
Preøedintele Thomas S. Monson
precum este sfârøitul ei. Moartea nu
ocoleøte pe nimeni; ea este „moøteni-
rea noastræ universalæ. Ea poate sæ-øi
cearæ victima imediat dupæ naøtere sau
în perioada adolescenflei, în perioada
primei tinerefli sau chemarea ei poate
fi amânatæ pânæ la vârsta pærului nins;
poate veni ca rezultat al unui accident
sau al unei boli, … sau … din cauze na-
turale; venirea este însæ obligatorie”.2

Ea reprezintæ, inevitabil, o pierdere
dureroasæ pentru cei dragi, în special
la tinerefle, o lovituræ zdrobitoare datæ
visurilor nerealizate, ambifliilor neînde-
plinite øi speranflelor spulberate.

Oare ce fiinflæ muritoare, în fafla
pierderii unei persoane iubite sau, în-
tr-adevær, stând ea însæøi în pragul eter-
nitæflii nu a cugetat la ceea ce se aflæ
dupæ vælul care separæ cele væzute de
cele nevæzute?

Cu secole în urmæ, bærbatul Iov –
atât de binecuvântat cu toate darurile
materiale, s-a trezit næpæstuit grav de
tot ceea ce i se poate întâmpla unei
fiinfle umane – s-a aøezat cu însoflitorii
lui øi a adresat urmætoarea întrebare
veønicæ, nepieritoare: „Dacæ omul oda-
tæ mort ar putea sæ mai învieze?”3. Iov
a exprimat lucrul la care cugetæ fiecare
bærbat sau femeie în viaflæ.

În aceastæ dimineaflæ glorioasæ de
Paøte aø dori sæ pun în discuflie între-
barea lui Iov: „Dacæ omul odatæ mort
ar putea sæ mai învieze?” – øi sæ ofer

A ceasta a fost o sesiune remarca-
bilæ. Din partea tuturor celor ca-
re au participat pânæ acum prin

cuvântæri sau muzicæ, în calitate de pre-
øedinte al Bisericii, în acest moment am
ales sæ væ spun doar douæ cuvinte, cu-
noscute ca fiind cele mai importante
cuvinte din limba englezæ. Aceste cuvin-
te sunt „Væ mulflumesc” pe care le adre-
sez surorii Cheryl Lant øi consilierelor
ei, corului, muzicienilor, vorbitorilor.

Cu mulfli ani în urmæ, în timp ce
eram la Londra, Anglia, am vizitat renu-
mita galerie de artæ Tate. Lucræri de
Gainsborough, Rembrandt, Constable
øi alfli renumifli artiøti erau expuse în nu-
meroase sæli. Am admirat frumuseflea
lor øi am recunoscut mæiestria care fu-
sese necesaræ pentru a crea aceste ca-
podopere. Cu toate acestea, într-un colfl
neobservat de la etajul al treilea, era în-
ghesuitæ o picturæ care, nu numai cæ
mi-a atras atenflia, ci m-a øi uns la inimæ.
Artistul, Frank Bramley, pictase o cæsuflæ
særæcæcioasæ care era cu fafla îndreptatæ
spre marea agitatæ de vânt. Douæ femei,
mama øi soflia unui pescar absent, ve-
gheaseræ øi aøteptaseræ întoarcerea lui
pe tot parcursul nopflii. Acum trecuse
noaptea øi øi-au dat seama cæ el dispæru-
se pe mare øi nu avea sæ se mai întoar-
cæ. Îngenuncheatæ lângæ soacra ei, cu
capul ascuns în poala bætrânei, tânæra

soflie plângea cu disperare. Lumânarea
arsæ de pe pervazul ferestrei aræta cât
de mult aøteptaseræ în zadar.

Am perceput suferinfla femeii tine-
re; am simflit amæræciunea ei. Titlul vizi-
bil inscripflionat care nu poate fi uitat
uøor, pe care artistul l-a dat lucrærii,
vorbea de tragicul eveniment. Acesta
era: Zori de zi færæ speranflæ.

O, cât de mult avea nevoie tânæra
femeie de alinare, chiar de realitatea
din poemul „Requiem” de Robert
Louis Stevenson:

Acasæ este marinarul, 
acasæ de pe mare,

Øi vânætorul, acasæ de pe deal.1

Dintre toate elementele vieflii muri-
toare, niciunul nu este aøa de sigur

A înviat!
Mormântul gol din prima dimineaflæ de Paøte a fost
ræspunsul la întrebarea lui Iov: „Dacæ omul odatæ 
mort ar putea sæ mai învieze?”.



ræspunsul care nu vine doar în urma
unei judecæfli profunde, ci øi din cu-
vântul revelat al lui Dumnezeu. Încep
cu lucrurile esenfliale.

Dacæ existæ un plan în aceastæ lu-
me în care træim, trebuie sæ fie øi un
Proiectant. Cine poate zæri multele
minuni ale universului færæ sæ creadæ
cæ existæ un plan pentru toatæ omeni-
rea? Cine se poate îndoi cæ existæ un
Proiectant?

În Genesa, aflæm cæ Marele
Proiectant a creat cerul øi pæmântul.
„Pæmântul era pustiu øi gol; peste fafla
adâncului de ape era întuneric”.

„Sæ fie luminæ”, a spus Marele
Proiectant, „øi a fost luminæ”. El a creat
cerul. A separat pæmântul de ape øi a
spus: „Sæ dea pæmântul verdeaflæ…
pomi roditori care sæ facæ rod dupæ so-
iul lor øi care sæ aibæ în ei sæmânfla lor
pe pæmânt”.

El a creat doi luminætori – soarele øi
luna. Stelele au apærut conform planu-
lui Sæu. El a fæcut viefluitoarele din apæ
øi pæsærile care sæ zboare deasupra pæ-
mântului. Øi aøa a fost. A fæcut vitele,
fiarele øi târâtoarele. Planul era aproa-
pe complet.

La urmæ, El l-a creat pe om dupæ
chipul Sæu – bærbat øi femeie – sæ
stæpâneascæ peste toate celelalte 
viefluitoare.4

Doar omul a primit inteligenflæ – un
creier, o judecatæ øi un suflet. Doar
omul, cu toate aceste calitæfli, a avut ca-
pacitatea de a avea credinflæ øi speran-
flæ, inspiraflie øi ambiflie.

Cine ar putea susfline cu convingere
faptul cæ omul, cea mai nobilæ lucrare
a Marelui Proiectant, cu stæpânire asu-
pra tuturor viefluitoarelor, cu creier øi
voinflæ, cu minte øi suflet, cu inteligen-
flæ øi divinitate, ar trebui sæ-øi încheie
existenfla atunci când spiritul îi pæræ-
seøte templul pæmântean?

Pentru a înflelege rostul morflii, tre-
buie sæ apreciem scopul vieflii. Lumina

slabæ a credinflei trebuie sæ cedeze 
soarelui de prânz al revelafliei, prin ca-
re noi cunoaøtem cæ am træit înainte
de a ne naøte în viafla muritoare. În 
starea noastræ premuritoare, am fost
færæ îndoialæ, printre fiii øi fiicele lui
Dumnezeu care au strigat de veselie
pentru ocazia de a avea aceastæ exis-
tenflæ muritoare provocatoare, dar ne-
cesaræ.5 Am øtiut cæ scopul nostru era
sæ dobândim un trup fizic, sæ învingem
încercærile øi sæ dovedim cæ vom fline
poruncile lui Dumnezeu. Tatæl nostru
a øtiut cæ, datoritæ naturii stærii muri-
toare, noi vom fi ispitifli, vom pæcætui 
øi vom avea lipsuri. Pentru a avea toate
øansele de succes, El a prevæzut un
Salvator care avea sæ sufere øi sæ moaræ
pentru noi. Nu numai cæ El avea sæ is-
pæøeascæ pentru pæcatele noastre, ci,
ca parte a ispæøirii, El, de asemenea,
avea sæ învingæ moartea fizicæ de care
noi urma sæ avem parte din cauza cæ-
derii lui Adam.

Astfel, cu mai mult de 2.000 de ani în
urmæ, Hristos, Salvatorul nostru, S-a
næscut în viafla muritoare într-un staul
din Betleem. Mult prezisul Mesia sosise.

S-a scris foarte puflin despre copilæ-
ria lui Isus. Îmi place pasajul din Luca:
„Øi Isus creøtea în înflelepciune, în sta-
turæ, øi era tot mai plæcut înaintea lui
Dumnezeu øi înaintea oamenilor”.6 Øi

în Faptele apostolilor, este o propozi-
flie scurtæ referitoare la Salvator care
are o imensæ însemnætate: „[Isus] um-
bla din loc în loc, fæcea bine”.7

El a fost botezat de Ioan în râul
Iordan. I-a chemat pe cei doisprezece
apostoli. I-a binecuvântat pe cei bol-
navi. I-a fæcut pe schilozi sæ umble, pe
orbi sæ vadæ, pe surzi sæ audæ. El i-a
adus chiar øi pe morfli la viaflæ. El a pre-
dicat, a mærturisit øi a oferit un exem-
plu perfect pe care sæ-l urmæm.

Øi apoi, misiunea pæmânteanæ a
Salvatorului lumii s-a apropiat de sfâr-
øit. Ultima cinæ cu apostolii Sæi a avut
loc într-o odaie de sus. Urma sæ aibæ
parte de Ghetsimani øi de crucea de
pe dealul „Cæpæflâna”.

Nicio persoanæ muritoare nu poate
concepe importanfla deplinæ a ceea ce a
fæcut Hristos pentru noi în Ghetsimani.
El Însuøi, mai târziu, a descris aceastæ
experienflæ: „Suferinfle care M-au fæcut,
chiar pe Mine, Dumnezeu, Cel mai ma-
re dintre tofli, sæ tremur de durere øi sæ
sângerez din fiecare por øi sæ sufær atât
în trup, cât øi în spirit”.8

Dupæ agonia din Ghetsimani, stors
de putere, El a fost luat cu cruzime de
mâini dure øi dus înaintea lui Ana,
Caiafa, Pilat øi Irod. El a fost acuzat øi
înjurat. Lovituri grele I-au slæbit øi mai
mult trupul sfâøiat de durere. Sângele
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Îi curgea pe faflæ din cauza unei coroa-
ne de spini ascuflifli care I-a fost pusæ
pe cap, gæurindu-I fruntea. Øi apoi, 
El a fost dus din nou la Pilat care a 
cedat strigætelor mulflimii furioase:
„Ræstigneøte-L, ræstigneøte-L”.9

A fost biciuit cu un bici cu multiple
fâøii de piele întreflesute cu metale as-
cuflite øi oase. Ridicându-se de sub
cruzimea biciuirii, cu paøi împleticifli,
El Øi-a purtat propria cruce pânæ nu a
mai putut merge mai departe øi altci-
neva I-a purtat povara pe umeri.

În cele din urmæ, pe un deal numit
„Cæpæflâna” trupul Lui rænit a fost bætut
în cuie pe cruce, în timp ce ucenicii
Sæi se uitau neajutorafli. Færæ milæ, El a
fost batjocorit, înjurat øi luat în derîde-
re. Cu toate acestea, El a strigat: „Tatæ,
iartæ-i, cæci nu øtiu ce fac!”.10

Orele de agonie treceau în timp ce
viafla I se scurgea. De pe buzele uscate
au ieøit cuvintele: „Tatæ, în mâinile Tale
Îmi încredinflez duhul! Øi când a zis
aceste vorbe, Øi-a dat duhul”.11

Când liniøtea øi alinarea unei morfli
milostive L-au eliberat de durerile vieflii
pæmântene, El S-a întors în prezenfla
Tatælui Sæu.

În ultimul moment, Învæflætorul ar fi
putut sæ se ræzgândeascæ. Dar nu a fæ-
cut-o. El a îndurat toate lucrurile, ca sæ
poatæ salva toate lucrurile. Trupul Lui
færæ viaflæ a fost dus în grabæ øi pus cu
grijæ într-un mormânt împrumutat.

Nu existæ cuvinte în scripturile creø-
tine care sæ însemne mai mult pentru
mine decât cele spuse de înger Mariei
Magdalena care plângea øi celeilalte
Marii, în prima zi a sæptæmânii când ele
s-au apropiat de mormânt ca sæ îngri-
jeascæ trupul Domnului lor. Îngerul 
a spus:

„Pentru ce cæutafli între morfli pe Cel
ce este viu? Nu este aici, ci a înviat”.12

Salvatorul nostru træia din nou. Cel
mai glorios, încurajator øi liniøtitor
eveniment dintre toate evenimentele

din istoria omenirii avusese loc – vic-
toria asupra morflii. Durerea øi agonia
din Ghetsimani øi de pe Cæpæflâna fu-
seseræ øterse. Salvarea omenirii fusese
asiguratæ. Cæderea lui Adam fusese
ræscumpæratæ.

Mormântul gol din prima dimineaflæ
de Paøte a fost ræspunsul la întrebarea
lui Iov: „Dacæ omul odatæ mort ar pu-
tea sæ mai învieze?”. Tuturor celor care
mæ auzifli, væ declar cæ, dacæ un om
moare, el va træi din nou. Cunoaøtem
acest lucru pentru cæ avem lumina
adeværului revelat. 

„Cæci dacæ moartea a venit prin om,
tot prin om a venit øi învierea morflilor. 

Øi dupæ cum tofli mor în Adam, tot
aøa, tofli vor învia în Hristos”.13

Am citit – øi cred – în mærturiile ce-
lor care au træit sentimente de durere
la ræstignirea lui Hristos øi de bucurie
la învierea Sa. Am citit – øi cred – în
mærturiile celor din Lumea Nouæ care
au fost vizitafli de acelaøi Domn înviat.

Cred în mærturia celui care, în
aceastæ dispensaflie, a vorbit cu Tatæl øi
cu Fiul într-o dumbravæ acum numitæ
sacræ øi care øi-a dat viafla, pecetluind
acea mærturie cu sângele sæu. El a 
declarat: 

„Øi acum, dupæ numeroasele mærtu-
rii care au fost date despre El, aceasta

este mærturia, ultima dintre toate, pe
care o dæm despre El: Cæ El træieøte! 

Pentru cæ L-am væzut, chiar la
dreapta lui Dumnezeu; øi I-am auzit
glasul depunând mærturie cæ El este
Singurul Næscut al Tatælui”.14

Întunericul morflii poate fi întot-
deauna risipit de lumina adeværului 
revelat. „ Eu sunt învierea øi viafla”15, a
spus Învæflætorul. „Væ las pacea, væ dau
pacea Mea”.16

De-a lungul anilor, am auzit øi am
citit mærturii mult prea numeroase ca
sæ le pot numæra, care mi-au fost îm-
pærtæøite de oameni care mærturisesc
despre adeværul învierii øi care au pri-
mit în momentele lor de mare nevoie
pacea øi alinarea promise de Salvator.

Voi menfliona doar un fragment
dintr-o astfel de relatare. Cu douæ sæp-
tæmâni în urmæ, am primit o scrisoare
emoflionantæ de la un tatæ a øapte co-
pii care mi-a scris despre familia sa øi,
în special, despre fiul sæu, Jason, care
se îmbolnævise la vârsta de 11 ani. În
urmætorii ani, boala lui Jason a revenit
de câteva ori. Acest tatæ vorbea despre
atitudinea pozitivæ a lui Jason øi de sta-
rea lui veselæ, în ciuda încercærilor de
sænætate. Jason a primit Preoflia aaroni-
cæ la vârsta de 12 ani øi „întotdeauna
øi-a îndeplinit cu credinflæ øi sârguinflæ

M a i 2 0 1 0 89



responsabilitæflile, într-un mod exce-
lent, indiferent dacæ s-a simflit bine 
sau nu”. El a primit medalia Eagle
Scout (medalia cercetaøilor „Vulturul”)
la vârsta de 14 ani.

Vara trecutæ, nu cu mult timp dupæ
ce a împlinit 15 ani, Jason a fost inter-
nat din nou în spital. Într-una din vizi-
tele sale la Jason, tatæl lui l-a gæsit cu
ochii închiøi. Neøtiind dacæ Jason dor-
mea sau era treaz, el a început sæ-i vor-
beascæ încetiøor. „ Jason”, i-a spus, „øtiu
cæ tu ai trecut prin multe în viafla ta
scurtæ øi cæ starea ta actualæ este grea.
Chiar dacæ ai o luptæ uriaøæ înainte, nu
vreau sæ-fli pierzi niciodatæ credinfla în
Isus Hristos”. El a spus cæ a fost sur-
prins când Jason øi-a deschis ochii ime-
diat øi a spus cu o voce claræ, hotærâtæ:
„Niciodatæ!”. Apoi, Jason øi-a închis
ochii øi nu a mai spus nimic. 

Tatæl lui a scris: „În aceastæ declara-
flie simplæ, Jason a exprimat una dintre
cele mai puternice øi pure mærturii de-
spre Isus Hristos pe care le-am auzit
vreodatæ…. Pe mæsuræ ce declaraflia lui
„Niciodatæ!” mi se întipærea în suflet în
ziua aceea, inima mi s-a umplut de bu-
curie cæ Tatæl Ceresc mæ binecuvântase
sæ fiu tatæl unui asemenea bæiat minu-
nat øi nobil… A fost ultima datæ când 
l-am auzit declarându-øi mærturia de-
spre Hristos”.

Deøi familia lui se aøtepta ca aceastæ
spitalizare sæ fie una dintre spitalizærile
de rutinæ, Jason a murit la mai puflin
de douæ sæptæmâni dupæ aceea. Un 

frate øi o soræ mai mari slujeau în mo-
mentul respectiv ca misionari cu timp
deplin. Un alt frate, Kyle, tocmai îøi pri-
mise chemarea în misiune. De fapt,
chemarea venise mai devreme decât
se aøteptase øi, pe 5 august, chiar cu 
o sæptæmânæ înainte de moartea lui
Jason, familia s-a adunat în camera lui
de spital pentru ca scrisoarea cu che-
marea lui Kyle în misiune sæ poatæ fi
deschisæ acolo øi împærtæøitæ de întrea-
ga familie.

În scrisoarea lui cætre mine, acest
tatæ a inclus o fotografie cu Jason pe
patul de spital, cu fratele lui mai mare,
Kyle, stând în picioare lângæ pat, fli-
nând în mânæ chemarea sa în misiune.
Acest lucru era scris dedesubtul foto-
grafiei: „Chemafli sæ slujeascæ împreu-
næ în misiunile lor – de ambele pærfli
ale vælului”.

Fratele lui Jason øi sora care slu-
jeau deja în misiunile lor au trimis
acasæ scrisori frumoase, mângâietoa-
re pentru a fi împærtæøite la înmor-
mântarea lui Jason. Sora lui, care
slujea în misiunea Argentina, Buenos
Aires Vest, a scris printre altele: „Øtiu
cæ Isus Hristos træieøte øi pentru cæ
El træieøte, noi, tofli, inclusiv iubitul
nostru Jason, va træi, de asemenea,
din nou…. Putem gæsi alinare în cu-
noaøterea cu certitudine cæ am fost
pecetluifli împreunæ ca o familie eter-
næ…. Dacæ ne vom strædui sæ ne su-
punem øi sæ ne perfecflionæm în
aceastæ viaflæ, îl vom vedea [din

nou]”. Ea a continuat: „[O] scripturæ
care îmi place de multæ vreme are
acum o nouæ semnificaflie øi impor-
tanflæ în acest moment … [Din]
Apocalipsa, capitolul 21, versetul 4:
«El [Dumnezeu] va øterge orice lacri-
mæ din ochii lor. Øi moartea nu va
mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici
flipæt, nici durere, pentru cæ lucrurile
dintâi au trecut»”.

Preaiubiflii mei frafli øi preaiubitele
mele surori, în momentul nostru de
cea mai profundæ tristefle, putem primi
pacea profundæ din cuvintele îngerului
din prima dimineaflæ de Paøte: „Nu este
aici, ci a înviat”.17

„A-nviat azi Isus, Domnul!
Bucuroøi voi sæ vestifli.
Isus a înfruntat moartea,
Oameni, tofli, fifli fericifli.
Mormântul a fost deschis,
Hristos astæzi a învins.”18

Ca unul dintre martorii Lui spe-
ciali de pe pæmânt, în zilele noastre,
în aceastæ glorioasæ duminicæ de
Paøte, væ declar cæ acest lucru este
adeværat, în numele Sæu sfânt – chiar
numele lui Isus Hristos, Salvatorul
nostru – amin. ■
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