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Frumuseţea scripturii Partea 12. 

CCee  ssee  îînnttââmmppllăă  ccâânndd  
mmuurriimm??  

 Cer, iad – sau Nimic? 
 

Cuprins: 
• Pace faţă de moarte 
• Mesajul de mângâiere 
• Ce sa întâmplat cu Lazăr? 
• Promisiunea dată pe cruce 

 
 

Pace faţă de moarte 
 

În anul 1956, în Congo-ul Belgian a izbucnit 
un război civil violent. Spitalul Doctorului Paul 
Carlson a fost capturat de armatele rebele. Mulţi 
angajaţi ai spitalului au fost ucişi. Din nefericire, 
şi Dr. Carlson s-a aflat printre ei. Când i-a fost 
găsit trupul, la câteva zile după această moarte 
absurdă, în buzunarul hainei lui se afla un Nou 
Testament. Pe paginile acestuia, doctorul 
scrisese o dată. Era cu o zi înainte de a fi 
împuşcat, iar alături de dată era scris un singur 
cuvânt: “Pace”. 

Pace în mijlocul celor mai cumplite 
împrejurări. Pace şi în faţa morţii. Ce anume i-a 
dăruit doctorului Paul Carlson o asemenea 
pace? Este cu putinţă să avem o asemenea pace 
incredibilă, chiar şi atunci când stăm faţă în faţă 
cu moartea? Ce anume ne poate feri de 
descurajare sub loviturile morţii? 

Există atât de multe întrebări fără răspuns cu 
privire la moarte. Ce se întâmplă cu adevărat 
când moare un om? Urmează cerul? Sau iadul? 
Sau nu urmează nimic? Ştim ce se întâmplă cu 
trupul fizic, dar unde este persoana care a trăit? 
Când oamenii mor, încetează ei să existe în mod 
absolut, sau continuă să trăiască în altă parte? 

Durerea morţii este atât de copleşitoare, 
încât dorim cu disperare să credem că TREBUIE 
să existe o cale, astfel încât cei pe care îi iubim să 
nu fi dispărut cu adevărat - şi că, dacă vom 

căuta suficient, vom găsi o modalitate de a 
continua să comunicăm cu ei. 

Unele glasuri ne vorbesc într-o manieră 
foarte insistentă, asigurându-ne că aceasta este 
întru totul adevărat şi posibil. Să ne gândim, de 
exemplu, la aşa-zisul medium spiritist James 
Van Praagh. După ce a apărut în emisiunea de 
televiziune Lary King Show, cartea lui despre 
cer: “Mesajul unui Medium despre Viaţa de După 
Moarte”, s-a aflat în capul listei celor mai 
vândute cărţi. 

 Când ne confruntăm cu mormântul, inima 
noastra doreşte cu ardoare să ştie adevărul şi să 
descopere pacea. Are Dumnezeu ceva de spus 
cu privire la subiectul acesta? Are Biblia ceva de 
spus ce se întâmplă cu noi atunci când murim? 
Răspunsul este un categoric: DA! 

Iar răspunsul acesta se află în evenimentul 
învierii lui Domnului Isus Hristos. Biblia 
relatează că după moartea Domnului Isus pe 
cruce, prietenii Lui I-au aşezat trupul 
neînsufleţit în “Mormântul cel nou al lui Iosif”. 
Guvernatorul roman Pilat a trimis o gardă şi 
soldaţii lui au sigilat piatra care închidea 
intrarea în mormânt cu un sigiliu roman. 
Nimeni nu putea lua trupul Lui. Nimeni, cu 
excepţia Tatălui Său. Duminica dimineaţa 
devreme, pe când încă era întuneric, un înger 
strălucitor a coborât din cer, a dat la o parte 
piatra care închidea intrarea acelui mormânt şi 
L-a chemat afară pe Domnul Hristos. 
Mântuitorul cel înviat a ieşit afară, ca semn al 
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victoriei depline şi definitive asupra morţii - ca 
un învingător viteaz. Soldaţii au căzut la pământ 
ca morţi, doborâţi de slava îngerului. 

Istoria învierii Domnului Hristos a avut o 
putere convingătoare pentru Biserica Creştină 
timpurie – în timp ce romanii nu aveau nici o 
speranţă dincolo de mormânt. Tot ceea ce ştiau 
ei era că mormântul este ca o peşteră adâncă şi 
întunecoasă, din care nimeni nu spera să mai 
iasă vreodată viu. În schimb, creştinii aveau un 
mesaj al celei mai fericite speranţe. Mormântul 
nu însemna sfârşitul! Va veni o zi, când cei care 
au murit în “Hristos” vor trăi iarăşi! 

Catacombele de sub cetatea Romei indică 
deosebirea dintre moartea păgânilor din acele 
timpuri antice şi moartea creştinilor. Deosebit de 
sugestive sunt epitafele scrise pe mormintele 
păgânilor care muriseră fără nici o speranţă. 
Aceste cuvinte de durere sunt înscrise din nou şi 
din nou: “Adio pentru totdeauna” - sau, “Adio 
pentru veşnicie”. Apoi, să observăm inscripţiile 
de pe mormintele creştinilor: “La revedere până 
când ne vom întâlni iarăşi” - sau, “Noapte bună 
până la venirea dimineţii”. Pe mormintele lor sunt 
înscrise cuvinte de speranţă şi curaj în aşteptarea 
zilei învierii. 

“Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în 
vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei 
morţilor.” (Apocalipsa 1:18). 

După mormânt nu există speranţă adevărată 
pentru viitor, numai dacă creştinul ştie ce 
promisiuni a făcut Dumnezeu pentru el. 
 
 

Mesajul de mângâiere 
 

Capitolul al cincisprezecelea din 1 Corinteni 
reprezintă marele tratat al apostolului Pavel cu 
privire la moarte şi înviere. El declară în mod 
clar că, dacă nu există nici o înviere, atunci nu 
există nici un viitor pentru creştin. Să observăm 
ce spune El: “Căci, dacă nu învie mortii, nici 
Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, 
credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în 
păcatele voastre! Şi prin urmare şi cei ce au adormit 
în Hristos, sunt pierduţi.” (1 Corinteni 15:16-18). 
Dar pentru a înţelege de ce a scris apostolul 
Pavel aceste cuvinte, trebuie să înţelegem ce 
anume ne învaţă Biblia despre subiectul morţii 
ca atare. 

Când Dumnezeu a creat pe om, El n-a 
intenţionat nicidecum ca vreunul dintre oameni 
să moară. După ce Dumnezeu a creat pe om, El 
a privit la tot ceea ce făcuse, şi Biblia ne spune în 
Geneza 1:32 că “toate erau foarte bune”! Pe 
planeta Pămînt nu exista moarte, suferinţă, şi 
durere înainte de căderea lui Adam şi a Evei. 
Poate că vă aduceţi aminte ce a spus Dumnezeu 
omenirii: “Domnul Dumnezeu a dat omului 
porunca aceasta: Poţi să mănânci după plăcere din 
orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei 
binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care 
vei mânca din el, vei muri negreşit” (Geneza 2:16-
17). 

Povestirea din capitolul următor nu este 
prea fericită. În capitolul 3, cartea Genezei ne 
relatează istoria tragică a căderii. Prin 
intermediul şarpelui, pe care l-a folosit ca 
medium, Diavolul i s-a arătat Evei şi a ispitit-o 
să încalce porunca Lui Dumnezeu şi să mănânce 
din pomul oprit. Când Eva i-a explicat că 
Dumnezeu îi spusese să nu mănânce din 
fructele acelui pom, ca să nu moară, şarpele a 
zis: “Hotărât, nu veţi muri...” (Geneza 3:4). Asta a 
fost prima minciună în legătură cu moartea pe 
care o relatează Biblia! 

Eva s-a decis să-l creadă pe satana şi a 
mâncat din din pomul cunoştinţei binelui şi 
răului. Dumnezeu S-a văzut obligat să 
îndepărteze pe Adam şi Eva de la Pomul Vieţii, 
pentru că: “... Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, 
cunoscând binele şi răul. Să-l împiedecăm dar acum 
ca nu cumva să-şi întinda mâna, să ia şi din pomul 
vieţii, să mănânce din el, şi să trăiasca în veci. De 
aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina 
Edenului, ca să lucreze pământul, din care fusese 
luat.” (Geneza 3:22-23). Moartea a survenit 
datorită despărţirii omului de Dumnezeu - sursa 
vieţii şi datorită imposibilităţii de a mai avea 
acces la Pomul Vieţii. “Atunci Dumnezeu i-a zi 
slui Adam... o să mănânci iarba de pe câmp. În 
sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei 
întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci 
ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce.” (Geneza 
3:18-19). Aici se află cheia înţelegerii cu privire 
la adevărata natură a morţii şi cu privire la 
planul Lui Dumnezeu de a ne salva din această 
stare a despărţirii veşnice de El. 

Biblia ne spune că omul trebuia să se 
întoarcă în ţărână din care fusese luat. Să 
observăm modul în care l-a creat Dumnezeu pe 
Adam: “Domnul Dumnezeu a făcut pe om din 
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tărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, 
şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.” (Geneza 2:7). 
Dumnezeu a folosit elementele pământului, 
făcând un trup pentru om. După ce trupul 
omului a fost modelat, nu era decât un corp 
lipsit de viaţă - doar un corp. Pentru a deveni o 
fiinţă vie, era nevoie de ceva mai mult. Biblia 
spune că Dumnezeu a suflat în nările lui Adam 
suflare de viaţă - iar omul a devenit un suflet 
viu. 

Putem scrie o ecuatie de forma următoare: 
“Trup + Suflare = Un suflet viu” 

Sau o ecuaţie pentru moarte: 
Un suflet viu - Suflare = Corp 

 
Iată ce spunea înţeleptul Solomon în cartea 

Eclesiast: “Până nu se întoarce tărâna în pământ, 
cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la 
Dumnezeu, care l-a dat.” (Eclesiast 12:7). Cartea 
lui Iov - prima carte scrisă, dintre Cărţile Bibliei 
– ne spune în esenţă acelaşi lucru cu privire la 
moarte. “... Că atîta vreme cît voi avea suflet, şi 
suflarea Lui Dumnezeu va fi în nările mele.“ (Iov 
27.3). Să observăm ce mai spune Biblia: „…că 
atîta vreme cît voi avea suflet, şi suflarea Lui 
Dumnezeu va fi în nările mele…“. Dumnezeu 
aceasta a suflat în nasul lui Adam, atuncea când 
la creat. 

Să citim un alt text biblic: “Nu vă încredeţi în 
cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. 
Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi 
le pier şi planurile lor.” (Psalmii 146:3-4). Regele 
David ne dezvăluie adevărul cu privire la 
moarte, spunând că suflarea părăseşte trupul 
care se întoarce în pământ. Omul moare. Aceste 
cuvinte sunt în armonie cu declaraţia lui 
Solomon: “Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor 
muri; dar cei morţi nu ştiu nimic, şi nu mai au nici o 
răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită. Şi 
dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au şi 
pierit...“ (Eclesiastul 9:5-6). Nu ştiu nimic! 
Nimic! Nu! Nimic! 

Acelaşi gând a fost exprimat de Psalmist, 
când a scris că morţii nu laudă pe Dumnezeu în 
cer. Atunci, unde sunt morţii? - poate că vă 
întrebaţi. David ne răspunde destul de clar: “Nu 
morţii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei ce se 
pogoară în locul tăcerii.” (Psalmii 115:17). “Dar 
omul când moare, rămâne întins; omul, când îsi dă 
sufletul, unde mai este? Aşa se culcă şi omul şi nu se 
mai scoală; cât vor fi cerurile, nu se mai deşteaptă, şi 
nu se mai scoală din somnul lui. Ah! de m-ai ascunde 
în locuinţa morţilor, de m-ai acoperi până- Ţi va trece 

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

Iată aici avem chiar cuvântul Lui Dumnezeu 
care spune că omul moare, şi este aşezat în 
mormânt, şi nu se mai ridică până la ziua 
învierii. Notaţi felul în care El descrie acestea: 
“Dacă omul odată mort ar putea să mai învie, aş mai 
trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele, până mi 
se va schimba starea în care mă găsesc. Atunci m-ai 
chema, şi Ţi-aş răspunde...” (Iov 14:14-15). 
Observaţi ce ne spune Iov: “Când Locuinţa 
morţilor o aştept ca locuinţă, când în întuneric îmi 
voi înălţa culcuşul.” (Iov 17:13). 

De asemenea, vedem că Iov a descris 
moartea folosind cuvântul somn. Acelaşi cuvânt 
este folosit şi de către alţi scriitori biblici. David 
scria: “Priveşte, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul 
meu! Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul 
morţii.” (Psalmi 13:3). David se temea ca nu 
cumva “să adoarmă somnul mortii” - el ar fi dorit 
să mai trăiasca. Daniel vorbeşte despre cei morţi 
care vor fi înviaţi, astfel: “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). 

Unul dintre cele mai mângâietoare 
adevăruri din Cuvântul Lui Dumnezeu este 
acela că atunci când moare o persoană, aceasta 
se odihneşte în linişte şi netulburată de 
problemele vieţii, până la chemarea Dătătorului 
- Vieţii. Oare ne mirăm de faptul că Biblia 
compară moartea cu un somn? Profetul Natan i-
a descris regelui David ce i se va întâmpla când 
îi va veni timpul să moară. “Când ţi se vor împlini 
zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica... 
un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i 
voi întări împărăţia. (2 Samuel 7:12). 

Chiar Domnul Isus Însuşi a numit moartea - 
un somn. El a folosit acelaşi termen pentru a 
descrie moartea prietenului Său drag, Lazăr. 
 
 

Ce sa întâmplat cu Lazăr? 
 

Haideţi să vedem cum s-a exprimat Domnul 
Isus şi tovarăşii Lui apropiaţi, vorbind despre 
moarte. În Betania era o familie pe care Isus o 
vizita adesea - familia lui Lazăr, Maria şi Marta. 
Biblia spune: ,,Şi Isus iubea pe Marta, pe sora ei, şi 
pe Lazăr" (Ioan 11:5). Într-o zi, pe când Domnul 
Isus ieşise împreună cu ucenicii Lui pe malul 
Iordanului, a primit un mesaj urgent din partea 
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celor trei prieteni din Betania, spunându-I-se că 
Lazăr era foarte bolnav. Dar Domnul Isus nu a 
plecat îndată, ci a mai întârziat încă două zile. 
După aceea, Domnul Isus le-a zis ucenicilor: “... 
Lazăr, prietenul nostru, doarme: dar Mă duc să-l 
trezesc din somn. Ucenicii erau mulţumiţi şi au 
răspuns: “Doamne, dacă doarme, are să se facă bine”. 
Atunci Isus le-a spus pe faţă: “Lazăr a murit”. Şi mă 
bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. 
Dar acum, haidem să mergem la el!” (Ioan 11:11-
15). 

Apoi au plecat la Betania unde se afla 
familia lui Lazăr. Pe când se apropiau de cetate, 
Marta a venit în fugă pentru a-i întâmpina. 
Când L-a întâlnit pe Domnul Isus, Marta a zis: 
“Doamne, daca ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele 
meu!” (Ioan 11:21). Fără îndoială că avea 
dreptate în privinţa aceasta! Dar Domnul avea 
un plan. El i-a spus: “Fratele tău va învia”. Să 
observăm cu atenţie răspunsul Martei: “Ştiu ... 
că va învia la înviere, în ziua de apoi.” (Ioan 11:23-
24). Marta l-a asigurat pe Domnul Isus că ea se 
aşteaptă să-l revadă pe Lazăr la înviere, când va 
fi sfârşitul lumii. „... Ştiu“, I-a răspuns Marta, „că 
va învia la înviere, în ziua de apoi.“ (Ioan 11, 24). 
Cu toate acestea, Domnul Isus era pe punctul de 
a face o demonstraţie dramatică a acelui 
eveniment. Atunci, Domnul Isus i-a vorbit într-o 
manieră directă: “... Eu sunt învierea şi viaţa. Cine 
crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.” (Ioan 
11:25). 

Când a ajuns la mormântul lui Lazar, Ioan 
ne relatează că, “Isus plângea” (Ioan 11:35)! El nu 
plângea pentru prietenul Lui Lazăr. Domnul ştia 
că urmează să-l readucă la viaţa. Domnul Isus 
plângea pentru durerea familiei şi a prietenilor 
şi pentru toţi cei care vor suferi necazuri şi 
întristări de-a lungul veacurilor, atunci când îi 
vor pierde pe cei dragi. Domnul Isus a cerut ca 
piatra de la intrarea mormântului să fie 
înlăturată. (Ioan 11:39) Îngrijorată de o 
asemenea cerere, Marta a obiectat: “...Doamne, 
miroase greu, căci este mort de patru zile.” (Ioan 
11:39). 

Da, Mântuitorul Îşi întârziase venirea la 
Betania cu patru zile. Această întârziere avea să 
risipească orice îndoială cu privire la faptul că 
Lazăr era mort. Piatra a fost rostogolită la o 
parte, iar Domnul Isus a strigat cu glas tare: 
“LAZĂRE, VINO AFARĂ!” Cineva spunea că a 
fost bine că Domnul l-a chemat pe Lazăr pe 

nume; pentru că altfel s-ar fi deschis toate 
mormintele de pe planeta Pământ! 

Ce zi minunată trebuie să fi fost pentru cei 
trei prieteni din Betania! Ce bucurie şi ce 
fericire! Prieteni, acea zi a fost deosebit de 
încântătoare în Betania, dar nu a fost decât o 
mică pregustare a slavei şi încântării care vor 
avea loc când Domnul Isus va veni din nou şi se 
vor deschide toate mormintele celorlalţi prieteni 
ai Lui, care L-au acceptat ca Mântuitor personal 
- şi ei vor învia pentru a-L întâmpina în văzduh! 

Aceasta este solia de mângâiere pe care le-o 
împărtăşea apostolul Pavel primilor creştini: (1 
Tesaloniceni 4:13, 16) “Nu voim, fraţilor, să fiţi în 
necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă 
întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.” (1 
Tesaloniceni 4:13). Apostolul Pavel ne spune ce 
va face Domnul Isus când va veni pentru a doua 
oară: “Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul 
unui arhanghel şi cu trâmbiţa Lui Dumnezeu, Se va 
pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în 
Hristos.” (1 Tesaloniceni 4:16). 

Apostolul Pavel descrie în mod detaliat 
evenimentele care vor avea loc cu ocazia venirii 
Domnului Isus: “Iată, vă spun o taină: nu vom 
adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, 
într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. 
Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi 
putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.” (1 Corinteni 
15:51-52). Apoi, apostolul Pavel ne descrie 
maniera în care vom fi schimbaţi, astfel: “Căci 
trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se 
îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se 
îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus 
putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul 
acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se 
va împlini cuvântul care este scris: ,,Moartea a fost 
înghiţită de biruinţă”. Unde îţi este biruinţa, 
moarte? ...” (1 Corinteni 15:53-55). 

Domnul Isus le spusese ucenicilor ca toţi cei 
aflaţi în morminte vor fi înviaţi. “Nu vă miraţi de 
lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din 
morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din 
ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar 
cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.” 
(Ioan 5:28-29). 

Să ne gândim un moment: Dacă oamenii ar 
merge în cer sau în iad, îndată ce mor, de ce ar 
mai fi nevoie de o înviere, atât a celor 
neprihăniţi, cât şi a celor nelegiuiţi? De ce ar fi 
făcut Domnul Isus această declaraţie legată de a 
doua Lui revenire pe pamânt? “Iată, Eu vin 
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curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau 
fiecăruia după fapta lui.” (Apocalipsa 22:12). 

Pare cât se poate de clar totul! Când omul 
moare, adoarme şi se odihneşte de toate 
lucrările şi necazurile lui, până la venirea 
Domnului Isus. Pentru ce vine El înapoi? El vine 
ca să-i învieze şi să-i strângă Iaolaltă pe toţi aceia 
care au acceptat jertfa Sa în dreptul lor. Domnul 
Isus vine totodată pentru aceia care sunt urmaşii 
Săi credincioşi de azi. Ascultaţi numai cum sună 
această veste bună: “Apoi, noi cei vii, care vom fi 
rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să 
întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi 
totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:17). 

Am văzut că toţi cei mântuiţi vor avea un 
trup proslăvit asemenea Domnului Isus şi vor 
primi nemurirea (viaţa veşnică) pentru a fi 
pentru totdeauna cu Domnul. 
 
 

Promisiunea dată pe cruce 
 

Cineva ar putea întreba: “Dar ce putem spune 
despre tâlharul de pe cruce?” 

Să vedem ce ne învaţă Biblia cu privire la 
tâlharul de pe cruce şi cu privire la promisiunea 
pe care i-a făcut-o Domnul Isus. Domnul Isus a 
fost crucificat între doi tâlhari pentru că cei care 
L-au crucificat L-au considerat un răufăcător. 
Evanghelia lui Marcu ne spune că la început, 
amândoi tâlharii L-au insultat pe Domnul Isus şi 
L-au batjocorât, spunându-i că dacă ar avea 
putere, ar trebui să se salveze pe Sine şi apoi să-i 
salveze pe ei. După aceea, unul dintre tâlhari s-a 
pocăit şi a cerut să fie mântuit. El a zis: “Doamne, 
adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia 
Ta!” Isus a răspuns: “Adevărat îţi spun astăzi, vei fi 
cu Mine în rai”. (Luca 23:42-43). 

Trebuie să ştim faptul, că textul Biblic 
original – cum şi toată Sfânta Scriptură (Biblia) – 
a fost scrisă fără semne ortografice (fără punct, 
virgulă şmd.). “ADEVĂRAT GRĂIESC ŢIE, 
ASTĂZI VEI FI CU MINE ÎN RAI.” (Luca 23, 
43 - traducerea Sinodială; “ADEVĂRAT ÎŢI SPUN 
CĂ ASTĂZI VEI FI CU MINE ÎN RAI.” 
traducerea Cornilescu). Masureţii, care au făcut 
împărţirea Bibliei pe versete, pe baza unei 
înţelegeri greşite a textului nu au pus punctul 
dublu sau virgula la locul potrivit. Acest text 
poate fi numai atunci în concordanţă cu toată 
Biblia dacă este scris în felul următor: 

“ADEVĂRAT GRĂIESC ŢIE ASTĂZI: VEI FI 
CU MINE ÎN RAI.” (traducerea Sinodială; 
“ADEVĂRAT ÎŢI SPUN (CĂ) ASTĂZI: VEI FI 
CU MINE ÎN RAI.” traducerea Cornilescu) 

Să citim încă odată această promisiune. Da, 
prietene! Astăzi, chiar acum, şi tu poţi avea 
această asigurare. Asigurarea se află în Domnul 
Hristos. Chiar dacă Domnul Hristos urma să 
moară în ziua aceea şi să rămână în mormânt 
până duminica dimineaţă, Domnul Isus l-a 
asigurat cu privire la eliberarea din mormânt. 

Ce asigurare minunată pentru tâlharul 
muribund, în clipa în care nu mai avea nici o 
speranţă. Când tot ceea ce putea vedea era 
întunericul acelui suflet cutremurat, Domnul 
Isus i-a dăruit o speranţă dincolo de mormânt. 
Domnul Isus i-a promis acelui tâlhar chiar în 
acel ceas: “Astăzi îti spun, sau chiar acum îţi spun 
vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23:43). 

Unii cred ca Domnul Isus i-a făgăduit 
tâlharului că va merge imediat în paradis. Dar 
nici Domnul Însuşi nu a mers în paradis îndată 
ce a murit. Biblia ne spune că în acea zi de 
vineri, El a murit şi a fost înmormântat într-un 
mormânt împrumutat. Duminica dimineaţă, 
Domnul Isus i s-a arătat Mariei, care dorea să I 
se închine, dar El a oprit-o, deoarece încă nu se 
urcase la cer. Să ascultăm ce a declarat El: “... nu 
M-am suit la Tatăl Meu…” (Ioan 20:17) Aceasta 
se întâmplă duminica dimineaţă, iar El spune că 
încă nu se urcase la Tatăl Său! Prin urmare, 
Domnul Isus nu putea fi în paradis în ziua de 
vineri! 

Biblia ne spune că nici tâlharul nu fusese în 
paradis vineri. “De frică să nu rămână trupurile pe 
cruce în timpul Sabatului, - căci era ziua Pregătirii, 
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. Ostaşii au venit 
deci, şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, 
apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu 
El. Când au venit la Isus, şi au văzut că murise, nu 
I-au zdrobit fluierele picioarelor.” (Ioan 19:31-33). 
Aici observăm că soldaţii au zdrobit fluierele 
picioarelor celor doi tâlhari, dar nu au zdrobit 
picioarele Domnului Isus, deoarece EL deja 
murise în acea zi de vineri. Aşadar, nici Domnul 
Hristos, nici tâlharul nu au mers în Paradis 
vineri. 

Domnul Isus a plătit preţul răscumpărării şi 
al refacerii noastre. Cel mai mare dar pe care îl 
poate oferi Dumnezeu omenirii este viaţa 
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veşnică: victoria asupra morţii! Fără acesta, toate 
celelalte daruri sunt lipsite de însemnatate! Iar 
dacă îl cerem, putem să-l avem! Hotărârea ta 
este cea mai mare hotărâre pe care o vei lua 
vreodată; de ea depinde viaţa ta veşnică! 

Darul nepreţuit al vieţii veşnice le este 
făgăduit tuturor celor care Îl acceptă pe Domnul 
Hristos ca Mântuitor şi Domn personal. Şi ce 
oferă omul în schimb? Doar o inima consacrată. 
O inima curăţită şi schimbată. O inimă mândră 
şi egoista care este înnoită la piciorul crucii. 
Domnul Hristos a făcut totul acesta posibil la 
Calvar. Ce ar fi putut face mai mult? 

Viaţa veşnică poate fi a ta, dacă doreşti cu 
adevărat. Pentru că El trăieşte, avem o speranţă 
glorioasa - o speranţă dincolo de mormânt! 

Într-o seara, într-un oraşel din zona estică a 
Statelor Unite, se desfăşura o serie de adunări. 
Un tânăr a venit la acele adunări profund 
descurajat. Locul de desfăşurare a seminarului 
se afla chiar lângă un cimitir. Înainte de a ajunge 
în locul în care se desfăşura întrunirea, tânărul a 

trecut prin cimitir. El se întreba care este sensul 
vieţii. Dorea cu ardoare iertarea şi pacea 
sufletească. În timp ce se gândea la moarte, el 
dorea mai mult ca orice siguranţa vieţii veşnice. 

Subiectul prezentării biblice din acea seara 
era “Speranţa dincolo de mormânt”. Tânărul a 
luat loc în sală şi a ascultat cu atenţie. Chiar în 
seara aceea, el şi-a predat viaţa Domnului 
Hristos. Tânărul L-a acceptat pe Domnul 
Hristos, care a murit pentru el şi a înviat din 
morţi pentru a-i dărui viaţa veşnică. În acea 
seară, întreaga lui viaţă a fost schimbată prin 
Domnul Isus cel înviat. În acea seară pacea i-a 
inundat sufletul. În inima lui a răsărit o nouă 
speranţă. Şi tu poţi avea pacea aceasta - speranţa 
aceasta – asigurarea vieţii veşnice - viaţa dincolo 
de mormânt! 

Dacă doreşti această asigurare, ai vrea să te 
ridici în picioare chiar acum, în timp ce ne vom 
ruga? 

 
Amin 

 


