
Studiul 24 

Iazul de foc 
 

 
 

Iazul de foc reprezintă o parte necesară a planului lui Dumnezeu de a curăți 

universul de păcat și de a face veșnicia sigură pentru cei mântuiți. Totuși, sunt mulți 

oameni care se confruntă cu probleme grave atunci când studiază subiectul focului 

veșnic: Vor fi pedepsiți veșnic toți cei nelegiuiți, fără a ține seama de gravitatea sau de 

numărul păcatelor lor? Va primi un păcătos care a murit acum trei mii de ani o 

pedeapsă cu trei mii de ani mai mare decât unul care moare astăzi și este pierdut pentru 

același păcat? Cum poate Dumnezeu să curețe păcatul dacă păcătoșii sunt păstrați în 

viață pentru totdeauna într-un foc? Astfel de întrebări pot ridica în mintea multora 

probleme serioase cu privire la mila și dreptatea lui Dumnezeu. Însăși reputația 

Dumnezeului Creator este aici în joc. Să examinăm cu atenție mărturia Bibliei despre 

acest subiect controversat. 

Judecata finală a lui Dumnezeu 

1. Când va avea loc ziua judecății? 2Petru 2:9 

[…] Domnul știe […] să ________________ pe cei nelegiuiți ca să fie 

_________________ în __________ ___________________.  

NOTĂ: În studiul trecut am văzut că cei nelegiuiți vor fi judecați de sfinți în timpul 

mileniului numit în Biblie și ziua judecății. O altă denumire pentru timpul acesta al 

judecății mileniale este, într-o traducere pretențioasă, ziua de apoi (Ioan 12:48). 

Aceeași expresie în limba greacă este însă tradusă în Ioan 7:37 prin cuvintele ziua 

de pe urmă sau, chiar mai simplu, ultima zi. Aceasta deoarece mileniul este ultima 

„zi” din săptămâna milenială a istoriei răscumpării. Aceeași idee o transmite și 

expresia ziua Domnului care, în alte împrejurări, face referire la Sabatul zilei a 

șaptea (Ex. 20:10 sau Mar. 2:28). La fel cum Sabatul este ultima zi din săptămână, 

și mileniul judecății este acela care urmează după încheierea istoriei de 6000 de ani 

ai păcatului. Ei bine, această judecată milenială se va finaliza cu pedeapsa celor 

nelegiuiți.  

2. Când vor fi cei nelegiuiți pedepsiți prin foc? Apoc. 20:11-12  

Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. 

Pământul şi cerul _____ _____________dinaintea Lui, şi nu _____ ______ 

___________ _______ pentru ele. Şi am văzut pe _____________, mari şi 

mici, stând _____ ______________ înaintea scaunului de domnie. 

Apocalipsa 20:10-15 
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NOTĂ: Matei 25:31-46 și Apoc. 20:11-15 sunt două imagini biblice ale zilei de 

apoi. Tabloul din Apocalipsa arată clar că pământul acesta și cerul acesta dispar 

pentru totdeauna înaintea marelui tron alb al judecății. Mai mult, pentru ca 

nelegiuiții să se înfățișeze înaintea marelui tron alb, este nevoie ca să aibă loc cea 

de-a doua înviere, aceea de la sfârșitul mileniului (Apoc. 20:5).  

3. Unde „sunt păstrați” cei răi pentru pedeapsa zilei judecății? Apoc. 20:13  

[…] ________________ şi _______________ __________________ au dat 

înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.  

NOTĂ: Isus spune clar că toți cei care au murit sunt în mormintele lor până când 

vor fi chemați de El în momentul învierii (Ioan 5:28-29). Mormântul sau „locuința 

morților” este locul unde cei răi sunt „păstrați” pentru ziua judecății (2Pet. 2:9). 

Din acest motiv putem fi siguri că nimeni nu e trimis la moarte direct în flăcările 

iadului și nici un singur suflet pierdut nu este acum în iazul de foc.  

4. Ce pedeapsă pentru păcat primesc cei nelegiuiți? Ez. 18:4 (vezi și Rom. 6:23)  

________________ care _________________ acela va ___________.  

NOTĂ: Biblia nu ne învață nicăieri că sufletul este nemuritor. Ea nu ne învață nici 

că sufletele care vor păcătui vor trăi veșnic suferind în foc. Pedeapsa pentru păcat 

este moartea, și nu chinurile veșnice în flăcările iadului. Dar, de vreme ce păcătoșii 

își așteaptă sentința în mormânt, despre ce moarte este vorba aici? 

5. Ce fel de moarte vor primi cei răi? Apoc.21:8 (vezi și Apoc. 20:14)  

[…] partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea 

a ______________.  

NOTĂ: Toți sunt înviați din prima moarte (Evrei 9:27; Ioan 5:28-29). Dar moartea 

a doua este aceea din care nu există înviere. Este o distrugere definitivă, veșnică, în 

iazul de foc. Focul zilei judecății nu distruge doar trupurile, care sunt trezite din 

mormânt la cea de-a doua înviere, ci și sufletele acestora (Matei 10:28). Trupul 

împreună cu sufletul reprezintă ființa completă. Inteligența, personalitatea, viața, tot 

ce cuprinde o persoană și-l face a fi un individ, vor fi distruse în foc.  

6. Cât de mult vor suferi în foc cei nelegiuiți? Apoc.20:13 (vezi și Apoc.22:12) 

Fiecare a fost judecat după ________________ lui.  
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NOTĂ: Sentința și pedeapsa vor fi date în funcție de fapte. Unii vor suferi mai mult 

decât alții, dar, așa cum vom vedea, la final toți vor fi transformați în cenușă. 

7. Ce efect are acest foc asupra celor nelegiuiți? Apoc. 20:9  

Dar din cer s-a coborât un foc care i-a ________________.  

NOTĂ: Așa cum am aflat în studiul anterior, la sfârșitul celor 1000 de ani cetatea 

sfântă va coborî din ceruri și se va așeza pe pământ în locul unde este muntele 

Măslinilor. Cei nelegiuiți din toate timpurile vor fi înviați, iar Satana îi va conduce 

într-un asalt dramatic asupra cetății sfinte. În timpul atacului, tronul lui Dumnezeu 

cel mare și alb apare (v. 11) ridicându-se deasupra cetății, înconjurat de zecile de 

mii de sfinţi ai Săi (Iuda 14), iar cei nelegiuiți primesc condamnarea lor finală, a 

cărei dreptate o vor recunoaște chiar și ei (Iuda 14; Apoc. 5:13; Filip. 2:10-11; 

Rom. 14:11). Din cer va cădea apoi foc peste cei nelegiuiți. Biblia spune că aceștia 

vor arde ca miriștea sau ca iarba uscată, rămânând în urmă doar cenușa (Maleahi 

4:1 ,3). Astfel de cuvinte descriu o acțiune de nimicire completă (Ps. 37:10 ,20). 

8. Ce se întâmplă cu diavolul în acest timp? Apoc. 20:10  

Şi diavolul, care-i înşela, a fost ____________ în _________ de _____ […].  

NOTĂ: De fapt, Dumnezeu a pregătit iadul ca să distrugă păcatul, pe Satana și pe 

îngerii lui (Matei 25:41). Din păcate însă, toți cei care au respins harul lui 

Dumnezeu vor fi părtași sorții marelui rebel, pe care l-au urmat. Dumnezeu ne 

roagă cu iubire zi de zi ca să-L lăsăm să îndepărteze păcatul din viața noastră, dar 

El nu ne va forța.  

9. Ce efect final are focul aspra Satanei? Ezechiel 28:18  

[…] te prefac în ______________ pe _____________ […].  

NOTĂ: Sub privirile celor răscumpărați și ale sfinților îngeri, Satana este 

transformat de focul judecății finale în cenușă și existența sa încetează. Tot ce se va 

putea spune despre diavol va fi: ești nimicit, și nu vei mai fi niciodată! (v.19). De 

aceea, expresia care spune că diavolul împreună cu fiara vor fi munciți zi și noapte 

în vecii vecilor (Apoc.20:10) trebuie înțeleasă folosind Biblia drept propriul ei 

dicționar și nu după sensul aparent sugerat de traducere. De altfel, despre antihrist 

(fiara) Biblia spune că va fi nimicit la începutul mileniului de arătarea venirii 

Domnului Hristos și de suflarea gurii Sale (2Tes.2:8). 

10. Va continua focul judecății să ardă în veșniciile nesfârșite? Apoc. 21:4  

[…]  lucrurile ______________ au ____________.  
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NOTĂ: Focul care mistuie păcatul și pe păcătoși este veșnic pentru că Dumnezeu, 

care este un foc mistuitor (vezi Deut. 4:24 și Evr. 12:29), este veșnic. Și focul care 

a distrus Sodoma este numit de Biblie ca fiind veșnic, însă cetatea nu mai arde în 

prezent (Iuda 7). La fel va fi cu cei care vor suferi pedeapsa unui foc veșnic. Din 

moment ce iazul de foc este moartea a doua (Apoc.21:8) și Dumnezeu promite că 

nu va mai fi moarte, nici tânguire, nici ţipăt, nici durere (v. 4), înseamnă că 

lucrurile dintâi includ și pedeapsa iazul de foc. Planul lui Dumnezeu este ca orice 

amintire dureroasă a păcatului să dispară definitiv din univers.  

11. Ce efect va avea acest foc asupra pământului? 2Petru 3:10  

[…] pământul, cu tot ce este pe el, ____ __________.  

NOTĂ: Focul din cer distruge definitiv păcatul și efectele acestuia. Pământul, care 

în timpul celor 1000 de ani a fost locuința morților pentru trupurile celor nelegiuiți, 

devine acum un imens iaz de foc care distruge orice urmă a blestemului adus de 

păcat asupra pământului (Deut. 32:22). Aceasta explică felul cum vechiul pământ și 

cer dispar înaintea marelui tron alb (Apoc. 20:11), în focul care aduce judecata 

celor nelegiuiți, iar locuința morților este aruncată și ea în iazul de foc (v. 14). 

Dreptatea de necontestat a lui Dumnezeu  
12. Cine va avea parte de pedeapsa păcatului în iazul de foc? Apoc. 20:15  

Oricine n-a fost găsit scris în ____________ _______________ […].  

NOTĂ: Cei care îl primesc pe Isus nu trebuie să se teamă de iad (1Ioan 4:8 ,17-18).  

13. Cum își va exprima fiecare simțămintele lui pentru Isus? Filipeni 2:10-11  

[…] în Numele lui Isus, să se plece orice _____________ […], și orice 

_______________ să ________________ […] că _____________ Hristos 

este ____________ .  

NOTĂ: Orice om care a trăit vreodată stă înaintea lui Dumnezeu la sfârșitul celor 

1000 de ani. Cei mântuiţi din toate veacurile stau curățiți în sângele ispășitor. Cei 

pierduți, Satana, îngerii răi și oamenii nelegiuiți, toți vor recunoaște că nu au avut 

nici un motiv pentru răzvrătirea lor și vor proclama dreptatea absolută a lui 

Dumnezeu în judecata finală. Chiar și ei vor admite faptul că cel mai bun lucru 

pentru ei este să fie distruși pentru totdeauna. Niciodată caracterul lui Dumnezeu nu 

va mai fi pus sub semnul întrebării, și nici felul Său de a proceda în problema 

păcatului. 
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