
A Procesul vieții: 

❖ Un suflet viu. 

— Dumnezeu a creat ființa umană la fel ca și restul animalelor terestre: de pe pământ (Geneza 2:7, 

19). Cu toate acestea, au existat diferențe mari: 

(1) Dumnezeu a format mai întâi trupul omului, apoi i-a dat viață (Geneza 2:7) 

(2) Femeia nu a fost creată în același timp cu bărbatul (Geneza 2:22) 

(3) Împreună, ei purtau chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:27) 

— În procesul de creație, vedem trei elemente: trup, duh și suflet (Geneza 2:7), deși doar două 

(trup și duh) fac parte din natura umană. Nu AVEM un suflet, SUNTEM un suflet: 

— Țărână (Trup)+Suflare (Duh)=Suflet viu (Suflet) 

B Procesul morții: 

❖ Moartea și sufletul. 

— Pierzând suflarea vieții și devenind un corp inert, încetăm să fim ființe vii, adică suflete vii (Ps. 

146:4). 

— Prin urmare, fiecare suflet moare (drept și nedrept). Cu toate acestea, cei drepți vor deveni 

suflete [persoane] nemuritoare când vor fi înviați la a Doua Venire (1 Corinteni 15:51-55); iar cei 

nedrepți vor fi „suflete [persoane] moarte” suferind a doua moarte, sau moartea veșnică, în 

iazul de foc (Mat. 10:28; Apoc. 20:14-15). 

❖ Moartea și duhul. 

— Conform cu Eclesiastul 12:7, se pare că, până la urmă, există ceva care transcende moartea: 

duhul. Dar, înainte de a ajunge la această concluzie, trebuie să analizăm Geneza 7:22. 

— Duhul despre care vorbește Solomon este comun oamenilor și animalelor, este „suflarea 

duhului de viață” care este „în nările lor”. O referire clară la procesul de creare a lui Adam. 

— Suflet viu (Suflet) – Suflare (Duh) = Țărână (Trup) 

— Duhul nu este o entitate conștientă a ființei umane care transcende moartea, ci suflarea de 

viață dată și retrasă de Dumnezeu (Ps. 104:29). 

C Dincolo de moarte: 

❖ Ce fac cei morți? 

— Ce spune Biblia că fac morții? 

(1) Iov 3:13. Sunt culcați, dorm, se odihnesc. 

(2) Ps. 115:17. Nu îl laudă pe Dumnezeu. Rămân în tăcere. 

(3) Ps. 146:4. Nu gândesc. 

(4) Ecl. 9:5. Nu știu nimic. 

(5) Ecl. 9:10. Nu lucrează. Nu studiază. Nu au nici o activitate 

— Ce plictisitor este să fii mort! Nu e o existență conștientă. Când mori totul s-a terminat. Doar 

tăcere și întuneric; un vis (deși, în realitate, nici măcar nu ești conștient că ești mort). 

— Biblia ne învață că moartea este un somn din care ne vom trezi doar când auzim glasul lui Isus 

(Ioan 11:11-14; 5:28-29). 

❖ Întâlnirea cu strămoșii. 

— Biblia folosește diferite expresii pentru a se referi la moarte: „s-a alăturat poporului său” 

(Geneza 25:8); „s-a culcat […] cu părinţii săi” (1 Regi 2:10). Aceasta implică o viață socială și 

conștientă după moarte? 

— Observați că David, deși s-a culcat cu părinții săi, nu s-a înălțat la Cer, ci rămâne în mormântul 

său „până în ziua de azi” (Fapte 2:29-31). 

— Aceeași expresie folosită pentru moartea lui David este folosită și pentru alți regi, indiferent 

dacă aceștia au fost drepți sau răi (1Reg. 14:20; 16:6; 2Cr 32:33). 

— Aceste expresii indică faptul că vom ajunge cu toții în același loc: mormântul. Vom merge pe 

urmele strămoșilor noștri și acolo vom rămâne până în ziua învierii (1Tes. 4:13-18). 


