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Iubiţi cititori, doresc să mulţumim împreună lui Dumnezeu 
pentru toată ocrotirea şi călăuzirea Sa, pentru binecuvântările 
revărsate în vieţile noastre, pentru încercările îngăduite, 

deoarece „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre 
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce 
sunt chemaţi după planul Său.“ Romani 8:28

Am ales titlul acestui volum de poezii Dor de cer şi doresc ca în 
fiecare dintre dumneavoastră să se nască şi să crească tot mai mult 
dorul după acel minunat loc pregătit de Domnul Isus pentru toţi 
cei care-L doresc şi au decis să Îl slujească. Pe acest pământ noi 
suntem doar trecători şi trebuie să fim conştienţi că, mai devreme sau 
mai târziu, pentru fiecare va veni momentul plecării spre eternitate, 
al despărţirii de tot ceea ce ne-a legat sau poate am iubit în cursul 
călătoriei pe acest pământ. Căci „Dacă numai pentru viaţa aceasta 
ne-am pus nădejdea în Cristos, atunci suntem cei mai nenorociţi 
dintre toţi oamenii!“ 1 Corinteni 15:19

Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate promisiunile lăsate pe 
paginile Sfintei Scripturi, pentru că prin acestea primim putere 
în cursul călătoriei noastre pe acest pământ, păstrând vie speranţa 
reîntâlnirii cu El şi cu toţi cei care au ajuns deja ACASĂ. „Căci noi 
n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare.“ 
Evrei 13:14

Am decis publicarea acestor poezii în amintirea scumpului meu 

Cuvânt-înainte
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soţ care acum este în prezenţa Domnului pe care L-a iubit şi L-a slujit 
întreaga viaţă. A fost pentru noi un exemplu de dăruire, răbdare şi 
slujire în câmpul Evangheliei, şi-a înţeles chemarea pe acest pământ, 
apoi Stăpânul a hotărât să-i dea răsplata. De atunci, o parte din mine 
este deja acolo şi tânjesc tot mai mult după acel loc minunat de pace, 
bucurie şi fericire alături de Domnul şi de toţi sfinţii Lui. 

Dar cu noi, cei rămaşi aici, Dumnezeu încă mai are de lucrat şi 
pe fiecare ne va răsplăti în clipa hotărâtă de El. Majoritatea poeziilor 
au fost scrise după plecarea soţului meu, în momente de cercetare, 
în prezenţa Domnului prin inspiraţia Duhului Sfânt. Mulţumesc lui 
Dumnezeu pentru mângâierea Sa, pentru prezenţa Sa în inimile şi 
vieţile noastre şi pentru minunata promisiune a revenirii Sale, pe care 
o aştept cu mult dor. „Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi 
aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos.“ Filipeni 3:20

Mulţumesc tuturor celor care m-au încurajat în scrierea şi 
publicarea acestor poezii, în dreptul cărora eu consider că nu am 
nici un merit. Mulţumesc în mod deosebit copiilor noştri, Marius şi 
Beniamin, cumnatei Angela şi părinţilor noştri, care mi-au fost alături 
întotdeauna şi cu multă răbdare, în orice moment m-au încurajat şi 
m-au susţinut necondiţionat.

Mulțumesc Editurii Scriptum, care și-a lăsat amprenta pe paginile 
acestei cărți, pentru munca de lustruire și finisare, astfel încât munca 
noastră de echipă să rezulte în acest proiect de suflet la care cu ceva 
vreme în urmă nu aș fi îndrăznit să visez.

Mulţumesc Domnului pentru voi! Dumnezeu să vă binecuvânteze 
pe toţi!

Elena Costandin
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Ai ajuns în cer

Ai ajuns în cer înaintea mea, 
Ai plecat acolo, la Tatăl ceresc,
Dezbrăcând în grabă, la porunca Sa, 
Trupul de țărână, straiul pământesc.

Ai plecat în cer și-ai uitat de toate:
Boală și durere, plâns și amărăciune.
Cum este acolo? Câte nestemate
Strâns-ai tu aicea stând în rugăciune?

Ai plecat în cer fiindcă a poruncit
Tatăl din mărire să te ducă sus.
Astăzi, cânți în slavă și ești fericit
Că ai văzut fața Domnului Isus.

Ți-ai sfârșit cărarea, premiul l-ai primit
Pentru osteneală, pentru alergare,
Alături de Cel pe care L-ai vestit
Cu atâta râvnă-n Casa de adunare.

Ai plecat în cer înaintea mea,
Dar nu mai e mult, voi veni la tine.
Atunci când pe nume Crist mă va chema,
Voi lăsa și eu lacrimi și suspine

Vreau să văd și eu cât e de frumos, 
Cum este acolo, câtă strălucire?
Pietre și safire, iar Isus Cristos
Te-a luat de mână la a ta sosire?
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Când ai ajuns sus, te-a întâmpinat
Corul cel de îngeri, cântând Osanale,
Când acolo-n slavă ai fost strămutat, 
Părăsind pământul și-a Plângerii vale?

Parcă-aș vrea să știu câtă bucurie, 
Câtă măreție, acolo-n splendoare,
Câtă fericire, pace și armonie
Unde niciodată, nimic nu mai doare.

Este foarte greu să-mi imaginez
Viața de dincolo, sus în Paradis,
Însă lupt și cred, mai rabd și veghez
Ca s-ajung acolo, după cum e scris.

Nu mai este mult, voi veni și eu,
Fiindcă în curând zorile răsar
Pentru aceia care-i cheamă Dumnezeu,
Căci au fost cuprinși în mărețul har.

Dacă aici jos, pe acest pământ,
Ani de zile crucea am dus-o-mpreună,
Vreau s-ajung şi eu în locașul sfânt
Alături de tine, să primesc cunună.

Ai ajuns în cer, căci ai biruit,
Iar de-acuma lupta este doar a noastră.
Vom lupta și noi, fiindcă te-am iubit
Și dorim s-ajungem sus, în zarea albastră.

Ai ajuns în cer înaintea mea,
Dar va veni clipa și când El va zice
Ca să vin și eu, la porunca Sa,
Te voi întâlni și voi fi ferice.


