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Истината за ада 

Още от началото на греха, работата на дявола беше да представи неточно характера на 
Бог. В небето той породи съмнение в умовете на ангелите за правосъдието и любовта 
на Бог. В тази измама той най – накрая успя да заблуди една трета от ангелите, които го 
последваха в бунт. (Откровение 12:3,4,7-9) 

След неговото изгонване от небето, целта на дявола е да донесе опустошение и 
объркване на Земята. Той иска да отчужди влиянието на Божиите деца чрез 
изопачаване на характера на Бог. Той объркваше дори от тези, които твърдят, че са 
християни. Те се питат как ако Бог е Бог на любовта би могъл да позволи хората да са 
измъчвани завинаги? Нека изследваме библейските учения за ада. 

1. За кого беше приготвен „ада“? Матей 25:41  
 

2. Кога Христос награждава всеки човек според това, което той е направил? Матей 
16:27 

3. Как Христос ще раздели хората при Неговото второ идване? Матей 25:31 – 34 

Моля прочетете Матей 13:24-30; 36-43. 

В тази притча Христос очертава съдбата на злите и награда на праведните в детайли.  

4. Кога Исус показва, че реколтата или разделянето на добро от зло ще се проведе, 
като четем тази притча? Стих 39 

5. Кога злите или нежеланите неща ще бъдат унищожени според тази притча? Стих 
40 

6. Когато Исус ще изпрати Неговите ангели да разделят дброто от злото? Матей 
24:30,31 

7. Какво няма да се случи на тези, които вярват в Бог? Йоан 3:16 

Заблежка: Този текст не казва, че грешниците ще живеят завинаги в мъка. 
Животът и смъртта са в контраст, като показват, че непрведните ще спрат да 
живеят докато тези, които са приели дарът на Бог ще продължат да живеят 
вечно.  

8. Какво Бог нарича смърт, което е последното наказание на неправедните? 
Откровение 20:6, 14 

9. Каква е заплатата (или последствията) от греха според Библията? Римляни 6:23 

Забележка: Заплатата на греха е смърт, а не вечен огън в ада. Това е обратното 
на вечен живот. 



10. Колко пълно ще бъде унищожението на неправедните? Малахия 4:1 
11. Показват ли следните стихове, че неправедните ще горят продължително? Псалми 

21:9; 37:10, 20, 36; 145:20 
12. Как Бог описва резултатът от огънят, който ще се използва върху неправедните? 

Матей 25:41 
13. Какъв вид огън използва Бог за унищожението на Содом и Гомор? Юда 7гл. 
14. Как Бог сравнява какво се случва на Содом и Гомор с това, което се случва с 

безбожните? 2 Петрово 2:6 

Забележка: Содом и Гомор не горят днес. Те са били изгоряли до пепел преди много 
време. Това е ефектът или резултатът от огънят който е вечен не е наказание 
само по себе си. Веднъж след като си унищожен от огън, то е завинаги! 

15. Какво друго е унищожено или пречистено от огъня освен неправедните? 2 
Петрово 3:10 

16. Как се чувства Бог за мъртвите, които отказват спасението? Езекил 33:11 

Забележка: Бог трябва да премахне греха веднъж завинаги от Универса. Ако грехът 
продължава, то ще замърсява цялата Вселена. И това е, което забърка тази 
бъркотия, с която започна всичко. 

17. Колко души Бог иска да види, че погиват в ада? 2 Петрово 3:9 
18. Какъв избор предлага Бог  на всеки човек на тази планета? Второзаконие 30: 19,20 

Заключение: Бог определено не е в бизнеса на измъчване на хората. Той не се 
наслаждава на унищожението на което и да е дете, което Той създава, но за 
съжаление, тези, които Го отхвърлят не Му оставят друг избор. Той не може да 
постави цялата Вселена на риск отново. Той е Бог на любовта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отговори за урок 14 

1. Дяволът и неговите ангели 
2. По време на своето Второ идване 
3. Кози и овци, вярващи и невярващи 
4. По време на Второто идване 
5. По време на Второто идване 
6. По време на Второто идване 
7. Погиване 
8. Втората смърт 
9. Смърт 
10. Нито корен, нито клон няма да останат 
11. Не 
12. Вечен  
13. Вечен 
14. Това служи за пример, за това, което ще се случи на безбожните 
15. Земята също ще бъде унищожена 
16. Той не се наслаждава на тяхната смърт 
17. Никой 
18. Живот или смърт 

 


