
14 – Ce se întâmplă când murim? (Starea morților) 

 
 

1 

1 

Există viață dincolo de mormânt? 

 
2 

În 1956, Congo-ul belgian era prins în menghina unui război civil 
necruțător. Spitalul dr. Paul Carlson a fost ocupat de forțele rebele 
și mulți dintre angajații spitalului au fost uciși. 
Din păcate, dr. Carlson a fost unul dintre cei uciși. 
Când trupul lui a fost găsit la câteva zile după acest masacru fără 
sens, în buznarul de la haină i-au găsit un Noul Testament. Pe 
paginile sale, doctorul însemnase o dată. Era data dinaintea 
masacrului, iar lângă ea el scrisese un singur cuvânt: “Pace.” 
Pace în fața încercărilor celor mai dificile. 
Pace în fața morții. Ce anume i-a dat atâta pace dr. Paul Carlson? 

3 

Este posibil ca și noi să avem această pace incredibilă chiar când 
stăm în fața morții? Ce ne poate apăra de disperare când moarte 
lovește? Există atât de multe întrebări fără răspuns în ceea ce 
privește moarte. Ce se întâmpla oare cu oamenii care mor? 
Oare merg în rai? Sau în iad? Sau nicăieri? 
Vedem ce se întâmplă cu trupul fizic, dar unde este persoana care 
a trăit în acel trup? 
Când oamenii mor, încetează ei să existe sau merg într-un alt loc?  

 
4 

Durerea morții este atât de cumplită încât noi vrem cu disperare să 
credem că TREBUIE să existe o modalitate prin care cei dragi să 
nu fi dispărut cu totul - și că, dacă stăruim în căutarea noastră, 
poate vom găsi o cale de a vorbi cu ei. 

5 

Are Biblia ceva de spus despre ceea ce se întâmplă când murim? 
Răspunsul este un puternic DA! 
De fapt, căutarea noastră ne conduce la inima și speranța bisericii 
creștine timpurii. 
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6 

După ce Isus a murit pe cruce, prietenii Lui i-au pus trupul în 
mormânt. 
 

 
7 

Guvernatorul roman, Pilat, a trimis niște soldați care au sigilat cu 
un sigiliu roman piatra ce acoperea intrarea în mormânt. 
Nimeni nu avea să Îi poată fura trupul. 
Adică, nimeni cu excepția Tatălui lui Hristos. 

 
8 

Duminică dimineața devreme, cât încă era întuneric, un înger 
strălucitor s-a coborât din cer, a dat la o parte piatra ce acoperea 
intrarea în mormânt și L-a chemat afară pe Hristos. 

 
9 

Mântuitorul cel înviat a ieșit afară ca biruitor absolut asupra 
morții, cucerind-o cu tărie. 
Soldații au fost aruncați la pământ ca morți de slava acelui înger. 

 
10 

Învierea lui Hristos a fost puterea din spatele bisericii creștine 
timpurii. 
Încrederea lor în învierea trupului stătea în contrast puternic cu 
credințele păgâne care nu aveau nici o speranță după moarte. 
Creștinii aveau solia celei mai puternice speranțe. Mormântul nu 
era destinația finală. 
Cei care mureau “în Hristos” aveau să trăiască iarăși într-o zi! 

 
11 

În catacombele de sub cetatea Romei putem observa diferența 
dintre moartea păgânilor din vremea aceea și cea a creștinilor. 
Observați epitafurile de pe mormintele păgânilor care muriseră 
fără speranță. 
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12 

Peste tot găsim înscripționate aceste cuvinte îndurerate: “Adio, 
pentru totdeauna” sau “Adio, pentru veșnicie.” 
Apoi observați inscripțiile de pe mormintele creștinilor: 
 

 
13 

“La revedere, până ne vom revedea” sau “La revedere, până 
dimineață.” 
Mormintele lor erau inscripționate cu vorbe de speranță și curaj, 
privind înainte către ziua învierii. 
Speranța și curajul lor în fața morții se întemeiau pe înviere și pe 
făgăduința Mântuitorului: 

 
14 

(Text Apocalipsa 1:18) 
[Eu sunt ]Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii 
vecilor.  

 
15 

Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor. Apocalipsa 1:18 
Învierea lui Hristos este temelia speranței creștine. 

 
16 

Pavel susține în mod convingător că există viață după moarte, dar 
doar după înviere. 
El spune foarte clar că dacă nu există înviere, atunci nu există nici 
un viitor pentru creștini. 

 
17 

(Text: 1 Corinteni 15:16-18) 
Observați ce spune el: 
Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat. 
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18 

Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi 
sunteţi încă în păcatele voastre 
 

 
19 

şi, prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. 
1 Corinteni 15:16-18. 

 
20 

Dar pentru a înțelege de ce spune el aceasta, trebuie să înțelegem 
ce învață Biblia despre moarte. 

 
21 

Moartea a venit asupra omenirii pentru că omenirea a fost separată 
prin păcat de Dumnezeu, sursa vieții.  
 

 
22 

(Text: Geneza 3:18, 19) 
Dumnezeu i-a spus lui Adam după căderea sa: 
... să mănânci iarba de pe câmp. 
 

 
23 

În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea până te vei întoarce 
în pământ,  
 

 
24 

căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei 
întoarce. 
Geneza 3:18, 19. 
Iată cheia pentru a înțelege ce înseamnă, de fapt, moartea. Biblia 
ne spune că, prin moarte, omul se întoarce în țărâna din care a fost 
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luat.  

 
25 

(Text: Genesis 2:7) 
Observați cum l-a creat Domnul pe Adam: Domnul Dumnezeu a 
făcut pe om din ţărâna pământului,  
 

 
26 

i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un 
suflet viu. 
Geneza 2:7. 

 
27 

Dumnezeu a luat pământ și a făcut cu el trupul omului. 
După ce a terminat de sculptat acest trup, Dumnezeu avea în fața 
sa doar un trup fără viață.  
Era nevoie de ceva mai mult decât atât pentru a-l transforma într-o 
ființă vie. 
Biblia spune că Dumnezeu a suflat suflare de viață în nările lui 
Adam - și omul a devenit un suflet viu. 

28 

Am putea face chiar o ecuație de genul acesta: 
Trup  
+ Suflare 
= Un suflet viu. 

29 

Iar pentru moarte, am putea scrie: 
O persoană vie 
- Suflare 
= Trup neînsuflețit. 

 
30 

(Text: Eclesiastul 12:7) 
Iată ce spune înțeleptul în Eclesiatul: până nu se întoarce ţărâna 
în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la 
Dumnezeu, care l-a dat. 
Eclesiastul 12:7.  
Acesta este, practic, același lucru pe care îl spune și cartea lui Iov 
despre moarte. 
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31 

(Text: Iov 27:3) 
... atâta vreme cât voi avea suflet şi suflarea lui Dumnezeu va fi 
în nările mele. 
Iov 27:3. 
 

 
32 

Această suflare este ceea ce a pus Dumnezeu în nările omului 
atunci când l-a creat. 
Să privim la ceea ce a spus Psalmistul despre moarte: 

 
33 

(Text: Psalmi 146:3, 4) 
Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este 
ajutor. 
 

 
34 

Suflarea lor trece, se întorc în pământ şi în aceeaşi zi le pier şi 
planurile lor. 
Psalmi 146:3, 4. 
 

 
35 

Regele David ne descoperă care este adevărul despre moarte 
atunci când spune că suflarea părăsește trupul care se întoarce în 
pământ. Omul moare și toate gândurile lui încetează. 

 
36 

(Text: Eclesiastul 9:5, 6) 
Aceasta se armonizează foarte bine cu ceea ce spune Solomon:   
Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri, dar cei morţi nu ştiu 
nimic şi nu mai au nicio răsplată,  
 

 
37 

fiindcă până şi pomenirea li se uită. 
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38 

Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor de mult au şi pierit ... 
Eclesiastul 9:5, 6. 
 

39 

Ei nu știu nimic! 
Nimic! Înseamnă aceasta că există ceva? 
NU! Înseamnă că nu există absolut NIMIC! 
Aceasta se potrivește cu ceea ce scrisese psalmistul că nici măcar 
cei neprihăniți care au murit nu sunt în cer lăudându-L pe Domnul! 

 
40 

(Text: Psalmi 115:17) 
El spune foarte clar: Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul 
din cei ce se coboară în locul tăcerii. 
Psalmi 115:17. 
Da, Biblia ne spune foarte clar că morții așteaptă pur și simplu 
până în ziua învierii. Iov spune: 

 
41 

(Text: Iov 14:14, 15) 
Dacă omul, odată mort, ar putea să mai învieze, aş mai trage 
nădejde în tot timpul suferinţelor mele, până mi se va schimba 
starea în care mă găsesc. 

 
42 

Atunci m-ai chema şi Ţi-aş răspunde ... 
Iov 14:14, 15. 

 
43 

(Text: Iov 17:13) 
Și apoi iarăși: Când Locuinţa morţilor o aştept ca locuinţă, 
când în întuneric îmi voi înălţa culcuşul; 
Iov 17:13. 
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44 

(Text: Iov 14:10, 12, 13) 
Să observăm cum este descrisă moartea: Dar omul, când moare, 
rămâne întins. Omul, când îşi dă sufletul, unde mai este? 
 

 
45 

aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală; cât vor fi cerurile,  
 

 
46 

nu se mai deşteaptă şi nu se mai scoală din somnul lui. 
 

 
47 

Ah, de m-ai ascunde în Locuinţa morţilor, de m-ai acoperi 
până-Ţi va trece mânia 
 

 
48 

şi de mi-ai rândui o vreme când Îţi vei aduce iarăşi aminte de 
mine! 
Iov 14:10, 12, 13. 

 
49 

Observați că Iov folosește cuvântul “somn” când vorbește despre 
moarte. Și alți scriitori ai Bibliei descriu moartea în același fel. 

 
50 

(Text: Psalmi 13:3) 
David scrie: Priveşte, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu! 
Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morţii. 
Psalmi 13:3. 
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51 

(Text: Daniel 12:2) 
Daniel ne spune despre morții care vor învia că: 
Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii 
pentru viaţa veşnică şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică. 
Daniel 12:2. 

 
52 

Profetul Natan i-a spus regelui David ce se va întâmpla cu el 
atunci când îi va veni timpul să moară: 

 
53 

(Text: 2 Samuel 7:12) 
Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi ... 
2 Samuel 7:12. 

 
54 

Isus Însuși a numit moartea un somn. 
El a folosit această ilustrație pentru a descrie moartea prietenului 
Său celui drag, Lazăr. 
În Betania era o casă în care Isus trăgea mai mereu – casa lui 
Lazăr, a Mariei și Martei. 

 
55 

(Text: Ioan 11:5) 
Biblia spune: Şi Isus iubea pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr. 
Ioan 11:5. 
 

 
56 

Într-o zi, când El și ucenicii Săi se aflau lângă râul Iordan, Isus a 
primit un mesaj urgent de la cei trei prieteni ai săi din Betania că 
Lazăr era foarte bolnav. Dar Isus a rămas în locul acela încă două 
zile. 

 
57 

(Text: Ioan 11:11, 12, 14, 15) 
Apoi Isus a zis: ... Lazăr, prietenul nostru, doarme, dar Mă duc 
să-l trezesc din somn. 
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58 

Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” 
 

 
59 

Atunci, Isus le-a spus pe faţă: „Lazăr a murit. 
  
 

 
60 

Şi mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar 
acum, haidem să mergem la el.” 
Ioan 11:11-15 
 

 
61 

Și s-au pornit spre Betania unde locuia Lazăr și familia lui. 
Când s-au apropiat de cetate, Marta le-a alergat înainte. 

 
62 

(Text: Ioan 11:21, 23, 24) 
Ajungând la Isus, ea I-a spus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar 
fi murit fratele meu!” 
Ioan 11:21. 
Cu siguranță că avea dreptate cu privire la aceasta. Isus era 
cunoscut ca marele vindecător. 
Dar, Isus avea un plan. 

 
63 

Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.” 
Să observăm acum răspunsul Martei: 
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64 

Ştiu ... că va învia la înviere, în ziua de apoi. 
Ioan 11:23-24. 
Marta I-a spus lui Isus că ea aștepta să îl vadă pe Lazăr la învierea 
de la sfârșitul lumii. Cu toate acestea, Isus avea să le ofere o 
pregustare dramatică a acelui eveniment. 

 
65 

(Text: Ioan 11:25) 
Isus i-a spus, atunci, direct: ... Eu sunt învierea şi viaţa. Cine 
crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 
Ioan 11:25. 
 

 
66 

Și când Isus S-a apropiat de mormânt, Ioan ne spune că: 

 
67 

(Text: Ioan 11:35) 
Isus plângea! 
El nu plângea pentru prietenul Său, Lazăr. 
El știa că avea să îl aducă la viață. 

 
68 

El plângea pentru durerea prin care treceau prietenii și familia și 
pentru toți aceia care, de-a lungul veacurilor, aveau să treacă prin 
tristețe și durere la pierderea celor dragi. 

 
69 

Isus a poruncit ca piatra de la intrare să 
 

 
70 

fie dată la o parte. 
Îngrijorată de această cerere, Marta a obiectat: 
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71 

(Text: Ioan 11:39) 
... Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile. 
Ioan 11:39. 
 

 
72 

Dar piatra deja fusese dată la o parte și Isus a strigat cu o voce 
puternică: “LAZĂRE, IEȘI AFARĂ!” 
Și el a ieșit într-adevăr! Acela care fusese mort timp de patru zile a 
auzit glasul dătătorului vieții. 

 
73 

Ce zi a fost aceasta pentru cei trei prieteni din Betania! 
Câtă bucurie și fericire! 
Prieteni, acea zi din Betania a fost o zi extraordinară, 

74 

dar nu este decât o mică pregustare a slavei și bucuriei care vor 
avea loc când Isus va reveni și mormintele tuturor celorlalți 
prieteni ai Săi, care L-au acceptat pe El ca Mântuitor, vor fi 
deschise, iar ei vor fi înviați să Îl întâmpine în văzduh! Acesta este 
mesajul de mângâiere pe care apostolul Pavel îl împărtășise cu 
primii creștini: 

 
75 

(Text: 1 Tesaloniceni 4:13, 16) 
Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au 
adormit,  

 
76 

ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde. 
1 Tesaloniceni 4:13. 
Pavel ne spune ce va face Isus când va veni a doua oară:  
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77 

Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi 
cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer 
 

 
78 

şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 
1 Tesaloniceni 4:16. 

 
79 

Unul dintre adevărurile cele mai mângâietoare din Cuvântul lui 
Dumnezeu este că atunci când cineva moare, acea persoană se 
odihnește în liniște, netulburată de problemele acestei vieți până la 
chemarea dătătorului vieții. 
De aceea, cea de-a doua venire a lui Hristos și învierea celor drepți 
au fost anticipate de biserica primară ca “binecuvântata speranță.” 
Pavel descrie în detaliu evenimentele ce vor avea loc în acea zi: 

 
80 

(Text: 1 Corinteni 15:51-55) 
Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi 
schimbaţi, 
 

 
81 

într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă.  
 

 
82 

Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi 
vom fi schimbaţi. 
1 Corinteni 15:51, 52. 
Apoi, Pavel ne spune cum vom fi schimbați:  
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83 

Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în 
neputrezire şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 

 
84 

Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în 
neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în 
nemurire,  

 
85 

atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost 
înghiţită de biruinţă. 
 

 
86 

Unde îţi este biruinţa, moarte ...?” 
1 Corinteni 15:53-55. 

 
87 

Acest pasaj scris de Pavel este în completă armonie cu ceea ce 
Mântuitorul le-a spus ucenicilor Săi:  

 
88 

(Text: Ioan 5:28, 29) 
Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toţi 
cei din morminte vor auzi glasul Lui 

 
89 

şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru 
viaţă, 
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90 

iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. 
Ioan 5:28, 29. 

 
91 

Să cugetăm la aceasta pentru un moment: Dacă oamenii ar merge 
în rai sau în iad imediat după moarte, ce nevoie ar mai fi de 
învierea celor drepți sau a celor nedrepți? 
De ce ar face Isus următoarea afirmație despre cea de-a doua Sa 
venire? 

 
92 

(Text: Apocalipsa 22:12) 
Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau 
fiecăruia după fapta lui 
Apocalipsa 22:12. 

 
93 

Totul este atât de clar! 
Când mor, oamenii dorm și se odihnesc de toată truda și necazurile 
lor până când Isus va reveni. 

94 

Pentru ce vine Isus? 
El vine pentru a îi învia pe toți aceia care au accepta jertfa Sa în 
dreptul lor și pentru a fi pe vecie cu ei. 
Isus mai revine și pentru a-i primi la el pe credincioșii Săi care vor 
fi în viață atunci. Ia auziți ce vești bune!   

 
95 

(Text: 1 Tesaloniceni 4:17) 
Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună 
cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh;  
 

 
96 

şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 
1 Tesaloniceni 4:17. 
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97 

Am văzut că toți cei mântuiți vor avea un trup de slavă întocmai ca 
al lui Isus și că vor primi nemurirea (viața veșnică) astfel că vor fi 
întotdeauna cu Domnul. 

 
98 

Cineva ar putea întreba, însă: “Dar cum rămâne cu ceea ce i-a spus 
Isus tâlharului de pe cruce? Nu a mers el cu Isus în ceruri chiar în 
ziua când a murit?” 

 
99 

Să vedem ce ne spune de fapt Biblia despre acel tâlhar și 
făgăduința pe care i-a făcut-o Isus. 
Isus a fost crucificat între doi tâlhari. 

 
100 

Evanghelia lui Marcu spune că, la început, amândoi tâlharii Îl 
batjocoreau și spuneau că dacă are într-adevăr putere, ar trebui să 
Se scape singur și să îi scape și pe ei. 
Apoi unul dintre ei s-a pocăit și a cerut să fie mântuit. 

 
101 

(Text: Luca 23:42, 43) 
Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei 
veni în Împărăţia Ta!” 
 

 
102 

Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în 
rai.” 
Luca 23:42, 43. 
 

 
103 

Mulți cred că Isus i-a promis tâlharului că va merge imediat cu El 
în rai. Dar Isus Însuși nu a mers în rai imediat după ce a murit. 
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104 

Totuși, Biblia ne spune că El a murit în ziua aceea, vineri, și că a 
fost îngropat într-un mormânt de împrumut. 

 
105 

Duminică dimineața, Isus i-a apărut Mariei și, atunci când ea a 
vrut să I se închine, El a oprit-o pentru că încă nu se suise la ceruri. 
Să ascultăm ce i-a spus El Mariei:  

 
106 

(Text: Ioan 20:17) 
... încă nu M-am suit la Tatăl Meu. 
Acest lucru se întâmpla duminică dimineață, iar El i-a spus că nu 
se suise încă la Tatăl!  
Ioan 20:17. 
Isus nu avea cum să fi fost în rai în ziua de vineri!  

 
107 

Biblia ne spune că nici tâlharul nu a fost în rai în ziua de vineri. 

 
108 

(Text: Ioan 19:31-33) 
De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului – 
căci era ziua Pregătirii,  
 

 
109 

şi ziua aceea de Sabat era o zi mare – iudeii au rugat pe Pilat 
să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi şi să fie luaţi 
de pe cruce. 
Ioan 19:31. 
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110 

Ostaşii au venit deci şi au zdrobit fluierele picioarelor celui 
dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu 
El. 
 

 
111 

Când au venit la Isus şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit 
fluierele picioarelor. 
Ioan 19:31-33. 
 

 
112 

Aici vedem că soldații au zdrobit picioarele celor doi tâlhari ca 
aceștia să nu poată fugi. 

 
113 

dar ei nu i-au frânt picioarele lui Isus pentru că El deja murise. 
Astfel că nici Hristos și nici tâlharul nu au intrat în rai vineri. 
Deci, până la urmă, ce a vrut Isus sa îi spună tâlharului?  

114 

(Text: Luke 23:43) 
Să ne aducem aminte că în originalul grecesc nu exista punctuație. 
Traducătorii au adăugat și ei virgulele unde li s-a părut mai 
potrivit. Dar, dacă mutăm virgula cu doar un cuvânt, semnificația 
va fi complet diferită. Isus i-a promis, de fapt, tâlharului în acea zi 
că el putea avea siguranța că va fi cu El în rai. Ce asigurare 
minunată pentru tâlharul aflat pe moarte! Când nu mai era nici o 
speranță pentru el, când nu putea vedea altceva decât întuneric 
care îi înspăimânta sufletul, Isus a putut să îi promită speranță 
dincolo de mormânt.   

 
115 

Isus i-a promis acelui tâlhar chiar în ceasul acela: “Azi, Eu îți 
spun” sau “Chiar acum, Eu îți spun că vei fi cu mine în rai.” Da, 
prieteni! Astăzi, chiar acum, tu și cu mine, putem avea și noi 
această asigurare. Siguranța se află în Hristos. 
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116 

Cel mai mare dar pe care Dumnezeu îl poate oferi omenirii este 
viața veșnică, victoria asupra morții! 
Toate celelalte daruri nu au nici o valoare fără acesta! 
Și dacă îl ceri, îl vei primi și tu! 
 

 
117 

Când pierdem pe cineva drag, suntem mângâiați de speranța 
învierii. Suntem mângâiați de făgăduința reunirii cu ei la cea de-a 
doua venire. 

118 

Este foarte important să înțelegem adevărul despre moarte. 
Diavolul este foarte viclean și se poate preface în oricine vrea. 
Mulți au crezut în aceste înșelăciuni pentru că nu au înțeles ce se 
întâmplă cu omul când moare.  

119 

Un cunoscut evanghelist de renume internațional ne spune o 
întâmplare a unei familii de misionari din Africa. Aceasta s-a 
întâmplat într-o vreme când călătoriile nu se făceau așa de ușor ca 
astăzi. Lor, de exemplu, le-a luat câteva luni să ajungă în locul 
misiunii lor.  

120 

Însă au fost loviți de o tragedie când fiul lor de șase ani s-a 
îmbolnăvit de malarie și a murit. Părinții au fost sfâșiați de durere. 
Toată bucuria lor dispăruse, casa lor era pustie iar inimile erau 
pline de durere. 
Dar lucrarea misionară trebuia să continue. Într-o zi, soția lucra 
singură în jurul casei. Soțul ei se afla în vizită în niște sate 
îndepărtate. În timp ce lucra în bucătărie, a auzit plasa de la usă 
deschizându-se în spatele ei. 

121 

Întorcându-se a fost foarte uimită să vadă pe cineva care arăta ca 
băiețelul ei venind spre ea: “Mami! Mami!” strigă acesta! 
Toată ființa ei voia să creadă că acesta era fiul ei, dar ea știa mai 
bine. Ea știa ce ne spune Biblia despre moarte și mai știa că 
aceasta trebuia să fie o înșelăciune. 
“Tu nu ai cum să fii fiul meu,” spuse ea. “Biblia spune că cei morți 
nu știu nimic.”  
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122 

De îndată ce a menționat Biblia, aparția aceea s-a schimbat. În loc 
să fie fiul ei, ea a văzut că era un înger căzut care apoi a dispărut. 
Când a povestit aceasta și altora mai târziu, ea era convinsă că a 
văzut cu ochii ei un demon care a încercat să o înșele. Deși îi este 
dor de fiul ei, ea are o încredere și mai mare astăzi în speranța 
binecuvântată că îl va vedea în dimineața învierii. Cuvântul lui 
Dumnezeu este adevărat! Făgăduințele Lui nu vor da greș! 

 
123 

Poate că și tu îți pui întrebări despre moarte. Poate că și tu ai 
pierdut pe cine drag și dorești să fiți reuniți. Vestea bună, prieteni, 
este că ceea ceea ce ne spune Biblia despre moarte este foarte clar. 
Morții nu sunt conștienți de trecerea timpului. Ei nu sunt nevoiți să 
ne vadă cum suferim și cum trecem prin dificultăți și prin greutăți. 
Ei se odihnesc. Ei, de fapt, dorm și asteaptă dimineața învierii când 
vocea lui Isus, dătătorul vieții, va străpunge mormintele și ei vor 
ieși afară. 
Sunt atât de recunoscător pentru Isus. Ești și tu recunoscător? Nu-i 
așa că Îi mulțumești că El a cucerit moartea și că a ieșit biruitor din 
mormânt? Nu ți-ar plăcea să îți rededici inima dătătorului vieții 
chiar acum? Vă invit să ne ridicăm în picioare pentru a ne ruga. 
 
[Sugestie de rugăciune] 
 
Iubite Tată ceresc, 
 
Stăm, în seara aceasta, înaintea Ta, mulțumindu-Ți că în Tine 
putem avea viața – viața veșnică. Îți mulțumim că nu trebuie să ne 
temem de moarte, pentru că Tu deja ai cucerit-o. Suntem 
mulțumitori că Isus a ieșit biruitor din mormânt și că Tu ai promis 
să oferi darul vieții veșnice tuturor celor care vor veni la Tine. În 
seara aceasta, venim și Te rugăm iarăși să ne dai darul vieții prin 
Isus. Te rugăm să ne dai inimi noi și minți noi și să ne faci făpturi 
noi în Hristos Isus. Îți mulțumim că ne-ai explicat clar în Cuvântul 
Tău ce se întâmplă după moarte. Te rugăm să ne păzești de 
miciună și de înșelăciune. Te rugăm, dă mângâiere inimilor 
acelora care se luptă cu adevărul Cuvântului Tău. Te rugăm să ne 
umpli cu speranță pentru un viitor mai bun, veșnicia, unde nu va 
mai fi moarte, boală sau durere. Te rugăm să ne binecuvântezi în 
seara aceasta și să ne păstrezi credincioși Ție, până în ziua aceea. 
Te-am rugat în numele lui Isus. Amin! 
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