Unde î i este epu ul, moarte? (1 Corinteni 15, 55)
Într-o zi Vlad s-a jucat în gr din . Din gre eal s-a apropiat prea mult de stupii de albine.
Câteva albine s-au luat dup el o bucat bun de drum, iar una, care p rea a fi foarte sup rat pe
Vlad, la urm rit pân în cas , unde el se refugia-se urlând. Mama l-a luat în bra ele ei, iar albina sa n pustit asupra ei i a în epat-o în mân . Dup ce durerea mare a mai trecut, mama i-a spus lui
Vlad: ,,Acum tu nu mai trebuie s te temi. Uit -te aici, albina m-a în epat pe mine i a r mas f r
epu . Ea trebuie s moar acum.” Apoi i-a ar tat un punct negru la locul unde albina a în epat-o.
,,Prive te”, a continuat ea, ,,acesta este epu ul, acum albina nu mai poate s - i fac nimic.” Vlad
s-a lini tit în sfâr it, dar i-a p rut foarte r u, când a v zut cum se umfl mâna mamei. Ea a îndurat
toate acestea pentru el, fiul ei. Mama folose te acest prilej, ca s vorbeasc cu Vlad despre o
dragoste, care era cu mult mai mare decât dragostea ei; cum Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a
murit pentru noi i a luat astfel mor ii epu ul. De aceea apostolul spune: ,,Unde î i este epu ul,
moarte? Unde î i este biruin a, moarte?” ( 1 Corinteni 15, 55). Ea îi spune mai departe: ,,Isus
Hristos, cel neprih nit, a murit pentru noi, cei nelegiui i, i a înviat biruitor din mor i. A a a purtat
El pedepsa i a isp it vina, care ne-ar fi dus la judecata lui Dumnezeu. Fiecare, care se îndreapt
spre Isus cu vina lui, g se te iertare i prime te via ve nic în El. El tie acum, c atunci, când
va muri, va merge la Isus în slava ve nic .”

