#14
Adevărul despre iad
De la apariția păcatului, lucrarea diavolului a fost aceea de a denatura caracterul lui Dumnezeu.
În cer, a insuflat îndoială în mințile îngerilor cu privire la dreptatea și dragostea lui Dumnezeu.
A devenit atât de bun în această lucrare a înșelăciunii, încât o treime din îngeri l-au urmat în
revoltă. (Apocalipsa 12:3,4,7-9)

De la alungarea sa din cer, scopul diavolului a fost acela de a crea haos și confuzie pe pământ.
El caută să îndepărteze afecțiunile copiilor lui Dumnezeu prin denaturarea caracterului Său. El
a reușit să-i tulbure chiar și pe cei care mărturisesc a fi creștini. Raționamentul lor este că, dacă
Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii, cum poate El permite ca oamenii să fie chinuiți pentru
totdeauna? Vom explora învățăturile Bibliei cu privire la iad.

1. Pentru cine a fost pregătit “iadul”? Matei 25:41
________________________________________________________________________
2. Când va răsplăti Hristos fiecăruia după faptele lui? Matei 16:27
________________________________________________________________________
3. Cum îi va împărți Hristos pe toți la venirea Sa? Matei 25:31-34
________________________________________________________________________
VĂ RUGĂM CITIȚI Matei 13:24-30; 36-43.
În această parabolă, Hristos descrie soarta celor răi și răsplata celor neprihăniți în
detaliu.
4. În pilda Lui, când a indicat Isus că va avea loc recolta sau separarea celor răi de cei
buni? Versetul 39
________________________________________________________________________
5. Conform pildei, când vor fi distruși cei răi sau neghina? Versetul 40
________________________________________________________________________
6. Când va trimite Hristos îngerii Săi pentru a-i separa pe cei buni de cei răi? Matei
24:30, 31
________________________________________________________________________
7. Ce nu se va întâmpla cu cei care cred în Dumnezeu? Ioan 3:16
________________________________________________________________________

Notă: Acest verset nu spune că păcătosul va trăi pentru totdeauna în chin. Aici, viața și
moartea sunt puse în contrast, demonstrând că cei răi vor muri, în timp ce toți cei care au
acceptat darul lui Dumnezeu, vor continua să trăiască pentru totdeuna.
8. Cum numește Dumnezeu moartea care este pedeapsa finală a celor răi? Apocalipsa
20:6, 14
________________________________________________________________________
9. Care este plata (sau consecința) păcatului, conform Bibliei? Romani 6:23
________________________________________________________________________
Notă: Plata păcatului este moartea, nu să fii ars în iad pentru eternitate. Este opusul vieții
veșnice.
10. Cât de absolută va fi distrugerea celor răi? Maleahi 4:1
________________________________________________________________________
11. Următoarele versete indică faptul că cei răi vor arde în foc în continuu? Psalmi 21:9;
37:10, 20, 36; 145: 20
________________________________________________________________________
12. Cum descrie Dumnezeu efectul focului care va fi folosit asupra celor răi? Matei 25:41
________________________________________________________________________
13. Ce fel de foc a folosit Dumnezeu în distrugerea Sodomei și Gomorei? Iuda 7
________________________________________________________________________
14. Cum aseamănă Dumnezeu ce s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora cu ce se întâmplă
celor nelegiuiți? 2 Petru 2:6
________________________________________________________________________
Notă: Sodoma și Gomora nu ard încă. Au fost arse cu mult timp în urmă. Efectul sau
rezultatul focului este cel care e veșnic sau etern, nu pedeapsa în sine. Odată ce ești distrus
prin foc, acela este sfârșitul!
15. Ce altceva va fi distrus sau purificat prin acest foc, în afară de cei răi? 2 Petru 3:10
________________________________________________________________________
16. Ce simte Dumnezeu cu privire la moartea celor care refuză mântuirea? Ezechiel 33:11
________________________________________________________________________
Notă: Dumnezeu trebuie să îndepărteze păcatul din univers odată pentru totdeauna. Dacă
i-ar fi permis să existe în continuare, păcatul ar contamina întregul univers. Și acest lucru
este ce ne-a adus în această situație de la început.
17. Câte persoane vrea Dumnezeu să vadă pierind în iad? 2 Petru 3:9
________________________________________________________________________

18. Ce alegere oferă Dumnezeu tuturor oamenilor de pe acest pământ? Deuteronomul
30:19,20
________________________________________________________________________

Concluzie: Lui Dumnezeu, în mod sigur nu-i place să chinuie oamenii. Nui place să distrugă pe oricare dintre copiii pe care i-a creat, dar din păcate,
cei care Îl resping, nu-i dau altă alegere. El nu poate risca siguranța
întregului univers din nou. El este un Dumnezeu al iubirii.

Răspunsuri cheie pentru lecția #14
Î. 1 – Pentru diavol și îngerii lui
Î. 2 – La a doua Sa venire
Î. 3 – Oi și capre, credincioși și necredincioși
Î. 4 – La a doua venire
Î. 5 – La a doua venire
Î. 6 – La a doua venire
Î. 7 – Nu vor pieri
Î. 8 – Moartea a doua
Î. 9 – Moartea
Î. 10 – Nu vor rămâne nici rădăcini, nici ramuri
Î. 11 – Nu
Î. 12 – Veșnic
Î. 13 – Focul cel veșnic
Î. 14 – Servește drept exemplu pentru ce se va întâmpla cu cei nelegiuiți
Î. 15 – Pământul va fi, de asemenea, distrus
Î. 16 – Nu găsește plăcere în moartea lor
Î. 17 – Niciuna
Î. 18 – Viața sau Moartea

