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Dumnezeu ca foc și ca lumină 

Învățătura ortodoxă despre rai și despre iad 
Argumentare scripturistică a distincției harului dumnezeiesc în Foc și Lumină 

 
 
Unii în Occident cred într-un dumnezeu sadic, răzbunător, care îi chinuie pe oameni veșnic prin iad. Însă 

creștinii din Orient (ortodocșii) întotdeauna au cunoscut sensul referirilor din Sfânta Scriptură la iad și la rai. 
Niciodată ei nu au crezut într-un dumnezeu sadic. Și, într-adevăr, Sfinții Părinți ne spun că Dumnezeu este și 
Rai și Iad, în funcție de starea de dreptate a fiecăruia. Pentru că Dumnezeu îi iubește și îi îmbrățișează pe toți. 
Însă nu toți Îi vor trăi prezența ca lumină. Unii nu vor suporta iubirea Lui și se vor chinui, pentru că au învățat 
numai să urască.  

Atunci când vorbim despre Dumnezeu ca lumină și ca foc în același timp, adesea ne întreabă cei care 
aparțin religiilor protestante: Unde ați găsit menționat lucrul acesta în Sfânta Scriptură? Și, cu toate că văd că 
într-adevăr nu este posibil ca Dumnezeu să fie Cineva care îi chinuie pe oameni veșnic, pe de altă parte aceștia 
cer texte scripturistice pentru a se convinge.  

Desigur, noi ca și creștini nu considerăm ca ceea ce credem să se afle neapărat în Sfânta Scriptură (unele 
elemente de credință pot proveni numai din Tradiția patristică – n.trad.). Însă, de dragul lor (al celor din Apus), 
le vom arăta pe ce se bazează acestea și cu texte din Sfânta Scriptură. Astfel, nu numai că vor putea părăsi fără 
teamă părerea occidentală blasfemiatoare despre un dumnezeu sadic și răzbunător, ci vor vedea și că cele spuse 
de Biserica Ortodoxă a lui Hristos sunt întotdeauna adevărate.  

Să începem cu un citat din cartea profetului Isaia:  
Isaia 33, 14-16: ”P ăcătoşii vor tremura în Sion şi pe cei fără de lege frica îi va cuprinde: Care din noi 

poate să îndure focul mistuitor, care din noi poate să stea pe jarul cel de veci? Omul cel drept în calea sa ... 
acela va locui pe înălţimi...” 

Fiți atenți cine va locui în focul veșnic! Nu numai cei nedrepți, ci și drepții! Vedeți că este același loc? Iar 
locul de care se tem păcătoșii este considerat de către drepți înălțime, loc de cinste.  

Și ce este focul mistuitor? Ne spune textul din Epistola către Evrei 12, 29: ”c ăci Dumnezeul nostru este şi 
foc mistuitor.” Același Dumnezeu care pentru unii este foc, pentru alții este lumină.  

Iar profetul Isaia scrie și el despre aceasta, în capitolul 60, 17-20: ”În loc de aramă îţi voi aduce aur, în 
loc de fier, argint, în loc de lemn, aramă şi în loc de pietre, fier. Şi voi pune judecător al tău pacea şi stăpânitor 
peste tine dreptatea... Nu vei mai avea soarele ca lumină în timpul zilei şi strălucirea lunii nu te va mai lumina; 
ci Domnul va fi pentru tine o lumină veşnică şi Dumnezeul tău va fi slava ta... căci Domnul va fi pentru tine 
lumină veşnică ...”  Iar cuvântul slavă înseamnă strălucire.  

Precum se vede din textul din Epistola I către Corinteni 15, 41: ”Alta este strălucirea soarelui şi alta 
strălucirea lunii şi alta strălucirea stelelor. Căci stea de stea se deosebeşte în strălucire.” Însă în textul 
profetului lui Isaia pe care l-am menționat înainte scrie ceva despre cele materiale. Observăm că Dumnezeu 
spune că va înlocui materialele inferioare și neînsemnate cu altele, mai valoroase, mai strălucitoare și rezistente 
la foc.  

Ce vrea să spună? Să vedem cum este exprimat mai clar lucrul acesta tot de către Sfântul Apostol Pavel, 
în textul din Epistola I către Corinteni 3, 12-15: ”Iar de zideşte cineva pe această temelie: aur, argint, sau 
pietre scumpe, lemne, fân, trestie, lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua (Domnului). Pentru că în 
foc se descoperă, şi focul însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va 
rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit; el însă se va mântui, dar aşa ca prin foc.”  

Este important că aici sunt comparate faptele fiecăruia cu diferite materiale. Faptele bune sunt asemănate 
cu materiale rezistente la foc și valoroase, care nu ard. Dimpotrivă, faptele rele sunt asemănate cu materiale 
care ard. Deci, atunci focul harului lui Dumnezeu va arde faptele care nu au avut valoare și cel care le-a săvârșit 
va avea de pierdut, pentru că nu va avea de arătat Domnului nimic valoros. Este însă important că, fie cu fapte 
bune, fie cu fapte rele, toți, buni și răi, vor trece prin unul și același foc verificator (desigur acesta nu are absolut 
nici o legătură cu erezia apuseană despre purgatoriu – n.trad.).  
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În cartea profetului Zaharia, capitolul 13, 9 se menționează faptul că prin foc se curăță metalul prețios. 
În acest caz focul nu mistuie, ci curăță și luminează. Pentru că atunci când îl pui în foc, metalul devine și el 
lumină și strălucește sau luminează ca și focul. Însă lemnul se înnegrește și se mistuie: ”Iar pe aceasta a treia o 
voi pune în foc; îi voi curăţi ca pe argint şi îi voi încerca cum se încearcă aurul...”  

La fel și în textul de mai jos, se arată că drepții și păcătoșii vor trece prin aceeași flacără, însă în timp ce 
necredincioșii vor simți flacăra, drepții vor simți odihnă prin același foc al feței Domnului și al slavei puterii 
Lui (pentru că doxa-slavă înseamnă strălucire): ”Iar vouă celor necăji ţi, să vă dea odihnă, împreună cu noi, la 
arătarea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Sale în văpaie de foc, osândind pe cei care nu cunosc pe 
Dumnezeu şi pe cei ce nu se supun Evangheliei Domnului nostru Iisus. Ei vor lua ca pedeapsă pieirea veşnică 
de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui.” (II Tesaloniceni 1, 7-9) 

În Apocalipsă citim despre Râul harului lui Dumnezeu care izvorăște din tronul lui Dumnezeu și constituie 
odihna apei vieții pentru cei drepți: ” Şi mi-a arătat, apoi, râul şi apa vieţii, limpede cum este cristalul şi care 
izvorăşte din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. Şi în mijlocul pieţei din cetate, de o parte şi de alta a râului, 
creşte pomul vieţii, făcând rod de douăsprezece ori pe an, în fiecare lună dându-şi rodul; şi frunzele pomului 
sunt spre tămăduirea neamurilor.” (Apocalipsă 22, 1-2) 

Însă același râu este descris de către profetul Daniil ca fiind foc: ”tronul Său, flăcări de foc; roţile lui, foc 
arzător. Un râu de foc se vărsa şi ieşea din el” (Daniil 7, 9-10) 

Într-adevăr, aici este descrisă diferența percepției harului lui Dumnezeu de către drepți, în prima descriere 
(din Apocalipsă), și de către cei nedrepți sau păcătoși în cea de-a doua (a profetului Daniel). 

Iar potrivit psalmistului, focul Domnului este împărțit de către El în energie arzătoare și luminătoare, în 
funcție de faptele celui încercat prin acest foc: ”Glasul Domnului, cel ce varsă para focului.” (Psalmul 28, 7) 

Așadar, în mâinile stă dacă vom trăi în ziua aceea harul lui Dumnezeu ca foc sau ca lumină. Alegerea este 
a noastră.  

 
Sursa: http://trelogiannis.blogspot.ro/2017/05/blog-post_62.html 
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