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La El 
 
   Ce m�rea�� este afirma�ia Domnului Isus pen-
tru prezent! El a promis: „�i iat� c� Eu sunt cu 
voi în toate zilele, pân� la sfâr�itul veacului“ 
(Matei 28.20). Aceste cuvinte ne dau curaj �i pu-
tere în împrejur�rile noastre zilnice, care nu sunt 
totdeauna u�oare. În toate împrejur�rile putem 
s� �tim: Domnul este cu noi! 
   Promisiunile Sale nu se refer� îns� numai la 
prezent, ci �i la viitor. Putem s� �tim deja as-
t�zi, c� odat� vom fi la El. Acum El este la noi, 
cândva vom fi noi la El. Atunci Îl vom vedea pe 
Cel care ne iube�te. Nu este în aceasta o îm-
b�rb�tare pentru timpul de acum? 
   Slava, care va fi partea noastr�, este de ne-
descris, iar pentru sufletul omenesc, de neînchi-
puit. De aceea Biblia vorbe�te doar pu�in de-
spre ceea ce ne a�teapt� în viitor. Dar un lucru 
�tim: Îl vom vedea, vom fi la El. 
   Acum exist� unele lucruri care ne întristeaz� 
�i ne tulbur� bucuria în El. Problemele de zi cu 
zi, profesia, gospod�ria, �coala etc. fac imposi-
bil� preocuparea continu� cu El. Atunci îns�, 
când vom fi la Domnul, El va fi preocuparea ini-
milor noastre. Atunci, afec�iunea noastr� se va 
îndrepta numai spre El. 
   Acum El este Acela pe care Îl iubim �i în care 
credem f�r� s�-L fi v�zut cu ochii no�tri trupe�ti. 
Atunci credin�a va fi înlocuit� prin vedere. Dom-
nul Isus va sta în fa�a noastr� în toat� frumuse-
�ea Sa, iar slava Lui ne va umple pe to�i. 
   Gândul la aceasta ne face s� vedem �i s� 
apreciem într-o lumin� corect� lucrurile acestui 
p�mânt, cu care suntem nevoi�i s� ne mai ocu-
p�m ast�zi. Apostolul Pavel, care avea multe 
avantaje omene�ti �i ar fi putut s� fie ceva în 
via�� pentru aceast� lume, �i-a a�ezat corect 
priorit��ile. La sfâr�itul vie�ii sale scrie: „...a� dori 
s� m� mut �i s� fiu împreun� cu Hristos...“ Lu-
crurile acestui p�mânt îi p�reau f�r� valoare, 
când le compara cu Hristos. Dorin�a lui era s� 
fie cu Hristos, s�-L vad� pe El. 
   „Cu Hristos“ – acesta s� fie �i �elul nostru! Noi 
Îl vom vedea pe Fiul Omului prosl�vit la dreapta  

 
 
lui Dumnezeu. Dup� lucrarea s�vâr�it�, Dumnezeu 
L-a f�cut „Domn �i Hristos“. Lui Îi apar�ine toat� 
autoritatea, El este Capul uns de Dumnezeu 
peste toate lucrurile. Dumnezeu I-a dat un loc de 
cinste �i de slav�. „De aceea �i Dumnezeu L-a 
în�l�at nespus de mult �i I-a dat Numele, care 
este mai presus de orice nume.“ 
   Este dorin�a lui Pavel, �i dorin�a noastr�? A-L 
vedea pe Hristos înseamn� a-L vedea pe Acela 
care a ob�inut victoria la cruce, a înviat �i se 
afl� la dreapta lui Dumnezeu. Deja acum Hris-
tos este via�a noastr�, dar ce va fi când vom fi 
la El! Ne vom pleca �i Îl vom adora. 
   În Apocalipsa 5 Îl vedem pe Domnul Isus în 
slava cereasc�. Credincio�ii Vechiului �i Noului 
Testament vor sta în jurul tronului pentru a-I da 
cinste. Dar cum ne este prezentat Domnul Isus 
în aceast� scen�? Duhul Sfânt ni-L arat� ca 
„Mielul înjunghiat“. Niciodat� nu vom putea uita 
ce a suferit la crucea de pe Golgota Fiul Omului 
prosl�vit �i cum a murit ca Mielul lui Dumnezeu. 
Îl vom vedea în toat� slava Sa, dar El este Ace-
la care odat� a fost maltratat de c�tre oameni �i 
atârnat pe cruce, este Acela care de bun�voie a 
mers în ceasurile de întuneric pentru a fi jude-
cat pentru vina altora. Semnele r�nilor ne vor 
aduce aminte în toat� ve�nicia de ceea ce a 
f�cut El din dragoste pentru noi. Ne bucur�m 
într-adev�r s�-L vedem pe Mântuitorul nostru 
a�a cum este? 
   În cunoscutele versete din 1 Tesaloniceni 4, 
Pavel încheie înv���turile sale despre venirea 
Domnului cu cuvintele: „...�i astfel vom fi tot-
deauna cu Domnul.“ Apoi adaug�: „Mângâia�i-v� 
dar unii pe al�ii cu aceste cuvinte.“ 
   Într-adev�r, în aceste cuvinte se afl� o mare 
mângâiere. Noi vom fi la Domnul. Pe acest p�-
mânt exist� unele lucruri care ne apas� �i poate 
ne întristeaz�. Fiecare are problemele lui, fieca-
re are grijile lui. Toate acestea vor apa�ine tre-
cutului, când vom fi la El. 
   Venirea Domnului pentru a ne lua la Sine 
înseamn� îns� nu numai sfâr�itul greut��ilor �i 
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nevoilor, ea înseamn� în acela�i timp sfâr�itul 
slujbei noastre pentru El pe acest p�mânt. 
Acum noi mai putem face ceva pentru El, iar 
ceea ce poate lucra harul S�u aici în noi va fi 
spre slava Sa �i spre bucuria Sa. 
   Gândul la venirea Domnului este deci mân-
gâiere �i imbold în acela�i timp. Mângâiere cu 
privire la suferin�ele în urmarea Sa, imbold cu 
privire la slujba pentru El. 
   În încheiere înc� un gând: noi ne bucur�m de 
venirea Aceluia care ne iube�te. Dar cât de 
mult Se va bucura El de noi, cei care suntem 
iubi�i nespus de mult! El a dat totul pentru noi, 
S-a dat pe Sine. Va fi o bucurie pentru El s�-�i 
prezinte Adunarea Sa sl�vit�, care nu are nici o 
pat�, nici o încre�itur� sau altceva de felul aces-
ta. Nunta Mielului înseamn� pentru Domnul 
Isus, unirea deplin� cu mireasa Sa. Este în ace-
la�i timp r�splata pentru munca sufletului S�u, 
r�spunsul la ceea ce a suferit El la crucea de 
pe Golgota. 

 
 

* * * 

 
„�i noi, dar, ... s� alerg�m cu st�ruin�� în 
alergarea care ne st� înainte. S� ne uit�m 
�int� la C�petenia �i Des�vâr�irea credin�ei 

noastre, adic� la Isus...“ (Evrei 12.1-2) 
 

���������
 
   Un tat� î�i înv��a fiica s� mearg� cu bicicleta. 
Nu a durat mult timp �i feti�a putea s� mearg� 
singur�. F�cea totu�i o gre�eal�: se uita mereu 
la dreapta �i la stânga spre prietenele ei �i stri-
ga: „Uita�i-v�, nu-i a�a c� merg bine?“ Tocmai 
atunci c�dea. Tat�l a fost nevoit s�-i strige me-
reu: „Uit�-te înainte!“ 

   Nu este a�a �i în via�a noastr�? Numai acela 
care se uit� înainte �i are în fa�a ochilor �inta, o 
va ajunge. Mul�i se uit� la dreapta �i la stânga, 
adesea chiar înapoi; astfel, ei r�mân în urm�. 
   Dac� ai f�cut pasul hot�râtor spre Isus Hristos 
�i ai primit iertarea p�catelor, atunci El este �inta. 
Toate trebuie s� se îndrepte acum spre El. Toa-
t� energia, puterea, banii, capacit��ile, pe scurt 
tot ce suntem �i avem trebuie pus în slujba Sa. 
„Doar Isus!“ ar trebui s� stea scris cu litere de 
aur deasupra vie�ii noastre. Este o alergare! 
Trebuie s� ajungem la �int�, iar aceasta este în 
leg�tur� cu o r�splat�. Desigur, adesea trecem 
prin încerc�ri, nevoi �i greut��i. Dar Domnul 
Isus Însu�i a trecut prin aceast� lume. El este 

C�petenia �i Des�vâr�irea credin�ei. El a rezis-
tat, chiar �i în adâncimile durerii de la Golgota. 
Acolo, El a strigat: „S-a sfâr�it!“ 
   Acum, El este sus în slav�. El Însu�i este �inta 
tuturor r�scump�ra�ilor. În curând, alergarea se 
va sfâr�i �i ei vor fi pentru totdeauna la El. Nu 
merit� s� depunem toate eforturile pentru a re-
zista în alergarea credin�ei? 
 
 

* * * 
 

Ce cite�ti? 
 
   Num�rul c�r�ilor care se tip�resc este de ne-
imaginat. Câte c�r�i f�r� valoare, pline de lucruri 
rele se tip�resc! Dac� ne gândim c� o carte rea 
este tip�rit� în multe edi�ii 
�i este r�spândit� printre 
mii de oameni, b�nuim 
cât r�u poate face o sin-
gur� carte. Sfânta Scrip-
tur� spune c� Dumne-
zeu va judeca omul 
pentru fiecare cuvânt 
nefolositor. Desigur, aici 
intr� �i cuvintele nefolosi-
toare �i rele care se tip�resc. La câte c�r�i nu 
prive�te Dumnezeu cu dezaprobare! De aceea 
în alegerea c�r�ilor trebuie s� fim foarte aten�i. 
�i pe teren cre�tin exist� multe c�r�i �i scrieri 
care obosesc duhul �i otr�vesc sufletul. 
   Cât de necesar este s� indic�m spre „Cartea 
C�r�ilor“ care din p�cate nu mai este citit� de 
mul�i. Ea nu este „învechit�“ sau „dep��it�“. În 
ciuda cercet�rilor �i descoperirilor nu trebuie s� 
o d�m la o parte, pentru c� ea este Cuvântul 
ve�nic al Dumnezeului celui viu. Dumnezeu Se 
mai descoper� înc� �i arat� oamenilor cum pot 
s� fie sc�pa�i din starea lipsit� de speran��. 
Isus spune: „Eu sunt calea, adev�rul �i via�a. 
Nimeni nu vine la Tat�l decât prin Mine“ 
(Ioan 14.6). Pe acest Salvator �i-L arat� Dum-
nezeu în cuvintele Sale. Gândurile Sale cu pri-
vire la popoarele acestui p�mânt pân� în viitorul 
cel mai îndep�rtat, El le descoper� aceluia care 
Îl prime�te în credin�� pe acest Salvator. 
   Cite�te Biblia! Cite�te-o cu rug�ciune! Cite�-
te-o ca �i Cuvântul lui Dumnezeu! Începe chiar 
ast�zi!  
 
   Martin Luther afirma: „Biblia nu este învechi-
t�, nici modern�, ci etern�.“ 
 


