
Cel mai frumos ora� 

 

 
   Pe p�mântul acesta sunt multe ora�e mari �i frumoase, cu cl�diri uria�e �i 
fabrici, dar �i cu parcuri frumoase �i gr�dini cu flori. 
   �ti tu c� �i Biblia ne relateaz� de asemenea despre un ora� deosebit de 
minunat? Acesta este un ora� de o a�a frumuse�e �i str�lucire, cum nu se 
g�sesc pe acest p�mânt. Vreau s�-�i povestesc despre acest ora�: 
   Ceea ce este deosebit �i important la acest ora�, este c� el este înconjurat 
de un zid înalt, �i în el nu poate intra oricine. Acest ora� are �i por�i, �i 
anume 12 por�i, pe fiecare parte trei por�i. Dar �ti tu: la fiecare poart� st� un 
înger. Ace�ti îngerii supravegheaz� foarte atent intrarea. Dac� ai intrat 
odat� în acest ora�, vei vedea numai str�zi de aur. În ora� se vede un râu, 
limpede ca cristalul. Aici sunt pomi, care rodesc în fiecare lun�. Totul este 

a�a de minunat, cum nici nu se poate imagina, deoarece este un ora� ceresc. Dar aceasta nu este 
nicidecum lucrul cel mai înalt �i mai frumos, nu! Cel mai m�re� �i mai minunat în acest ora� este 
Domnul �i Mântuitorul nostru Isus Hristos! Domnul Isus este punctul central al acestui ora�. El 
este în acela�i timp lumin� �i soare. În acest ora� nu exist� o alt� iluminare. Aici nu str�luce�te 
soarele, �i luna nu lumineaz�. �i cu toate acestea aici este o plin�tate de lumin� �i str�lucire, �i 
slav�, deoarece Domnul Isus este acolo. Nu mai exist� nici noaptea întunecat�. Tot timpul este 
lumin�. Tot timpul este numai ziu�. 
   În acest ora� nu se mai minte. Nici un r�u nu se petrece aici. Totul este minunat �i de nedescris. 
   Dar acum vine pentru noi marea întrebare: Cine va intra în acest ora�? Cine va avea voie s� 
locuiasc� aici? Îngerii de la por�i vegheaz� foarte aten�i, ca s� nu intre nimeni care nu are dreptul 
s� apar�in� acestui ora�. 
   �ti tu cine are voie s� intre în acest ora�? Fii foarte atent: cine aici pe p�mânt �i-a predat via�a 
Domnului Isus �i I-a d�ruit inima, acela are voie s� intre în ora�. Cine �i-a m�rturisit p�catele 
Domnului Isus, acela a fost scris în cartea vie�ii, �i to�i care sunt scri�i în cartea vie�ii au dreptul s� 
locuiasc� cândva în acest ora�. Ei apar�in Domnului Isus. 
   Deci, copil drag, dac� tu apar�ii deja acum Mântuitorului, atunci vei fi cu El în acest ora� 
minunat. �i pentru noi – care Îi apar�inem – cel mai minunat va fi, c� Îl vom vedea pe El �i Îi vom 
mul�umi pentru toat� dragostea Lui. 
   În încheiere vreau s� te întreb pe tine personal: apar�ii tu deja Mântuitorului? �i-a cur��it El deja 
inima de toate p�catele? Dac� da, atunci te po�i bucura c� odat� vei putea intra în acest ora�  
minunat, ca s� fi la Mântuitorul, s� fii pentru totdeauna cu El. Dac� nu Îi apar�ii, atunci pleac�-�i 
chiar ast�zi genunchii înaintea Lui. M�rturise�te-I tot r�ul care l-ai f�cut. C�ie�te-te înaintea Lui 
de tot ce ai f�cut r�u. �i Mântuitorul te va ierta. El te va primi ca proprietate a Lui, �i ora�ul ceresc 
va fi partea ta.      I. H. 


