#12
Moartea
Ce se întâmplă cu un om atunci când moare? Știm ceva despre viață, ce este și ce înseamnă.
Dar ce anume se întâmplă cu noi atunci când murim? Unde mergem? În Rai? Iad? Purgatoriu?
Undeva între Rai și Iad? Ce ne stă înainte? Cum rămâne cu cei dragi nouă care sunt deja morți?
Din moment ce știm că Biblia reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, nu ar trebui să ne îndreptăm
privirea spre singura sursă de informații demnă de încredere? Învățătura pe care o oferă Biblia
cu privire la moarte este consecventă, nu confuză. Ar putea exista câteva surprize. Dar
răspunsurile sale sunt raționale, satisfăcătoare și cel mai important, reconfortante.

1. Cum a vorbit Isus despre moarte? Ioan 11: 11-14
________________________________________________________________________
2. Cum descrie Vechiul Testament moartea? Deuteronom 31: 14-16; 2 Samuel 7:12
________________________________________________________________________
3. Cum a perceput Pavel condiția morții în ceea ce privește învierea? 1 Tesaloniceni 4:15,
16; Fapte 13:36
________________________________________________________________________
4. Dar Daniel, în Vechiul Testament? În ce fel a înțeles el moartea și învierea? Daniel
12:2
________________________________________________________________________
5. Ce a învățat Isus cu privire la moarte și înviere? Ioan 5:28, 29
________________________________________________________________________
6. Care este singurul nemuritor? 1 Timotei 6:15,16; 1 Timotei 1:17
________________________________________________________________________
7. Cum este descris omul în comparație cu Dumnezeu? Romani 1:23
________________________________________________________________________
8. În ce moment devine omul nemuritor? 1 Corinteni 15:51-54
________________________________________________________________________
Notă: Biblia compară moartea cu somnul în peste 50 de ocazii diferite. Pentru a înțelege
starea de moarte sau “somnul/odihna”, trebuie să înțelegem mai întâi starea de viață.

9. Care sunt cele două elemente pe care le-a combinat Dumnezeu pentru a face din om
un suflet viu? Geneza 2:7
________________________________________________________________________
10. Cum este inversat procesul folosit de Dumnezeu în crearea unui suflet atunci când
murim? Psalmi 104: 29
________________________________________________________________________
11. Poate un suflet să moară? Ezechiel 18:20
________________________________________________________________________
12. Ce mai rămâne când se termină viața? Geneza 3:19
________________________________________________________________________
13. Cum este “viața” definită în Biblie? Iov 27: 3
________________________________________________________________________
14. Ce se întâmplă atunci când suflarea lui Dumnezeu se întoarce la El? Iov 14:10-12
________________________________________________________________________
Notă: Dumnezeu nu a pus un suflet viu în Adam. Adam a devenit un suflet viu ca rezultat al
combinării trupului cu suflare sau spirit de la Dumnezeu. Când un bec este conectat la
electricitate, obținem lumină. Nimeni nu pune lumina în bec. Este rezultatul îmbinării celor
două componente. Când înlăturăm electricitatea, lumina nu mai există. Potrivit Bibliei,
sufletul este o combinație a trupului cu suflarea de viață sau spiritul. Când suflarea de viață
(energia vieții) sau “spiritul” lui Dumnezeu părăsește trupul, sufletul încetează să mai
existe.
ȚĂRÂNĂ + SUFLARE = SUFLET
SUFLET – SUFLARE = ȚĂRÂNĂ

15. Cât de multe știe omul în timpul cât este mort? Eclesiastul 9: 5, 6, 10
________________________________________________________________________
16. Pot morții să-L laude pe Dumnezeu? Psalmi 115: 17
________________________________________________________________________
17. Poate o persoană moartă să se întoarcă acasă în forma unei fantome? Iov 7: 9,10
________________________________________________________________________
Notă: După cum am studiat mai devreme, mulți demoni pot crea miracole, unul din acestea
fiind impersonarea celor dragi care au murit. Se povestește despre un evanghelist care
predica despre starea morții. Mai târziu, unui membru din audiență i s-a “arătat” soția sa
care murise prematur. Avea aceeași voce și același manierism ca al soției lui. Sigur de
această învățătură biblică, el i-a spus “soției” lui să plece în numele lui Isus Hristos, iar
atunci, în locul ei a apărut un demon. Numai în Cuvântul lui Dumnezeu există adevăr.

Concluzie: Așadar, când un om moare, el nu trăiește în altă parte. El nu este
în cer, nu este în iad, nu este în purgatoriu. Nu este viu nici într-o măsură
foarte mică, nicăieri, în nicio circumstanță. El este într-o stare de somn sau
de inconștiență. Morții se odihnesc liniștiți în mormintele lor până la venirea
lui Isus. Și când ne oprim să ne gândim bine, cum ar putea fi îmbunătățită
această situație? Ca întotdeauna, Dumnezeu a pregătit ce este mai bun. În
loc să permită celui stins din viață să privească din ceruri spre pământ și să
vadă suferința și durerea cauzate de moarte sa; în loc să-i permită soțului
mort sau soției moarte să-și vadă partenerul trecând repede la o altă
dragoste; în loc să le permită părinților să fie martori la suferința copiilor
lor care trec prin probleme, Isus a stabilit moartea drept o scurtă perioadă
de somn inconștient. Nu există greutăți pentru cei decedați, căci ei nu sunt
conștienți de trecerea timpului. Ei adorm și în clipa următoare (așa pare), se
trezesc și sunt reuniți cu cei dragi și cu Isus.

Răspunsuri cheie pentru lecția #12
Î. 1 – Somn
Î. 2 – Somn
Î. 3 – Un somn până în momentul învierii
Î. 4 – Un somn până în momentul învierii
Î. 5 – Odihnă în mormânt până la înviere
Î. 6 – Dumnezeu
Î. 7 – Muritor
Î. 8 – La cea de-a doua venire sau la înviere
Î. 9 – Țărână și suflarea de viață de la Dumnezeu
Î. 10 – Când suflarea de viață de la Dumnezeu este îndepărtată, omul moare și se întoarce
în țărână.
Î. 11 – Da
Î. 12 – Țărână
Î. 13 – Suflarea lui Dumnezeu (NKJV)
Î. 14 – Omul moare sau se întoarce în țărână
Î. 15 – Nimic
Î. 16 – Nu
Î. 17 – Nu

