
A Suflete nemuritoare? 

❖ Nemurirea viermilor. 

— 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. 

B Care este destinul unui suflet nemuritor? 

❖ Iadul. 

— 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: 

(1) Veșnicia ca un început și un sfârșit. De exemplu, sclavia 

(Ex. 21:6) 

(2) Veșnicia ca început, dar fără sfârșit. De exemplu, viața veșnică a celor răscumpărați(Ioan 3:36) 

(3) 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.”. 

▪ 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). 

❖ Purgatoriul. 

— 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. 

— 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: 

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

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

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

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

❖ Cerul. 

— Conform Bibliei, în cer locuiesc: 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). 

C Cine poate deveni nemuritor? 

❖ Cum obținem viața veșnică. 

— 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. 

 


