ADEV{RUL DESPRE IAD
O declaraÛie a Papei a spus c| doctrina iadului cu foc va fi predicat| de biseric| cu mai mult
zel ca ajutor pentru a opri ceeace a fost aproape o îndep|rtare total| de la Dumnezeu.
Papa a explicat c| în timp ce s-a acordat speranÛ| pentru a merge la cer dup| moarte, este un
motiv mult mai preferat pentru a-L servi pe Dumnezeu, îns| aceasta nu este atât de efectiv| dup| câte
s-a sperat, iar astfel singura alternativ| este pentru a rezuma predicarea la iadul cu foc, pentru ca de
frica acestei pedepse teribile, oamenii vor putea s| fie p|straÛi mai uÕor în ordine cu biserica.
Indiferent de efectul declaraÛiei Papei pe care-l va avea asupra opiniei publice sau mai
specific asupra catolicilor, e foarte important ca toÛi oamenii cu judecat| s| încerce s| deosebeasc|,
dac|-i posibil, care este adev|rul exact despre iad. Este ideea despre tortur| veÕnic| învaÛat| în
Biblie? Dac| nu, atunci de unde a iniÛiat? HaideÛi s| examin|m aceste întreb|ri pe scurt Õi s| vedem
ce vom g|si.
Cuvâtul iad este de origine anglo-saxon|, Õi înainte ca s| fi fost folosit în traducerile Bibliei
Engelze, a însemnat o stare acoperit| sau ascuns|. De exemplu, faptul de a îngropa cartofi în p|mânt
pentru a-i proteja în timpul iernii, a fost numit| “iaduirea” cartofilor. Ô i acum se foloseÕte acest
obicei în Anglia al iaduirii de cartofi. Punând un acoperiÕ de paie pe o cas| a fost numit| “iaduirea”
casei, îns| nu a însemnat s| pui casa în foc.
În Vechiul Testament este doar un cuvânt în versiunea comun| a Bibliei Engleze. Acel cuvânt
este “Ô eol” Acest cuvânt apare de 65 de ori în Vechiul Testament. Este tradus iad de 31 de ori Õ i
groap| de 3 ori. Evident, aceast| inconsistenÛ| de traducere a ad|ugat la confuzia care exista în
mintea public| cu respect pentru condiÛia celor morÛi.
Adev|rat, traduc|torii Bibliei noastre comune nu au fost catolici, îns| ei au tr|it într-un timp
când doctrina papal| al iadului cu foc Õi osândire a fost în general acceptat|, chiar în cercurile
protestante, iar în mod natural aceasta le-a influenÛat lucrarea lor în mare m| sur|. Deoarece
însemn|tatea original| al cuvântului iad, care înseamn| a acoperi, sau a ascunde, nu a fost prea mult
diferit| de cea al mormântului, sau al gropii, poate traduc|torii au luat aceasta în considerare iar
astfel Õi-au uÕurat conÕtiinÛa în a folosi cuvântul iad pentru a traduce Õeol.
Îns| a fost imposibil s| foloseasc| cuvântul iad în orice instanÛ| ca o traducere din ebraic|
a cuvântului Õeol, fiindc| a face aceasta ar fi însemnat s| pun| pe cei mai credincioÕi slujitori ai lui
Dumnezeu menÛionaÛi în Biblie într-un loc de tortur|, astfel ei s-au întors când la unul când la altul,
de la iad la mormânt, dup| cum li s-a p|rut lor potrivit.
De exemplu, de prima dat| când cuvântul Õeol apare în Vechiul Testamnet este folosit de
patriarhul Iacov. El a presupus c| fiul s|u Iosif a fost sfâÕiat de vreo fiar| salbatic| iar el a fost
întristat datorit| acestei mari pierderi. Plângând dup| Iosif, el a spus, “plângând voi merge jos la fiul
meu în Õeol” Geneza 37:35. În acest text traduc|torii ne-a dat cuvântul de “mormânt”, fiindc| altfel
s-ar fi crezut c| Iacov a crezut c| Iosif a fost în iad Õi c| el s-a aÕteptat ca el s| mearg| acolo când ar
fi murit. Cu însemn|tatea papal| de tortur| care a fost ataÕat cuvântului iad, aceasta ar fi fost prea
mult pentru cititorul de rând s-o accepte.
Profetul Iov s-a rugat s| mearg| în Õeol, îns| în traducând aceast| rug|ciune ni s-a dat
cuvântul “mormânt” (Iov 14:13). Iov a trecut prin mult| suferinÛ| Õi încercare. El a ajuns la punctul
c| n-a mai putut îndura aceasta , iar el L-a rugat pe Dumnezeu s|-l lase s| se duc| în Õeol unde el a
Õtiut c| va avea odihn| (Iov 3:17-19). Dac| traduc|torii ne-ar fi dat cuvântul iad în aceast| instanÛ|,
cititorii Bibliei curând ar fi înÛeles c| iadul Bibliei nu este un loc de tortur|, ci o condiÛie de
inconÕtiienÛ|.–ei ar fi Õtiut c| Iov n-a cerut s| se duc| într-un loc unde suferinÛa lui ar fi fost m|rit|,
Õi unde ar fi fost pentru totdeauna.

Un alt profet al Vechiului Testament ce defineÕte cuvântul Õeol în cuvinte precise, spunând,
“Tot ce g|seÕte mâna ta s| fac|, f| cu toat| puterea ta! C|ci în locuinÛa morÛilor în care mergi, nu
mai este nici o lucrare, nici chibzuial|, nici ÕtiinÛ|, nici înÛelepciune!” Eclesiastul 9:10. Ce
descoperire frumoas| al adev|rului în acest text ar fi fost dac| traduc|torii ne-ar fi dat aici cuvântul
iad pentru al traduce Õeol, în locul cuvântului mormânt, dup| cum au f|cut-o!
Adev|rul este c| Õeol este singurul iad al Vechiului Testament – singurul iad despre care li
s-a spus poporului lui Dumnezeu de vreo 4,000 de ani. Ô i ce fel de loc a fost acesta? A fost un loc
de liniÕte Õi odihn|, o condiÛie de inconÕtiienÛ|, despre care au fost înv|ÛaÛi de profeÛi, unde cei
neprihaniÛi cât Õi cei r|i merg când mor, pentru a aÕtepta timpul când prin puterea Creatorului, ei vor
fi restoraÛi la viaÛ| prin înviere.
În ce priveÕ te faptele despre iad aÕa dup| cum ni se descoper| în Noul Testament sunt în
total| armonie cu cele descoperite în Vechiul. Noul Testament a fost scris în limba greac|, iar aici
cuvântul grec “hades” corespunde cuvântului din ebraic| Õeol al Vechiului Testament. Noi Õtim
aceasta din faptul c| apstolul Petru, a predicat în ziua Cincizecimii, el a citat un text din Vechiul
Testament în care apare cuvântul Õeol, iar prin acesta el traduce cuvântul Õeol prin cuvântul din
greac| hades.
Textul pe care Petru l-a citat în acea ocazie a fost acela din Psalm 16:10. Este o profeÛie
despre moartea Õi învierea lui Isus, spunând c| sufletul lui Isus nu va fi l|sat în Õeol. În primul rând
aceasta dovedeÕte c| Isus a mers la iadul Vechiul Testament când a murit: Õi dovedeÕte deasemenea
c| iadul Vechiului Testament este la fel cu cel al Noului Testament. în amândou| instanÛele,
traduc|torii au folosit cuvântul iad. Aici ei au fost prinÕi într-o dilem|, pentru c| dac| ei ar fi folosit
cuvântul mormânt sau locuinÛa morÛilor, ei ar fi pus sufletul lui Isus în mormânt, ceeace ce ar fi fost
corect, îns| aceasta nu ar fi fost în armonie cu cealalt| doctrin| papal| în ce priveÕte imortalitatea
sufletului.
Ar trebui s| fim bucuroÕi c| Isus a mers în iadul Bibliei când El a murit, pentru c| prin
aceasta ne-a adus r|scump|rare pentru cei care sunt acolo. În Apocalipsa 1:18 chiar Isus a spus în
legatur| cu aceasta, “Eu sunt Cel care tr|ieÕte, Õi am fost mort, Õi iat| c| sunt viu în vecii vecilor....
Eu Ûin cheile morÛii Õi ale locuinÛei morÛilor.” Folosirea termenului chei de Isus este felul S|u pentru
a ne asigura c| El va desc|tuÕa casa inchisorii morÛiilor Õi pentru a-i elibera pe cei captivi.
Aceasta este în armonie cu ultimele dou| folosiri al cuvântului iad din Biblie – care este în
Apocalipsa 20:13-14. Ioan ne spune aici c| iadul îÕi va da înapoi pe cei morÛi; Õi c| dup| aceasta va
fi distrus. Simbolul folosit pentru a descrie distrugerea iadului este cel al lacului de foc. În general
se crede c| “lacul de foc” este iadul Bibliei, îns| aceasta nu e aÕa. Ioan ne spune c| este moartea a
doua, Õi c| în aceasta, moartea Õi iadul vor fi distruse. Focul este unul dintre elementele cele mai
distrug|toare cunoascute de ÕtiinÛ|, iar Domnul îl foloseÕte în Cuvântul S|u pentru a descrie
distrugerea.
Un alt cuvânt din Noul Testament în greac| care e tradus iad, este “Gheen|” acesta a fost
numele unei râpe în afara Ierusalimului care a fost folosit pentru gunoiul cet|Ûii. Focuri au fost
p|strate s| ard| în Gheen| în ordine pentru a distruge efectul a ceeace a fost aruncat în vale.
Datorit| circumstanÛelor asociate cu Gheena, Õi pentu c| Isus a Õtiut c| oamenii din timpul
Lui vor înÛelege ceeace El a vrut s| spun|, El a folosit-o ca simbol pentru distrugere. Nimeni nu a
fost vreodat| torturat în Gheena–ci a fost folosit| doar pentru scopuri de distrugere. De fapt, le-a fost
interzis iudeilor s| foloseasc| tortura de orice fel, chiar Õi a animalelor.
Folosirea Gheenei de c|tre Isus a fost pentru a simboliza distrugerea, iar aceasta se înÛelege
din cele spuse de El “Nu v| temeÛi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeÛi-v|

mai de grab| de Celce poate s| piard| Õ i sufletul Õi trupul în gheen|” Matei 10:28. Traduc|torii
folosesc cuvântul iad aici ca o traducere a Gheenei, Õi este mai de grab| ciudat c| cititorii Bibliei nau observat c| este un loc de distrugere, Õi nu de tortur|.
Într-o alt| referiÛ| la Gheen|, Isus a intensificat imaginea prin a Se referi la viermii veÕnici
care infesteaz| trupurile moarte. Vorbind despre atracÛiile contrare care pot veni în viaÛa creÕtinului
pentru a-l atrage departe de la Domnul, Õi simbolizând acestea prin astfel de lucruri preÛioase ca mâni
Õi ochi, El a spus c| ar fi mai bine ca cineva s|-Õi taie mâna, Õi s|-Õi scoat| ochiul, decât s| fie aruncat
în Gheen|, unde viermele nu moare, Õi focul nu se stinge (Matei 5:29-30; 18:8-9).
Dup| cum am v|zut, focul a fost p|strat aprins mereu în Gheen|, ca tot ce a fost aruncat în
vale s| fie distrus. Atunci când un starv de animal a fost aruncat acolo ei nu l-au aruncat direct în
foc ci doar pe margine pentru a fi consumat de viermi. Astfel, prin aceste ilustraÛii puternice, Isus
a confirmat înv|Û|tura universal| al Bibliei, c| plata p|catului este moartea, nu tortura.
Scripturile învaÛ| c| “Sufletul care p|c|tuieÕte va muri” (Ezechiel 18:20), Õi nu torturat pentru
veÕnicie. Astfel prin a ne spune c| plata p|catului este moartea, apostolul Pavel ne spune
deasemenea c| “darul lui Dumnezeu este viaÛa veÕnic| prin Isus Hristos, Domnul nostru” Romani
6:23. Astfel e subliniat iar|Õi Õi iar|Õi speranÛa învierii din morÛi pentru toÛi care au fost r|scump|raÛi
de Hristos.
Ce altceva ne spune Biblia despre moarte?
1. Cum a ajuns omul pe acest p|mânt? Dumnezeu a format pe om din Û|râna p|mântului. Geneza
2:7.
2. În ce fel descrie Biblia pe cei morÛi? Cei care sunt adormiÛi. 1 Tesaloniceni 4:13.
3. Ô i unde dorm morÛii? În Û|râna p|mântului. Daniel 12:2. ToÛi sunt din Û|rân|. Ecleasiatul 3:20.
4. Ce se întâmpl| unui om la moarte? Ú|râna se va întoarce înapoi în p|mânt...iar sufletul se va
întoarce înapoi la Dumnezeu. ToÛi merg în acelaÕi loc; toÛi sunt din Û|ran|, Õi toÛi se întorc în Û|rân|
iar|Õi. Eclesiastul 12:7, 3:20.
5. Ce este acest spirit care se întoarce la Dumnezeu? Trupul f|r| spirit este mort. Iacov 2:26.
Spiritul lui Dumnezeu este în n|rile mele. Iov 27:3. Deaceea spiritul Õi suflarea este acelaÕi lucru.
6. Atunci ce este sufletul? Dumnezeu l-a format pe om din Û|rân|...Õi a suflat în n|rile sale suflare
de viaÛ| Õi a devenit un suflet viu. Geneza 2:7. Astfel trupul (Û|rân|) plus suflarea (spiritul) = un
suflet viu.
7. Poate un suflet s| moar|? Sufletul care p|c|tuieÕte va muri. Ezechiel 18:20. ToÛi au p|c|tuit.
Romani 3:23.
8. Exist| cineva care s| fie imortal? 1 Timotei 6:17 ne spune c| doar Dumnezeu este imortal.
9. Ô tie omul mort ceva? MorÛii nu Õtiu nimic. Eclesiastul 9:5.
10. Pot morÛii s| laude pe Dumnezeu? MorÛii nu pot l|uda pe Domnul. Psalmi 115:17.
11. Cât de mult putem Õti despre Dumnezeu dup| moarte? C|ci cel ce moare nu-Õ i mai aduce
aminte de Tine. Psalmi 6:5.
12. Putem s| lucr|m sau s| studiem dup| ce murim? C|ci în locuinÛa morÛilor...nu este nici lucrare,
nici ÕtiinÛ|, nici înÛelepciune. Eclesiastul 9:10.
13. Nu merg cei neprih|niÛi în cer când mor? David nu s-a suit înc| la ceruri. Fapte 2:34.
14. Când a spus David c| va fi satisf|cut? Când m| voi trezi m| voi s|tura de chipul T|u. Psalmi
17:15. Iar cei morÛi vor învia nesupuÕi putrezirii, Õi toÛi vom fi schimbaÛi. 1Corinteni 15:52.
15. Prin cine este r|scump|rarea din mormânt? C|ci dac| moartea a venit prin om, tot aÕa toÛi vor
învia în Hristos. 1 Corinteni 15:21-22.

16. Care dou| grupe distincte vor fi înviate? Va fi o înviere a celor drepÛi Õi a celor nedrepÛi. Fapte
24:15.
17. Când va lua loc învierea celor drepÛi? C|ci ÎnsuÕi Domnul se va coborâ din cer...Õi întâi vor
învia cei morÛi în Hristos. 1 Tesaloniceni 4:16.
18. Când va lua loc învierea celor nedrepÛi? Ô i (cei neprih|niÛi) au înviat Õi au împ|r|Ûit cu Hristos
o mie de ani. CeilalÛi morÛi n-au înviat pân| nu s-au sfârÕit cei o mie de ani. Apocalipsa 20:4-5.
19. Cât de mult vor tr|i cei neprih|niÛi? Pentru c| nici nu vor putea muri, c|ci vor fi ca îngerii. Ô i
vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Luca 20:36. Moartea nu va mai fi. Apocalipsa 21:4.
20. Piatra din unghiul cl|dirii al împ|r|Ûiei lui Satana a fost minciuna “nu vei muri”. Aceasta este
minciuna pe care el a spus-o Evei, Õi a spus-o omenirii de atunci încoace. Iar de-a-lungul anilor
Satana a f| cut mari minuni prin oameni care pretind s|-Õi fi primit puterea de la cei morÛi.
Magicienii Egiptului (Exod 7:11); vr|jitoarea din Endor (1 Samuel 28); vr|jitori (Daniel 2:2); Õi
ghicitoarea (Fapte 16:16-18). Satana lucreaz| la fel de puternic ast|zi prin lideri religioÕi pentru a
înÕela pe cei în ignoranÛ| spunându-le c| cei morÛi nu sunt într-adev|r morÛi ci sunt în viaÛ|, Õi c| ei
pot comunica cu cei vii.
21. Ce a poruncit Dumnezeu s| li se fac| acelora care învaÛ| c| morÛii sunt în viaÛ|? Un om...sau
o femeie...cheam| duhul unui mort sau se îndeletniceÕte cu ghicirea, s| fie pedepsiÛi cu moartea.
Leviticul 20:27.
22. Pot dracii s| fac| minuni? Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite.
Apocalipsa 16:14.
23. Cum pot evita oamenii lui Dumnezeu s| nu fie înÕelaÛi? Au primit Cuvântul cu toat| râvna, Õi
cercetau Scripturile în fiecare zi, ca s| vad| dac| ce li se spunea este aÕa. Fapte 17:11. La lege Õi la
m|rturie, c|ci dac| nu vor vorbi dup| cuvântul acesta, este pentru c| nu e lumin| în ei. Isaia 8:20.
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