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Înţelegerea naturii umane
Textul de memorat: „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare
de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.” (Geneza 2:7)

Duminică, 9 octombrie – „Un suflet viu”
1. Geneza 1:24-27; 24. Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi
fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost.
25. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele
pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să
stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate
târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească
şi parte femeiască i-a făcut.
Geneza 2:7,19; 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare
de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.
19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus
la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare,
acela-i era numele.
Geneza 2:7; Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de
viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.

Luni, 10 octombrie – „Sufletul care păcătuieşte [...] va muri”
2. Ezechiel 18:4,20; 4. Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa
şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.
20. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta
nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea celui rău va fi peste el.
Matei 10:28; Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai
degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.

Marţi, 11 octombrie – „Până nu se întoarce duhul la Dumnezeu”
3. Geneza 2:7; Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de
viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Eclesiastul 12:1-7; 1. Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele
rele şi până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere în ei”;
2. până nu se întunecă soarele şi lumina, luna şi stelele, şi până nu se întorc norii îndată după ploaie;
3. până nu încep să tremure paznicii casei şi să se încovoaie cele tari până nu se opresc cei ce macină
căci s-au împuţinat; până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre
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4. până nu se închid cele două uşi dinspre uliţă când uruitul morii slăbeşte, te scoli la ciripitul unei
păsări, glasul tuturor cântăreţelor se aude înăbuşit,
5. te temi de orice înălţime şi te sperii pe drum; până nu înfloreşte migdalul cu peri albi, şi de abia se
târăşte lăcusta; până nu-ţi trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veşnică, şi bocitorii cutreieră
uliţele;
6. până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor
şi până nu se strică roata de la fântână;
7. până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a
dat.
Geneza 7:22; Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat, a
murit.
Geneza 2:7; Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi
omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Eclesiastul 12:7; până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la
Dumnezeu, care l-a dat.

Miercuri, 12 octombrie – „Cei morţi nu ştiu nimic”
4. Iov 3:11-13; 11. De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieşirea
din pântecele ei?
12. De ce am găsit genunchi care să mă primească? Şi ţâţe care să-mi dea lapte?
13. Acum aş fi culcat, aş fi liniştit, aş dormi şi m-aş odihni
Psalmii 115:17; Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii,
Psalmii 146:4; Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor.
Eclesiastul 9:5,10; 5. Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai
au nicio răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită.
10. Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu
mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!

Joi, 13 octombrie – Odihna alături de părinţi
5. Geneza 25:8; Avraam şi-a dat duhul şi a murit, după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă şi sătul de
zile; şi a fost adăugat la poporul său.
2 Samuel 7:12; Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş
după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia.
1 Împăraţi 2:10; David a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat în cetatea lui David.
1 Împăraţi 22:40; Ahab a adormit cu părinţii săi. Şi în locul lui, a domnit fiul său Ahazia.
6. 2 Împăraţi 24:6; Ioiachim a adormit cu părinţii săi. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Ioiachin.
2 Cronici 32:33; Ezechia a adormit cu părinţii săi şi l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor
fiilor lui David. Tot Iuda şi locuitorii Ierusalimului i-au dat cinste la moarte. Şi, în locul lui, a domnit
fiul său Manase.
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