 
un sfârșit. De exemplu, 

sclavia
(Ex. 21:6)

Veșnicia ca început, dar 
fără sfârșit. De exemplu, 

viața veșnică a celor 
răscumpărați(Ioan 3:36)

Veșnicia fără început și 
fără sfârșit. Îi aparține 

doar lui Dumnezeu (1Tim. 
6:16; Gn. 21:33)

Căreia
dintre

aceste trei
categorii îi

corespunde
focul

veșnic?



Potrivit Maleahi 4:1, iadul – focul veșnic – va începe în „ziua care va 
arde” și va avea un moment final, când „nu le va lăsa nici rădăcină, 
nici ramură.”.

“Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viață
decât să ai două mâini și să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge” (Marcu 9:43)

Iuda 7 ne dă un exemplu al acestui „foc veșnic”: focul care a 
mistuit Sodoma și Gomora. Acest foc a început în ziua în care 
Lot a fost scos din Sodoma și s-a terminat când toate orașele
au fost complet mistuite.

Apocalipsa 20:11-15 ne arată iadul ca un „lac de foc”. Va începe
în Ziua Judecății și se va încheia cu „moartea a doua” a fiecărui
păcătos. Nici măcar Satana nu va suferi pentru totdeauna. 
Despre el se spune: „pentru totdeauna vei înceta să mai fii” 
(Ezechiel 28:19).



“[…] Și, după cum oamenilor le este rânduit să moară o 
singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27)

Purgatoriul este un loc sau o stare intermediară între rai și iad, unde
sufletele își purifică păcatele înainte de a intra în rai. Rudele în viață sau
prietenii pot mijloci pentru ei cu diverse penitențe și liturghii.

Morții nu sunt suflete care au o viață conștientă (Ecl. 9:10)

Nimeni nu își poate sfinți sau transfera sfințenia unei alte persoane (Ez. 18:20; Ps. 49:8)

Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Isus Hristos (1Tim. 2:5)

După moarte există judecată, nu există stare intermediară. (Fapte. 9:27; Fapte. 17:31)

Această doctrină este menținută, cu unele nuanțe
diferite, de diverse biserici precum cea catolică
sau ortodoxă. Cu toate acestea, contrazice în mod 
deschis mai multe învățături biblice:



“Ea și-a deschis gura și a început să
rostească hule împotriva lui Dumnezeu, 
să-I hulească Numele, cortul și pe cei

ce locuiesc în cer.” (Apocalipsa 13:6)

Conform Bibliei: Dumnezeu (1R. 8:30); îngerii (Ps. 148:1-2); Enoh
(Geneza 5:24); Ilie (2R. 2:11); Moise (Iuda 9); și cei care au fost înviați
împreună cu Isus (Mt. 27:52-53).

Nu se spune nimic despre sufletele fără trup ale sfinților credincioși care 
locuiesc acolo. Chiar și ființele umane care s-au înălțat au făcut-o cu un 
corp înviat sau transformat.

Pavel spune clar că vom merge la cer în momentul celei de-a Doua
Veniri, cu trupul nostru fizic, când morții vor învia și cei vii vor fi 
transformați (1Tes. 4:15-17; 1Co. 15:51-52).

Și dacă nu este înviere, „cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți” (1 Corinteni 15:18).

Cine domnește în cer?



“Chiar și acolo unde adevărul este evident, mulți
oameni dau curs erorii. Dacă ar compara doctrinele pe 

care le cred cu Cuvântul lui Dumnezeu și nu l-ar mai
citi în lumina doctrinelor pe care le învață, pentru a 

demonstra că sunt corecte, nu ar mai umbla ca orbii în
întuneric și nici nu ar mai proteja eroarea. Mulți

prezintă cuvintele Scripturii într-un asemenea mod 
încât să se potrivească propriilor lor idei, înșelându-se 

astfel pe ei înșiși și pe alții prin felul greșit în care 
interpretează Cuvântul lui Dumnezeu”

E. G. W. (Sfaturi pentru editori, pag. 36)





“Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în
viața veșnică.” (Matei 25:46)

Dacă, după cum am văzut, pedeapsa veșnică
are un sfârșit, va avea și viața veșnică un 
sfârșit?

Dumnezeu este singurul care are nemurirea în
sine (1 Tim. 6:15-16) și singurul care poate
transmite și susține viața (Ps. 36:9; Col. 1:17).

Prin urmare, ființele create au (sau vor avea) 
o nemurire condiționată. Prin urmare, 
întrebarea este: ce trebuie să fac ca să obțin
viața veșnică și să nu mor niciodată?

Apostolul Ioan ne dă răspunsul în 1 Ioan 5:11-12: „Cine are pe Fiul are 
viaţă”. Întrucât în cer ne vom menține perpetuu uniunea cu Isus, vom
avea viața veșnică pentru totdeauna.



“Poporul Său nu va primi împărăția până la a doua 
venire personală a lui Hristos.[…] mul în starea lui 
actuală este muritor, supus putrezirii; dar împărăția
lui Dumnezeu nu va fi supusă putrezirii, ea dăinuind
veșnic. De aceea omul, în starea lui actuală, nu poate
intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dar când va veni
Isus, El va da nemurire poporului Său; și îi va chema 
să primească Împărăția ai cărei moștenitori fuseseră
până atunci.”

E. G. W. (Tragedia veacurilor, pag. 322)



“Isus vine! Dar nu să domnească ca prinț
temporar. El îi va învia pe morții drepți, va 
transforma sfinții vii în ființe de nemurire

glorioasă și, împreună cu ei, va lua
împărăția de sub tot cerul. Acest regat nu
se va sfârși niciodată. Atunci cei care L-au

așteptat cu răbdare pe Isus vor fi 
transformați asemănea Lui”

E. G. W. (Exaltad a Jesús,n.tr. Înălțați pe Isus, 31 decembrie)


