
MOARTEA A DOUA, IAZUL DE FOC 

 

   Nicăieri în Scriptură nu întâlnim ‚prima moarte’, ci întotdeauna ‚moarte’. Să încercăm, pe cât 

posibil, să folosim întotdeauna expresiile Bibliei. Ea vorbește despre ‚moarte’ și ‚moartea a 

doua’. Aceasta a dus la unele confuzii. Când se spune că ultimul vrăjmaș care a fost înlăturat este 

moartea, atunci nimeni să nu înțeleagă ‚moartea a doua’. Moartea a doua, iazul de foc. Nici nu ne 

putem închipui cât de înfricoșător este acest gând. Oamenii încearcă să-l diminueze, prin aceea 

că se învață că odată cu moartea se termină totul. Morții sunt morți și gata! Iar moartea a doua 

este o nimicire; dar nu este așa. 

   Desigur, moartea este moarte; dar moartea nu este o stare permanentă, iar moartea a doua nu 

este o nimicire. Moartea a doua seamănă cu moartea, în unele cazuri, numai că este mult mai 

îngrozitoare. 

   Cum moartea nu este o nimicire totală, prin aceea că toți morții revin (învie), tot așa nici 

moartea a doua nu este o nimicire, o distrugere, iar Scriptura spune: »Că morții înviază a arătat 

însuși Moise în locul unde este vorba despre ‚rug’, când numește pe Domnul: Dumnezeul lui 

Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al 

celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii.« (Luca 20,37-38) 

   Distrugerea existenței este de neconceput deja din temelie, pentru că este scris: »Ei vor fi 

munciți zi și noapte în vecii vecilor.« (Apocalipsa 20,10) Un mort, în sensul pe care ne place să-l 

înțelegem, doar nu poate fi muncit zi și noapte în vecii vecilor. Dacă este nimicit sau distrus, 

atunci se termină orice ‚muncire’. 

   Chiar dacă în 1 Corinteni 15,26 este scris: »Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi 

moartea«, textul este totuși ușor de înțeles. Poate fi numai moartea despre care este vorba aici, 

care este tratată în tot capitolul. Dar mai există și o altă moarte, moartea a doua. Atunci textul ar 

trebui să sune cam așa: ‚Ultimii vrăjmași care vor fi nimiciți vor fi morțile’, sau: ‚moartea și 

moartea a doua’. Dar dacă textul s-ar referi la moartea a doua, ceea ce nu este cazul, atunci 

moartea ar trebui să existe în continuare. N-ar avea nici un sens. Totuși, există o deosebire foarte 

mare între moarte și moartea a doua, pentru a le socoti una singură. 


