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Verset călăuzitor: 1Ioan 3.2

1Ioan 3.2: Îl vom vedea cum este.

Am făcut tot ce am putut pentru a mângâia o fetiță, a cărei mamă a plecat la Domnul Isus. „O
vei revedea”, i-am spus, „mai strălucitoare și mai frumoasă decât a fost vreodată pe pământ”.
Din inimioara sfâșiată a ieșit răspunsul: „Dar vreau s-o văd așa cum era. O voi vedea așa cum
era, nu-i așa?” Acesta era strigătul dragostei; așa cum își cunoscuse mama, așa voia să o
vadă. Ce altceva ar putea satisface dragostea, decât asta?

Și aceasta este dorința inimii noastre referitoare la Domnul nostru. Când Îl vom vedea, nu
vrem să vedem un străin, și nici nu vom vedea; vrem să vedem pe Cineva, pe care Îl
cunoaștem bine, care a câștigat afecțiunea inimii noastre, și Îl vom vedea pe Acesta. Îl vom
vedea, așa cum este, așa cum am ajuns să-L cunoaștem, atât de plin de tandrețe, răbdare și
dragoste. Îl vom vedea ca pe Cel care s-a apropiat de noi în zilele de întuneric și de tristețe și
ne-a susținut atunci când ne temeam că vom fi biruiți; Îl vom vedea ca pe Cel care ne-a
restaurat sufletele, atunci când inimile noastre nestatornice ne-au condus pe căi de suferință
și păcat. Îl vom vedea ca pe Cel care nu ne-a părăsit nici ziua, nici noaptea în pelerinajul
nostru pământesc și care a devenit pentru noi mai mult decât tată, mamă, soț, soție, copil sau
prieten. Îl vom vedea așa cum este acum, Preaiubitul nostru, Domnul nostru, Totul nostru.

Îl vom vedea așa cum este ca desfătare a Tatălui, iubit de El și glorificat în această dragoste,
iar inimile noastre vor vibra la această priveliște. Aceasta este una dintre cele mai mari
bucurii, pe care frații Săi o vor avea vreodată. Noi trebuie să fim cu El tocmai în acest scop.
De aceea, El s-a rugat: „Tată, vreau ca și aceia pe care Mi i-ai dat Tu să fie și ei cu Mine unde
sunt Eu, ca să privească gloria Mea pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru că M-ai iubit mai înainte de
întemeierea lumii” (Ioan 17.24). Lumea nu Îl va vedea astfel; ea Îl va vedea în măreția
îngrozitoare a Judecătorului celor vii și al celor morți, ca Împărat al împăraților și Domn al
domnilor, și va urla de groază înaintea Lui; dar ai Săi, pe care îi iubește și îi va iubi până la
sfârșit, vor fi încântați de vederea Lui așa cum este, în toată frumusețea harului și a dragostei
Sale.

Tradus de la: „Wie er ist”
Titlul original în engleză: „As He Is”
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