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Mântuirea 
 
Cel�lalt tâlhar a zis: »Doamne, adu-�i aminte de mine, când vei veni în împ�r��ia Ta!« Isus a 

r�spuns: »Adev�rat î�i spun c� ast�zi vei fi cu Mine în rai.« 
                                       Luca 23.42-43 
 
  Mântuirea tâlharului de pe cruce este un exemplu relevant despre modul în care Hristos 
poate s� mântuiasc� �i cât este El de gata s� primeasc� pe to�i care vin la El, în oricare situa�ie 
s-ar afla ei. Acest act de har nu pot s�-l limitez la un singur caz, tot a�a cum este cu mântuirea 
lui Zacheu, reprimirea lui Petru sau chemarea lui Pavel. Orice întoarcere la Dumnezeu este 
într-un anumit sens unic� în felul ei; nu sunt dou� la fel, �i totu�i orice întoarcere la 
Dumnezeu este la rândul ei un model pentru alta. Mântuirea tâlharului de pe cruce mai 
degrab� se aseam�n� cu mântuirea noastr�, decât s� se deosebeasc� de ea. Putem s-o privim 
ca pe un caz special, unic, care nu se mai repet�. 
  Putem observa c� Domnul Isus se afla într-un moment deosebit al vie�ii Sale, atunci când l-a 
mântuit pe tâlhar. Deja în gr�dina Ghetsimani, înaintea lui Caiafa, a lui Irod �i a lui Pilat I S-a 
luat onoarea, dar acum a ajuns pe treapta cea mai de jos. Dezbr�cat de haine, pironit cu cuie 
pe cruce, Domnul nostru era batjocorit de o mul�ime lipsit� de respect; atârnând acolo, lupta 
cu moartea. În acele momente era valabil versetul: »A fost pus în num�rul celor f�r�delege« 
(Marcu 15.28, Isaia 53.12). A ajuns drojdia omenirii. �i cu toate acestea, tocmai în aceast� 
stare, El a înf�ptuit m�rea�a lucrare a harului. Prive�te aceast� minune pe care a înf�ptuit-o 
Mântuitorul în momentul când I se r�pise toat� slava �i era pe pragul mor�ii ca un spectacol al 
ru�inii! Acum, dup� ce S-a reîntors în slava Sa �i st� pe tronul de lumin�, este cu mult mai 
sigur c� poate s� fac� minuni mari. »De aceea �i poate s� mântuiasc� în chip des�vâr�it pe cei 
ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru c� tr�ie�te pururea ca s� mijloceasc� pentru ei« 
(Evrei 7.25). Dac� un Mântuitor muribund a putut s� mântuiasc� un criminal, atunci pot 
accepta c� acum El poate face lucruri mai mari, c�ci El tr�ie�te �i domne�te. Lui I s-a dat toat� 
puterea în cer �i pe p�mânt – poate exista ceva care s� dep��easc� puterea harului S�u? 
   Nu este numai sl�biciunea în trup a Domnului nostru aceea care face a�a de remarcabil� 
mântuirea uciga�ului care a fost gata s� se c�iasc�, ci mult mai mult faptul c� uciga�ul 
muribund putea s� vad� aceast� mântuire. Po�i s� te a�ezi în locul lui �i s�-�i imaginezi cum î�i 
pirone�ti privirea spre Acela care atârnând pe cruce lupta cu moartea? În aceste împrejur�ri, 
�i-ar fi posibil s� crezi c� El este Domnul slavei, care curând dup� aceste momente va prelua 
împ�r��ia Sa? O credin��, care în astfel de împrejur�ri Îl vedea pe Isus ca Domn �i Împ�rat, nu 
era o credin�� mic�. Dac� apostolul Pavel ar fi aici �i ar dori s� completeze lista cu exemplele 
de credin�� deosebit�, cu certitudine ar începe lista cu acest tâlhar, care a crezut într-un 
Hristos crucificat, dispre�uit �i muribund, �i L-a rugat pentru ajutor, având în vedere c� în 
curând El Î�i va începe domnia. Credin�a tâlharului de pe cruce era cu atât mai remarcabil�, cu 
cât el însu�i suferea mari dureri �i avea înaintea ochilor moartea care se apropia. Nu este u�or 
s� p�strezi încrederea, atunci când te chinuie frica mor�ii. Uneori tr�im noi în�ine realitatea c� 
durerile trupului întunec� gândirea noastr�. Dac� suferim dureri mari, ne vine greu s� 
dovedim credin�a pe care gândim c� o avem. Îns� acest om de pe cruce a crezut în via�a 
ve�nic�, cu toate c� suferea �i vedea în ce stare jalnic� era Mântuitorul. În acesta s-a ar�tat o 
credin�� rar întâlnit�. 
   Gânde�te-te c� Domnul nostru era înconjurat de batjocoritori. Este u�or s� îno�i în direc�ia 
curentului de ap�, dar este greu s� îno�i contra lui. Tâlharul de pe cruce a auzit cum preo�ii în 
arogan�a lor î�i b�teau joc de Domnul �i cum mul�imea poporului se unea de bun�voie cu ei în 
aceast� batjocur�. Tovar��ul lui, care atârna pe cruce al�turi de el, s-a l�sat infectat de duhul 
acestei ore �i batjocorea împreun� cu ceilal�i, �i probabil c� �i prietenul nostru a f�cut la 
început acela�i lucru. Dar prin harul lui Dumnezeu a fost transformat. El a crezut în Domnul 
Isus în momentul când se afla în gura mor�ii �i a dispre�ului. Credin�a lui nu a fost dependent� 
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de împrejur�ri; el, tâlharul muribund, a fost plin de încredere. Ca o stânc� puternic�, ce se 
înal�� în mijlocul apelor învolburate, a m�rturisit nevinov��ia lui Hristos, pe care o batjocorea 
cel�lalt. Credin�a lui este demn� de imitat. Tâlharul nu putea s�-�i mai mi�te m�dularele, 
numai limba putea s-o mi�te. El a folosit cu chibzuin�� acest m�dular, ca s� înfrunte pe 
tovar��ul lui �i s� îndrept��easc� pe Domnul s�u. Prin credin�� a depus o m�rturie curajoas� �i 
o m�rturisire în�eleapt�. Nu inten�ionez s� laud pe tâlhar sau credin�a lui; vreau s� scot în 
eviden�� slava harului divin, care i-a dat tâlharului o astfel de credin�� �i l-a mântuit pe deplin. 
Doresc s� ar�t cât de minunat este Mântuitorul, care mântuie�te pentru totdeauna, care în 
astfel de împrejur�ri mântuie�te pe un astfel de om, care îi d� o astfel de credin�� �i care a 
putut s�-l preg�teasc� pe deplin �i f�r� întârziere pentru mântuirea etern�. Prive�te la puterea 
Duhului lui Dumnezeu, care pe un teren foarte nepotrivit �i în împrejur�ri de nesuportat poate 
da o astfel de credin��! 
   Dorim s� ne întoarcem la tema propriu-zis� a mesajului nostru: fii atent la omul care a fost 
ultimul înso�itor al Domnului nostru pe p�mânt; gânde�te-te c� acest om a fost �i primul 
înso�itor al Domnului nostru la poarta paradisului; ascult� ce vrea s� ne spun� Domnul nostru 
prin aceast� fapt� a harului. 
 
 
Tâlharul de pe cruce a fost ultimul înso�itor al Domnului nostru pe p�mânt 
 
  Ce înso�ire s�r�c�cioas� �i-a ales Domnul nostru pe p�mânt! El nu a ales p�rt��ia fariseilor 
evlavio�i sau a saducheilor în�elep�i, El era cunoscut ca »Prietenul vame�ilor �i al 
p�c�to�ilor«. Cât de mult m� bucur de acest fapt! Aceasta îmi d� certitudinea c� El nu va 
respinge nici p�rt��ia cu mine. Dac� Domnul Isus m� face prieten al S�u, cu siguran�� aceasta 
nu-I va aduce o onoare deosebit�. Crezi tu c� prestigiul Lui cre�te, dac� El te face un prieten 
al Lui? A avut El vreodat� avantaje din partea noastr�? Nu, dac� Isus nu S-ar fi coborât atât de 
mult, n-ar fi ajuns niciodat� pân� la mine, �i dac� nu ar fi c�utat pe oamenii nedemni, atunci 
El nu te-ar fi întâlnit. C�ci aceasta este ceea ce tu sim�i. E�ti mul�umitor pentru faptul c� El a 
venit, »ca s� cheme la poc�in�� pe cei p�c�to�i, �i nu pe cei drep�i« (Luca 5.32)? Fiind Marele 
Medic, S-a ocupat mult de cei bolnavi. A mers acolo unde a avut posibilitatea s� vindece. Cei 
s�n�to�i nu au nevoie de medic; ei nu �tiu s�-L aprecieze �i nu pot s�-I ofere prilejul s�-�i 
exerseze arta de a vindeca. De aceea Domnul nostru nu a r�mas mult timp în casele oamenilor 
s�n�to�i. Îns� atunci când El te-a mântuit �i m-a mântuit, noi I-am oferit mult spa�iu pentru 
îndurarea �i harul S�u. Dragostea Lui a g�sit la noi loc suficient, ca s�-�i fac� lucrarea în golul 
îngrozitor al nevoilor �i al p�catelor noastre; �i aici El a f�cut lucruri mari pentru noi. Ne 
bucur�m de aceasta. 
  Pentru ca nimeni s� nu descurajeze �i s� zic�: »Eu nu merit nici o aten�ie!«, vreau s� atrag 
aten�ia asupra faptului c� ultimul înso�itor al lui Hristos pe p�mânt a fost un p�c�tos, �i anume 
nu unul obi�nuit. El a înc�lcat legile omene�ti; a fost un tâlhar. Unii îl socotesc un agitator, �i 
eu cred c� a fost într-adev�r a�a. Rebelii din zilele acelea uneau uciderea cu ho�ia. Probabil, a 
fost un profitor lipsit de scrupule, care �i-a îndreptat armele împotriva st�pânirii romane �i sub 
pretext de r�scoal� a ucis �i a jefuit. În cele din urm� l-au arestat �i l-au condamnat la moarte 
înaintea unei cur�i de judecat� romane, care în general era dreapt�, �i în mod sigur în acest 
caz. Rebelul a recunoscut c� pe drept a fost condamnat. Deci acest om, care atârna pe cruce �i 
credea, a fost un tâlhar dovedit, care dup� ce a stat închis în celula mor�ii trebuia acum s� fie 
omorât pentru fapta lui. Omul, c�ruia Domnul nostru i s-a adresat, a fost unul dovedit prin 
lege c� era un f�c�tor de rele. Cât de mult a iubit Domnul pe oamenii vinova�i! Cât de mult S-
a aplecat El spre cel mai neînsemnat! 
  Domnul slavei i-a adresat acestui om nedemn cuvintele de neegalat ale harului, înainte ca el 
s� moar�, cuvinte minunate, care nu pot fi întrecute, chiar dac� ai cerceta toat� Scriptura: 
»Ast�zi vei fi cu Mine în rai!« Presupun c� nici unul din cititori nu este condamnat pe drept 
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sau st� sub acuzarea c� a înc�lcat dreptul �i morala. Dac� totu�i este a�a, atunci doresc s�-l 
invit s� caute iertarea �i înoirea inimii la Domnul Isus Hristos. Ai dreptul s� vii la El, oricine 
ai fi. Tâlharul de pe cruce a f�cut aceasta. El a fost vinovat de cea mai mare vin�, dar a 
recunoscut aceasta. El nu s-a scuzat; nu a c�utat s� se ascund� sub vreo hain�. El era în mâna 
drept��ii; îl a�tepta moartea, �i totu�i a crezut în Isus, I-a adresat o rug�ciune smerit� �i a fost 
imediat mântuit. A�a cum a fost atunci, tot a�a este posibil �i ast�zi. Isus mântuie�te �i pe al�i 
oameni care se aseam�n� cu acesta. De aceea vreau s� fiu foarte clar, pentru ca nimeni s� nu 
fie trecut cu vederea: nimeni nu este exclus de la îndurarea nem�rginit� a lui Hristos; nu 
conteaz� m�rimea vinei. Dac� crezi în Isus, El te va mântui. 
   Omul de pe cruce nu era numai un p�c�tos, el era un om care a devenit con�tient de p�catul 
lui. Presupun c� mai înainte nu s-a gândit niciodat� în mod serios la Isus. Potrivit cu relat�rile 
celorlal�i evangheli�ti, se pare c� �i el împreun� cu tovar��ul lui a batjocorit pe Domnul. Chiar 
dac� nu a folosit cuvinte de batjocur�, a fost întru totul de acord cu cel�lalt, a�a c� 
evanghelistul nu-i face nici o nedreptate când relateaz�: »Tâlharii care erau r�stigni�i 
împreun� cu El, Îi aruncau acelea�i cuvinte de batjocur�« (Matei 27.44). Îns� dintr-o dat� a 
ajuns la convingerea c� omul de lâng� el, care a�tepta moartea, era mai mult decât un om. A 
citit inscrip�ia a�ezat� deasupra capului Lui �i a crezut c� ceea ce scrie acolo este adev�rat: 
»Acesta este Împ�ratul iudeilor« (Luca 23.38). Plin de încredere s-a adresat lui Mesia, pe care 
tocmai L-a descoperit, �i s-a predat în totalitate Lui. Drag� cititorule, în�elegi acum c� din 
momentul în care recuno�ti în Isus pe Hristosul lui Dumnezeu po�i s�-�i pui pe deplin 
încrederea în El �i po�i fi mântuit? 
  Un vestitor al Cuvântului, al c�rui mesaj n-a fost clar din punct de vedere teologic, a 
întrebat: »Crezi tu, dup� ce ai tr�it cincizeci de ani în p�cat, c� po�i fi cur��it într-o clip� prin 
sângele lui Isus?« R�spunsul meu este: »Sigur c� da, noi credem pe deplin c� cel mai negru 
suflet poate fi f�cut alb prin sângele pre�ios al lui Isus. Noi credem c� p�catele din timpul a 
�aizeci sau �aptezeci de ani pot fi iertate într-o frac�iune de secund�, c� natura noastr� veche, 
care se stric� tot mai mult, poate într-o clipit� s� ob�in� r�nile ei de moarte, în timp ce via�a 
ve�nic� este implantat� în sufletul nostru.« Tot a�a a fost �i cu tâlharul de pe cruce. El a ajuns 
la cap�tul posibilit��ilor sale. Îns� dintr-o dat� s-a trezit �i a ajuns la convingerea de 
nezdruncinat c� Mesia era al�turi de el; el L-a privit prin credin�� �i a tr�it. 
   De aceea, dragii mei, dac� niciodat� nu a�i crezut, dac� pân� în momentul acesta a�i tr�it o 
via�� p�c�toas�, voi pute�i s� fi�i imediat mântui�i, dac� crede�i c� Fiul iubit al lui Dumnezeu a 
venit în aceast� lume ca s� mântuiasc� pe oameni de p�cat, dac� v� m�rturisi�i sincer p�catele 
�i Îi acorda�i încredere. În timp ce citi�i aceste rânduri, Unul, Cel minunat, Cel care S-a în�l�at 
la cer �i care are putere nelimitat�, poate s� fac� o fapt� a harului.  
   Vreau s� spun foarte clar: omul, care a fost ultimul înso�itor al lui Hristos pe p�mânt, a fost 
un p�c�tos foarte nenorocit. P�catele lui l-au biruit, acum primea plata pentru faptele sale. 
Mereu întâlnesc oameni care sunt la fel ca �i acesta: au tr�it pân� acum în desfrânare, risip� �i 
f�r� s�-�i fac� griji pentru ziua de mâine. Acum încep s� simt� cum fl�c�rile judec��ii se 
apropie de trupurile lor. Ei au deja iadul pe p�mânt, gust� din judecata ve�nic�. Îi chinuie 
mustr�rile de con�tiin��, asemenea mu�c�turilor de �arpe, iar pulsul lor este mare, asemenea 
st�rilor febrile. Nu g�sesc odihna; zi �i noapte le este fric� �i se chinuie. P�catul i-a biruit �i i-a 
luat în st�pânire; simt cum sunt constrân�i �i mâna�i de la spate. Omul de pe cruce se g�sea 
într-o situa�ie îngrozitoare; a ajuns într-o situa�ie extrem�; nu mai avea mult de tr�it; 
crucificarea se termina cu moartea; nu va mai dura mult �i îi vor zdrobi picioarele, ca s�-i 
curme existen�a lui jalnic�.  
   S�rmanul de el! Mai avea de tr�it numai câteva momente – scurta perioad� de timp dintre 
amiaz� �i apusul soarelui. Dar a fost timp suficient pentru Mântuitorul, care are putere s� 
mântuiasc� oricând. Unii dintre noi se vor teme c� unul sau altul va amâna momentul când s� 
se hot�rasc� pentru Hristos, dac� vom continua s� accentu�m aceast� scen�. Eu nu pot s� 
schimb starea de lucruri, dac� sunt oameni necredincio�i care trateaz� cu indiferen�� adev�rul, 
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jucându-se cu el. Cu toate acestea, vreau s� spun hot�rât: dac� te lup�i în aceste momente cu 
moartea, atunci crede în Domnul Isus Hristos �i vei fi mântuit. Chiar �i în situa�ia c� vei c�dea 
dintr-o dat� mort, dac� acum crezi în Domnul Isus Hristos, vei fi mântuit. Acum, pe loc! În 
timp ce prive�ti la Isus �i te încrezi în El, El î�i va da o inim� nou� �i un Duh nou �i va �terge 
p�catele tale. Aceasta este slava �i lauda harului lui Hristos. Cât de mult doresc s-o pot vesti 
a�a cum se cuvine! În cele din urm�, Domnul nostru se putea vedea în tov�r��ia unui tâlhar 
convertit. Lui i-a adresat El cele mai bune cuvinte. Veni�i, voi to�i cei vinova�i, El v� va primi 
în har! 
   Înc� o dat�: omul, pe care Hristos l-a mântuit în ultimele momente, n-a mai putut s� fac� 
fapte bune. Dac� mântuirea ar fi depins de aceste fapte bune, atunci nu l-ar mai fi putut 
mântui; el era legat de mâini �i de picioare pe stâlpul mor�ii. Era prea târziu pentru a mai face 
o fapt� bun�. El putea s� spun� numai câteva cuvinte bune; asta a fost totul. Nu putea s� mai 
fac� nici o fapt�. Dac� salvarea lui ar fi fost dependent� de o via�� activ� �i folositoare, atunci 
el n-ar mai fi fost niciodat� mântuit. În afar� de aceasta era un p�c�tos, care nu mai putea s� 
aib� parte de o perioad� mai lung� de isp��ire a p�catelor; mai avea doar scurt timp de tr�it. 
Nu mai putea s� aib� luni sau ani de c�in�� amar�, c�ci timpul lui era m�surat �i limitat; era 
deja la marginea mormântului. Sfâr�itul lui era îngrozitor de aproape, �i cu toate acestea, 
Mântuitorul a putut s�-l mântuiasc�. Hristos l-a mântuit a�a de deplin, încât tâlharul a ajuns cu 
El în Paradis înainte ca s� apun� soarele. 
   Acest p�c�tos, pe care �i l-am zugr�vit înaintea ochilor t�i în culori a�a de sumbre, a crezut 
în Isus �i a m�rturisit credin�a lui. El s-a încrezut în Domnul f�r� nici o rezerv�. Isus era un 
Om, �i tâlharul L-a strigat ca pe un om, dar el a �tiut totodat� c� El era Domnul, �i de aceea I 
s-a adresat: »Doamne, adu-�i aminte de mine!« A avut o încredere atât de mare în Isus, încât 
nu a avut decât o singur� dorin��, ca Isus s� Se gândeasc� la el �i s�-�i aduc� aminte de el 
îndat� ce va veni în Împ�r��ia Sa. Cititorul meu drag, aceasta este problema multora dintre 
voi: �ti�i multe despre Isus, �i cu toate acestea nu v� încrede�i în El. Încredere înseamn� 
salvare! De ani de zile a�i fost gata s� v� încrede�i în Isus, dar nici acum n-a�i ajuns s� face�i 
aceasta. Tâlharul nu a amânat nici o clip�. A apucat singura speran�� care i s-a oferit. 
Cuno�tin�a pe care a avut-o, c� Omul de lâng� el era Mesia, n-a p�strat-o pentru sine ca pe o 
credin�� seac�, moart�, ci a transformat-o în încredere �i rug�ciune: »Doamne, adu-�i aminte 
de mine când vei veni în Împ�r��ia Ta!« Fie ca prin ajutorul harului S�u nem�rginit mul�i 
dintre voi s� se încread� în aceste momente în Domnul! Tu vei fi mântuit, �tiu aceasta. Dac� 
nu vei fi mântuit, cu toate c� te-ai încrezut, atunci trebuie s� renun� la toat� speran�a mea. 
Aceasta este tot ce am f�cut noi: am privit �i am tr�it. Noi tr�im mai departe, deoarece privim 
la Mântuitorul viu. Prive�te la Isus, imediat ce ai devenit con�tient de p�catele tale; încrede-te 
în El �i g�se�te cuvinte care dovedesc încrederea! Deoarece El este Domnul spre onoarea lui 
Dumnezeu Tat�l, tu trebuie s� fii mântuit �i vei fi mântuit. 
   Deoarece nenorocitul de pe cruce a avut o credin�� mântuitoare, a putut s� rosteasc� o 
rug�ciune smerit�, dar potrivit�: »Doamne, adu-�i aminte de mine!« Nu pare a fi o rug�ciune 
mare. Dar a�a cum a în�eles-o el, erau incluse în ea toate dorin�ele inimii lui înfrico�ate. Când 
s-a gândit la Împ�r��ia lui Dumnezeu, a în�eles mai bine slava Salvatorului, c�ci sim�ea c� 
dac� Domnul Se va gândi la el, atunci el va fi mântuit pentru ve�nicie! Iosif l-a rugat în 
temni�� pe mai marele brutarilor s� se gândeasc� la el atunci când î�i va relua activitatea �i î�i 
va rec�p�ta demnitatea; dar brutarul l-a uitat. Domnul nostru, dimpotriv�, nu va uita niciodat� 
pe un p�c�tos care din temni�a subteran�, cea mai întunecat� Îl va chema în ajutor. Chiar �i în 
Împ�r��ia Sa Î�i va aduce aminte de gemetele �i oftaturile p�c�to�ilor, care suspin� sub povara 
p�catelor lor. Nu vrei s� te rogi acum �i s� ocupi un loc în aducerea aminte a Domnului Isus? 
   Am încercat s� descriu acest om. Chiar dac� m-am str�duit s� fac aceasta, nu mi-am atins 
�inta, dac� nu am reu�it s�-�i deschid ochii ca s� te recuno�ti în acest f�c�tor de rele. Mai ales 
dac� ai fost un mare p�c�tos, un c�lc�tor al dreptului �i o persoan� care ofenseaz� �i în timpul 
vie�ii tale nu te-ai preocupat de lucrurile ve�nice, te asemeni cu acest f�c�tor de rele de pe 
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cruce. �i cu toate acestea, po�i face ceea ce a f�cut tâlharul: crede c� Isus este Hristosul. Pune-
�i sufletul în mâna Lui! El te va mântui tot a�a de sigur, cum a mântuit pe acel tâlhar de pe 
cruce. Isus î�i vorbe�te plin de îndurare: »Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afar�« (Ioan 
6.37). Oricine ai fi tu, dac� vii la El �i te încrezi în El, în nici un caz �i în nici o situa�ie nu te 
va respinge. În�elegi tu aceasta? Po�i tu în�elege, c� este valabil �i pentru tine �i c� ob�ii via�a 
ve�nic� dac� vii la El? Cât de bucuros sunt, dac� ai în�eles adev�rul acesta! 
   Sunt pu�ine persoane care au a�a multe contacte cu oameni descuraja�i �i deprima�i, a�a cum 
am eu. Permanent îmi scriu oameni, care zac c�zu�i la p�mânt. Nu �tiu de ce fac aceasta. Nu 
sunt deosebit de dotat în a mângâia, dar m� a�ez cu pl�cere pe aceea�i treapt� cu cei ce caut� 
mângâiere, �i se pare c� ei �tiu aceasta. Cât de bucuros sunt dac� pot tr�i momentul când un 
om dezn�d�jduit î�i reg�se�te pacea! Cât de mult doresc ca fiecare dintre voi, care este 
dezn�d�jduit, pentru c� nu a g�sit iertarea, s� vin� la Domnul meu, s� se încread� în El �i s� 
devin� lini�tit! Nu a spus Isus: »Veni�i la Mine, to�i cei trudi�i �i împov�ra�i, �i Eu v� voi da 
odihn�« (Matei 11.28)? Vino, încearc�, �i totul va fi bine! 
 
 
Acest om a fost primul înso�itor al Domnului nostru la por�ile Paradisului 
 
  Nu am inten�ia s� fac specula�ii cu privire la locul unde a mers Domnul nostru, atunci când a 
p�r�sit trupul. Potrivit anumitor locuri din Scriptur� se pare c� S-a coborât în locurile de jos 
ale p�mântului, ca s� împlineasc� totul. Dar El a str�b�tut foarte repede teritoriul mor�ii. Dup� 
cum �tim, El a murit cu o or� sau dou� înaintea tâlharului de la dreapta Sa. În timpul acestei 
perioade scurte de timp, fulgerul slavei ve�nice a str�b�tut întunericul infernului �i a str�lucit 
înaintea Paradisului exact în momentul când tâlharul, c�ruia i s-a d�ruit iertarea, a p��it în 
lumea ve�nic�. Cine este Acela care intr� în acela�i moment prin poarta de m�rg�ritar ca �i 
Împ�ratul slavei? Cine este acest înso�itor iubit al Mântuitorului? Este un martir glorificat sau 
un apostol tare în credin��? Este vorba de un patriarh asemenea lui Avraam sau de un împ�rat 
asemenea lui David? Nu, nici unul din ace�tia! Cel ce intr� pe poarta Paradisului împreun� cu 
Împ�ratul slavei este un tâlhar care a fost salvat atunci când se g�sea în imperiul mor�ii. 
Salvarea lui nu a fost un lucru neînsemnat. Primirea sa în fericire a fost str�lucitoare. Cu 
adev�rat, ultimii vor fi primii! 
   În acest punct vreau s� î�i atrag aten�ia cât de mult S-a coborât Domnul nostru în alegerea pe 
care a f�cut-o. Înso�itorul Domnului slavei, c�ruia heruvimul cu sabia de foc i-a f�cut drum 
liber în Paradis, nu era un om de renume, ci un f�c�tor de rele întors de curând la Domnul. De 
ce aceasta? Cred c� Mântuitorul l-a luat tocmai pe acesta cu Sine, ca s� arate ce avea de gând 
s� fac�. Mi se pare c� dorea s� fac� cunoscut puterilor cerului c�: »aduc un p�c�tos cu Mine, 
el este un exemplu pentru to�i ceilal�i.« 
  Ai auzit vreodat� istorisirea despre omul care era în vis afar�, înaintea por�ii cerului, �i a 
v�zut cum un grup de oameni cu demnitate era pe drumul spre glorificare în sunetele unei 
muzici de s�rb�toare? Au intrat prin portalul cerului �i acolo au fost întâmpina�i cu strig�te de 
bucurie �i osanale. La întrebarea sa, »Cine sunt ace�tia?«, i s-a r�spuns c� este vorba de 
înso�itorii evlavio�i ai profe�ilor. Atunci cel ce era în vis a oftat: »Ce durere! Eu nu apar�in 
acestora!« A a�teptat un moment �i un alt grup de fiin�e str�lucitoare s-a apropiat, care de 
asemenea a intrat în cer în strig�te de Aleluia. Când omul dinaintea por�ii a întrebat: »Cine 
sunt ace�tia, de unde vin?«, i s-a r�spuns: »Ace�tia sunt înso�itorii plini de glorie ai 
apostolilor!« Iar��i a oftat �i a zis: »Nu m� pot al�tura lor.« Apoi a venit un alt grup de 
oameni îmbr�ca�i în haine albe, cu frunze de palmier în mâini �i înso�i�i de aplauze au intrat în 
ora�ul de aur. Omul a aflat c� este vorba de ceata scump� a martirilor. A plâns iar��i �i a zis: 
»Nu m� pot al�tura lor.« În cele din urm� a auzit o înv�lm��eal� de voci. A v�zut o mul�ime 
mare de oameni care se apropia �i a recunoscut printre ei pe Rahav, pe Maria Magdalena, pe 
David, pe Petru, pe Manase �i pe Saul din Tars – �i mai ales pe tâlhar, care a murit pe cruce la 
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dreapta lui Isus. To�i ace�tia au intrat pe poarta cerului – o ceat� ciudat “colorat�”! Omul s-a 
informat în grab�: »Cine sunt ace�tia?« I s-a r�spuns: »Aceasta este marea ceat� a p�c�to�ilor, 
care au fost mântui�i prin har.« Atunci el s-a bucurat nespus de mult �i a strigat: »Acestora m� 
pot al�tura.« Oricum, el n-a crezut c� vor fi întâmpina�i cu strig�te de bucurie �i c� vor intra în 
cer fiind întâmpina�i cu cântece. În locul acestora s-a în�l�at un Aleluia de �apte ori spre lauda 
Domnului dragostei, c�ci »este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur 
p�c�tos care se poc�ie�te« (Luca 15.10). 
   Invit pe fiecare, care nu are posibilitatea s� slujeasc� lui Hristos sau s� sufere pentru El, s� 
p��easc� împreun� cu ceilal�i p�c�to�i credincio�i; Isus ne deschide u�a. 
   Observ� ce binecuvântat este locul la care Domnul cheam� pe cei ce sunt gata s� se 
poc�iasc�. Isus i-a zis: »Ast�zi vei fi cu Mine în rai.« Paradis (rai) înseamn� gr�din�, o 
gr�din� foarte frumoas�, plin� de parfumuri. Gr�dina Eden este un tablou al cerului. Noi �tim 
c� aici prin Paradis se în�elege cerul. Apostolul Pavel vorbe�te despre un om care a fost r�pit 
în Paradis, pe care cu pu�in înainte îl caracterizeaz� cu al treilea cer (compar� 2 Corinteni 
12.4, 2). Mântuitorul nostru l-a luat pe tâlharul condamnat la moarte cu Sine în Paradisul 
splendorilor inepuizabile. Acesta este locul în care El vrea s� duc� pe to�i p�c�to�ii care cred 
în El. Dac� ne încredem în El, vom fi cândva cu El în Paradis. 
   Afirma�ia urm�toare este mult mai pre�ioas�. Ce ilustr� societate este aceea în care este 
introdus tâlharul! »Ast�zi vei fi cu Mine în rai!« Dac� Domnul ar fi zis: »Ast�zi vei fi cu 
Mine«, nu ar mai fi fost nevoie de alte cuvinte, c�ci acolo unde este Domnul, acolo este cerul 
pentru noi. El a ad�ugat cuvântul »Paradis«, c�ci nimeni nu putea s� se gândeasc� unde va 
merge el. Gânde�te, tu, suflet distrus, tu e�ti chemat s� locuie�ti pentru totdeauna la Acela care 
este întruchiparea tuturor frumuse�ilor. Tu, s�racule �i nevoia�ule, tu e�ti chemat la El în slava 
Sa �i în fericirea Sa, în des�vâr�irea Sa. Acolo unde este El �i cum este El, a�a e�ti tu chemat 
s� fii. Domnul î�i vede lacrimile �i te cheam�: »P�c�tosule, vino la Mine«. Cred c� Îi vei 
r�spunde: »Doamne, este prea mult� fericire pentru un p�c�tos ca Mine!« Dar El va r�spunde: 
»Te iubesc cu o iubire ve�nic�; de aceea î�i p�strez bun�tatea Mea« (Ieremia 31.3). 
   Textul pune accentul pe intensitatea derul�rii acestor evenimente. »Adev�rat î�i spun: ast�zi 
vei fi cu Mine în Paradis.« Ast�zi! Tu nu trebuie s� petreci timp îndelungat în purgatoriu sau 
s� hibernezi în limb (N.T. a�a înva�� biserica catolic�); tu vei fi imediat gata pentru fericire, 
vei avea imediat parte de bucurie. P�c�tosul z�cea înaintea por�ilor iadului, dar harul 
atotputernic l-a ridicat, iar Domnul a zis: »Ast�zi vei fi cu Mine în rai.« Ce schimbare, de pe 
cruce la cunun�, de la chinul �i frica de pe Golgota în slava Noului Ierusalim! În aceste câteva 
ore, cer�etorul a fost mutat din gunoaiele str�zii în mijlocul prin�ilor. »Ast�zi vei fi cu Mine în 
rai.« Po�i tu în�elege o asemenea schimbare total�: dintr-un p�c�tos plin de vin�, de care �i se 
f�cea scârb�, care se chinuia în soarele dogoritor al amiezii, a devenit un p�c�tos gra�iat în 
paradisul lui Dumnezeu, îmbr�cat cu o hain� alb�, f�r� pat�, primit în Numele Fiului preaiubit 
în momentul când soarele apunea? Salvator minunat, ce minuni faci Tu! Cât de repede faci Tu 
astfel de schimb�ri! 
   Prive�te în continuare la m�re�ia maiestuoas� a harului Domnului prezentat� în textul 
nostru. Mântuitorul a spus unuia din tovar��ii Lui: »Adev�rat î�i spun, ast�zi vei fi cu Mine în 
rai.« Domnul nostru justific� mântuirea acestui f�c�tor de rele prin propria Sa voie. »Î�i 
spun!« Este Cel ce are dreptul s� vorbeasc� astfel. Este Cel ce are îndurare �i mil� fa�� de 
acela de care vrea s� Se îndure �i s� aib� mil�. El vorbe�te ca un împ�rat: »Adev�rat î�i spun.« 
Nu sunt acestea cuvinte pre�ioase? Domnul este un Împ�rat, ale c�rui cuvinte au putere. 
Nimeni nu I se poate împotrivi. El, Cel care are cheile iadului �i ale mor�ii în mâna Sa, zice: 
»Î�i spun: ast�zi vei fi cu Mine în rai.« Cine va putea s� se împotriveasc� împlinirii cuvintelor 
Sale? 
  Observ� certitudinea afirma�iei. El spune: »Adev�rat.« Domnul nostru sl�vit a luat în aceste 
momente, când �i-a întors fa�a plin� de durere spre cel convertit, iar��i felul S�u maiestuos, 
care Îl caracteriza. El obi�nuia în vorbirile �i predicile Sale s� foloseasc� cuvintele 
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introductive »adev�rat, adev�rat, î�i spun«, �i acum, când urma s� moar�, folose�te felul de 
vorbire privilegiat de El �i zice: »adev�rat.« Domnul nostru n-a f�cut un jur�mânt, o vorbire 
mai accentuat� ar fi fost »adev�rat, adev�rat«. Ca s� dea mai mult� siguran�� omului care s-a 
c�it, El a zis: »Adev�rat î�i spun, ast�zi vei fi cu Mine în rai.« Prin aceasta, criminalul de pe 
cruce a avut absoluta asigurare, care nu mai putea fi discutabil�, c� el, cu toate c� va muri, va 
tr�i �i c� se va reîntâlni în Paradis cu Domnul s�u. 
   �i-am prezentat cum Domnul nostru a intrat pe poarta de m�rg�ritar în tov�r��ia aceluia 
pentru care S-a pus garant. De ce tu �i eu s� nu intr�m, atunci când ne va veni vremea, pe 
poarta de m�rg�ritar, îmbr�ca�i cu meritele lui Hristos, cur��i�i în sângele lui Isus, ocroti�i de 
atotputernicia Domnului? Într-o zi vor spune îngerii �i despre noi: »Cine este aceea, care se 
suie din pustie, rezemat� de iubitul ei?« (Cântarea Cânt�rilor 8.5). Îngerii în str�lucirea lor vor 
fi uimi�i când ne vor vedea. Dac� pân� în acest moment ai tr�it o via�� p�c�toas�, iar acum te 
c�ie�ti �i strigi spre Domnul, cum se vor mira cei ce sunt pe str�zile de aur c� tu ai ajuns 
acolo! În vechile biserici ale primului secol s-a întâmplat c� un oarecare Marcus Gaius 
Victorinus s-a poc�it. Deoarece a tr�it în p�cat pân� la adânci b�trâne�e, b�trânii adun�rii �i 
adunarea n-au crezut c� el a f�cut o întoarcere sincer�. Îns� b�trânul om a dovedit prin via�a 
practic�, c� prin harul lui Dumnezeu a devenit un om nou. Atunci adunarea s-a bucurat �i unul 
din adunare a strigat: »Victorinus a devenit un cre�tin!« O, de s-ar l�sa mântui�i unii dintre 
voi, care sunt mari p�c�to�i! Cât de mult ne-am bucura noi de aceasta. De ce nu? Nu ar fi 
Dumnezeu prin aceasta prosl�vit? Mântuirea tâlharului de pe drumul mare la cruce a f�cut ca 
harul Domnului s� fie renumit pân� în zilele noastre. Nu ar fi tot a�a �i în cazul t�u? Nu ar 
striga cei sfin�i: »Aleluia, Aleluia!«, când vor afla c� unii dintre voi s-au întors din întuneric la 
lumina minunat�? Crede în Domnul Isus, �i se va întâmpla a�a! 
 
 
Ce vrea s� ne spun� Domnul prin aceasta 
 
  Diavolul vrea s� ne �in� o scurt� predic�. Vrea s� se urce la amvon s� vorbeasc�, dar nu 
trebuie s� i se permit� acest lucru. La o parte, în�el�torule! Nu m� voi mira dac� va reu�i s� 
în�ele pe unii dintre voi ca s� asculte de �oapta lui: »Tu vezi doar, c� po�i fi salvat chiar �i în 
ultimul moment. De ce c�in�� �i credin�� acum? Chiar �i pe patul de moarte po�i fi iertat!« 
Doamnele mele �i domnii mei, �ti�i cine este cel ce vrea s� v� nimiceasc� prin aceste 
propuneri. Respinge�i aceast� înv���tur� în�el�toare! Nu fi�i nerecunosc�tori, c�ci Dumnezeu 
este bun cu voi! Nu provoca�i pe Domnul, c�ci El este îndur�tor! O astfel de comportare ar fi 
lipsit� de demnitate �i recuno�tin��. Omule, nu risca în felul acesta, chiar dac� unul a reu�it în 
ultimul moment s� scape de pierzarea îngrozitoare. Domnul prime�te pe to�i care se c�iesc. 
Dar cum po�i tu s� �tii, dac� te vei c�i cândva? Este adev�rat, c� un tâlhar a fost mântuit în 
ultimul minut, dar cel�lalt de lâng� el a mers la pierzare! Unul a fost mântuit; asta înseamn� 
speran�� pentru noi. Cel�lalt a mers la pierzare; s� nu ne facem speran�e în�el�toare. Sper ca tu 
s� nu fii în�elat de diavolul, tr�ind în p�cat �i bazându-te pe harul lui Dumnezeu. Dac� este 
totu�i a�a, atunci sentin�a mor�ii te va lovi pe drept. Vei fi singur vinovat de aceasta. 
  Ia seama la ceea ce Domnul nostru ne-a spus; uit�-te la slava lui Hristos în lucrarea de 
mântuire. El este gata s� mântuiasc� în ultimul moment. El este în momentul când ochii I se 
închid prin moarte, piciorul Lui este gata s� p��easc� peste pragul casei Tat�lui, �i în acest 
moment vine acest p�c�tos s�rman, o ultim� vizit� în ceasul al unsprezecelea: Mântuitorul 
spune c� nu vrea s� intre în casa Tat�lui f�r� s� primeasc� pe acest vizitator întârziat. Înaintea 
u�ii face cunoscut c� acest suflet c�ut�tor va intra împreun� cu El. C�l�torul a avut timp 
suficient s� fi venit mult mai devreme. Nu este a�a, când suntem gata de plecare �i primim o 
vizit� nea�teptat�, spunem imediat: »A�i a�teptat pân� în ultimul moment, sunt tocmai gata de 
plecare, nu pot s� m� între�in cu dumneavoastr�«? Domnul nostru suferea tocmai chinurile 
mor�ii, �i cu toate acestea acord� aten�ie tâlharului muribund �i îi permite s� intre cu El pe 
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poarta cerului. Isus salveaz� neobosit pe aceia pentru care El a suferit chinul! Isus dore�te s� 
p�zeasc� pe p�c�to�i, ca s� nu cad� în groap�. Tu vei fi foarte bucuros când vei fi mântuit, dar 
nu vei fi nici pe jum�tate a�a de bucuros a�a cum va fi El, atunci când te-a salvat. Vezi cât de 
bun este El! 
  El se apropie de noi plin de bun�tate, cu lacrimi în ochi, cu îndurare în mâinile Sale, cu 
dragoste în inim�. S� ai încredere în El, pentru c� El este un Mântuitor minunat al celor mai 
mari p�c�to�i. Am auzit despre un om care a avut parte de îndurare �i care spunea 
pretutindeni: »El este un mare Iert�tor de p�cate!« Doresc ca �i tu s� po�i spune aceasta. Vei 
constata c� f�r�delegile tale au fost îndep�rtate de la tine �i p�catele tale au fost iertate pentru 
totdeauna, dac� te vei încrede în El.  
   Un alt lucru, care Hristos vrea s� ne înve�e prin aceast� întâmplare minunat�, este credin�a 
care se sprijin� în totul pe El. Tâlharul de pe cruce a crezut mai întâi c� Isus este Hristosul. 
Prin aceasta, el a luat pentru sine pe acest Hristos. El a spus: »Doamne, adu-�i aminte de 
mine.« Isus putea s�-i r�spund�: »Ce am Eu a face cu tine �i ce am Eu comun cu tine? Ce are 
a face un ho� cu Cel des�vâr�it?« Mul�i dintre voi, iubi�i oameni, doresc s� aib� o distan�� cât 
mai mare fa�� de cei r�t�ci�i �i dec�zu�i. Ace�tia ar putea s� v� strice nevinov��ia! 
   Societatea civil� solicit� ca noi s� nu avem nimic a face cu cei care încalc� legea. Noi nu 
avem voie în nici un caz s� fim v�zu�i în tov�r��ia lor, altfel prestigiul nostru va avea de 
suferit. Ce absurditate! Exist� oare ceva care ar putea s� ne discrediteze pe noi, p�c�to�ii? 
Dac� ne-am cunoa�te cu adev�rat �i dac� L-am cunoa�te pe Dumnezeu, atunci vom vedea c� 
suntem destul de nedemni. Poate exista cineva, care s� fie mai r�u decât noi în�ine, atunci 
când ne-am v�zut în oglinda neîn�el�toare a Cuvântului? De îndat� ce un om crede c� Isus 
este Hristosul, las�-l s� se prind� de El. Dac� crezi c� Isus este Mântuitorul, �ine-te strâns de 
El. 
   Dac� nu m� în�al� memoria, Augustin a numit tâlharul de pe cruce de la dreapta lui Hristos 
un ho�, care este demn de l�udat �i de admirat, c�ci a îndr�znit s� ia pe Salvatorul în posesia 
sa. În acest sens, este un model. Ia-L pe Domnul pentru tine, �i Îl vei avea. Isus este 
posesiunea comun� a tuturor p�c�to�ilor care au curajul s�-L ia ca posesiune a lor. Orice 
p�c�tos, care este gata s� fac� aceasta, poate s�-L ia pe Domnul cu el acas�. El a venit în 
aceast� lume ca s� mântuiasc� pe p�c�to�i. Ia-L ca posesiune a ta, a�a cum ho�ii î�i însu�esc 
prada, c�ci Împ�r��ia cerurilor se ia cu n�val� prin credin�a care are curajul s� fac� aceasta 
(compar� cu Matei 11.12). Prime�te-L, iar El nu te va p�r�si niciodat�. Dac� te încrezi în El, 
atunci El te va mântui. 
   Ia seama cum credin�a este imediat r�spl�tit�: »Ast�zi vei fi cu Mine în rai.« În momentul în 
care tâlharul de la dreapta lui Hristos a crezut, Hristos i-a confirmat credin�a �i i-a promis 
p�rt��ia ve�nic� cu El în slav�. Inim� drag�, dac� crezi, atunci vei fi chiar în momentul acesta 
mântuit. Dumnezeu, prin harul S�u mare, s� fac�, ca tu s� devii mântuit, acum, pe loc, chiar în 
momentul acesta! 
   La ceea ce trebuie s� mai lu�m seama este apropierea ve�niciei. Gânde�te-te o clip�. Cerul �i 
iadul nu sunt departe. Tu po�i fi în cer înainte ca ceasul t�u s� mai bat� o dat� – a�a de aproape 
este el. O, de am putea s� ridic�m pu�in perdeaua care ne desparte de lumea invizibil�! Cât de 
aproape ne este lumea de dincolo! »Ast�zi«, a spus Domnul – cel mai târziu în trei ore - »vei 
fi cu Mine în rai.« A�a de aproape! Un om de stat a numit expresia »la o distan�� m�surabil�«, 
sau cum am spune noi ast�zi: distan�� accesibil�, raz� de ac�iune. Noi to�i suntem la o distan�� 
accesibil�, la o distan�� m�surabil� fa�� de cer, fa�� de iad. Dac� sunt greut��i în a m�sura 
aceast� distan��, atunci acestea sunt din cauza scurtimii �i nu a lungimii! 
   S� nu privim aceste lucruri cu u�ur�tate, deoarece ele ne par a fi gre�ite. S� le lu�m în 
serios, c�ci ne sunt foarte actuale! În acest moment putem fi în fa�a realit��ii cerului �i a 
iadului. În adun�rile noastre mari s-a întâmplat de multe ori c� unii din vizitatorii serviciilor 
divine au murit înainte de a veni ziua de duminic�. Aceasta poate avea loc �i în s�pt�mâna 
aceasta. Gânde�te-te la aceasta �i preocup�-te de lucrurile ve�nice, care sunt a�a de aproape. 
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   S� �tii c� tu e�ti gata pentru cer, dac� crezi în Isus. Poate vei mai tr�i pe p�mânt dou�zeci, 
treizeci sau patruzeci de ani, ca s� sl�ve�ti pe Hristos. S� fii mul�umitor pentru aceasta. Dac� 
nu vei mai tr�i în ora urm�toare, aceasta nu va schimba cu nimic faptul c� acela care crede în 
Fiul lui Dumnezeu va intra în cer. Dac� credin�a nu ajunge s� ne preg�teasc� pentru ve�nicie, 
atunci Dumnezeu l-ar mai fi l�sat pe tâlharul de pe cruce s� tr�iasc� pe p�mânt. Dar nu, în 
diminea�a zilei în care a fost pus pe cruce el era în starea omului natural, care merge la 
pierzare, dup�-mas� a intrat în cetatea harului, iar când soarele a apus era deja în slav�! 
Întrebarea nu se pune niciodat�, dac� Dumnezeu recunoa�te poc�in�a f�cut� pe patul de 
moarte, în cazul c� aceasta este sincer�. Întrebarea ar trebui s� fie: este poc�in�a sincer�? Dac� 
poc�in�a este sincer�, atunci omul poate muri dup� cinci minute de când a crezut �i el va fi tot 
a�a de mântuit ca �i când ar fi slujit Domnului cincizeci de ani. Dac� credin�a ta este 
adev�rat�, atunci chiar dac� mori în momentul urm�tor dup� ce ai crezut în Hristos, vei fi 
admis în Paradis; chiar �i atunci când nu ai mai avut ocazia s� faci fapte bune sau s� aduci alte 
dovezi ale harului. El, Cel care �tie s� citeasc� ce este în inimi, poate s� citeasc� �i credin�a ta 
care este scris� pe tabla de carne a inimii tale; El te va primi din pricina lui Hristos, chiar dac� 
ochiul omului nu poate recunoa�te nici un act al harului.  
   Închei �i repet înc� o dat�: acesta nu este un caz de excep�ie! Cu aceast� constatare am 
început �i cu ea vreau s� închei. Sunt unii vestitori ai Evangheliei care au o team� îngrozitoare 
s� accentueze prea mult harul bogat. Am citit cândva, �i cred c� este adev�rat, c� unii vestitori 
vestesc Evanghelia, a�a cum m�garul m�nânc� p�l�mida, adic� foarte, foarte precau�i. Eu, 
dimpotriv�, vreau s-o vestesc clar �i curat�. Nu am nici o re�inere în acest sens. Dac� cineva 
dintre voi abuzeaz� de vestirea harului bogat, atunci eu nu-l pot ajuta. Cine vrea s� mearg� în 
pierzare, poate tot a�a de bine s-o fac� atât prin r�st�lm�cirea Evangheliei, cât �i prin altceva. 
Nu pot prevedea tot ce pot s� inventeze inimile împotrivitoare. Misiunea mea este s� prezint 
Evanghelia în plin�tatea harului ei, �i eu fac aceasta. 
   Dac� tâlharul de pe cruce ar fi fost un caz de excep�ie �i dac� Domnul nostru ar fi procedat 
a�a numai o singur� dat�, atunci ni s-ar fi spus aceasta categoric. Dumnezeu ar fi prev�zut 
aceast� excep�ie cu un gard de desp�r�ire de toate celelalte reguli. Nu ar fi �optit Mântuitorul 
tâlharului muribund: »E�ti singurul, c�ruia îi fac aceasta«?  
   Dac� vreau s� fac cuiva o favoare deosebit�, atunci trebuie s�-i spun: »Nu vorbi despre 
aceasta!«, c�ci nu m� pot salva din fa�a peti�ionarilor. Dac� Mântuitorul ar fi vrut s� fac� din 
acest caz un caz de excep�ie, atunci în mod sigur ar fi �optit: »S� nu �tie nimeni, dar ast�zi vei 
fi cu Mine în Împ�r��ia Mea.« Dimpotriv�, Domnul nostru a vorbit public �i to�i oamenii din 
jur au auzit ce a spus. În afar� de aceasta, ne este relatat în Evanghelie.  
   Dac� ar fi fost vorba de o excep�ie, atunci nu ne-ar relata-o Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni 
nu-�i va publica inten�iile în ziar, dac� se teme c� relatarea ar putea trezi a�tept�ri pe care el 
niciodat� nu le va putea împlini. Mântuitorul a permis s� se relateze despre aceast� minune în 
Evanghelie, deoarece El are inten�ia s-o repete zilnic. Exemplul ar trebui s� fie suficient, de 
aceea El face pe to�i aten�i asupra acestui fapt. El poate salva pe cel mai nenorocit, c�ci El a 
salvat pe tâlharul muribund de pe cruce. Acest caz nu ar fi fost nicidecum f�cut cunoscut, 
dac� prin aceasta s-ar trezi speran�e, pe care El nu le-ar putea împlini. Tot ce a fost scris 
odinioar�, a fost scris cu scopul ca noi s� înv���m din acestea, �i nu ca noi s� fim dezam�gi�i. 
De aceea v� rog, în m�sura în care înc� nu crede�i în Domnul Isus, veni�i �i încrede�i-v� în El. 
Acorda�i-I toat� încrederea! Încrede�i-v� numai în El, încrede�i-v� Lui, acum, imediat! 


