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1 

Raiul există în realitate. 

2 

Tema din seara aceasta este despre toate lucrurile bune care ne 
așteaptă în viitor! Vom reuși să ne facem o părere generală despre 
cum arată raiul. 
Desigur, este un subiect pe care nu-l vom putea înțelege niciodată 
pe deplin. Este ceva ce nu putem să cuprindem complet cu mintea 
noastră. Apostolul Pavel ne spune: 

3 

(Text: 1 Corinteni 2:9 – 2 slide-uri) 
... Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi 
la inima omului nu s-au suit,  
 

4 

aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei 
ce-L iubesc. 
Nu putem înțelege pe deplin raiul decât dacă am fost acolo. Din 
fericire, Pavel nu se oprește aici. El continuă și ne spune:  

5 

(Text: 1 Corinteni 2:10 – 1 Slide) 
Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său ... 
Ceea ce Biblia ne descoperă despre rai este foarte clar! 

 
6 

De fapt, știai că Biblia ne oferă o mulțime de detalii despre rai? 
Dumnezeu vrea să știm cum arată raiul ca să ne ajute să ne 
hotărâm să fim și noi acolo! 
Cuvântul Său este o sursă de încredere de informații despre ceea 
ce El ne pregătește 
Petru descrie acest lucru în felul următor: 
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7 

(Text: 2 Petru 1:19) 
Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare, la care bine faceţi 
că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc 
întunecos,  
 

 
8 

până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în 
inimile voastre. 
2 Petru 1:19. 

9 

Poate că te suprinde, dar Dumnezeu ne-a descoperit în cuvântul 
Său: 
Unde va fi raiul. 
Cum va fi raiul. 
Unde va fi capitala sa. 
Ce vor face oamenii acolo. 
  

10 

Ce oameni vor fi acolo. 
Unde vor locui cei mântuiți. 
Cum va arăta capitala. 
Acum, să ne îndreptăm atenția către Cuvântul lui Dumnezeu – 
Biblia, pentru a descoperi acest viitor foarte real pe care 
Dumnezeu l-a pregătit pentru cei ce-L urmează. 

 
11 

În ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, Dumnezeu Însuși i-a 
descoperit lui Ioan o viziune a viitorului. 
Ioan descrie ceea ce a văzut:  

 
12 

(Text: Apocalipsa 21:1, 2) 
Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul 
dintâi şi pământul dintâi pieriseră,  
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13 

şi marea nu mai era. 

 
14 

Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea 
sfântă, Noul Ierusalim,  
 

 
15 

gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 
Apocalipsa 21:1, 2. 

 
16 

Există puține metafore care reprezintă mai multă bucurie și 
frumusețe decât cea a unei mirese care se pregătește pentru ziua 
nunții ei! Iată cât de special va fi acest loc numit rai! 

 
17 

Acest cămin ceresc nu a fost văzut doar de Ioan – mulți din 
profeții lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor au știut despre el. De 
exemplu, Petru spune: 

 
18 

(Text: Fapte 3:20, 21) 
Și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: 
pe Isus Hristos, 
 

 
19 

pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile 
aşezării din nou a tuturor lucrurilor –  
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20 

despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor 
sfinţilor Săi proroci din vechime. 
Fapte 3:20, 21. 

 
21 

Care sunt lucrurile pe care le va reface Dumnezeu? 
Dumnezeu va reface tot ceea ce au pierdut Adam și Eva! 
Când a ieșit din mâna creatorului, Pământul era desăvârșit și 
nespus de frumos, dincolo de orice închipuire. 

 
22 

Creatorul Însuși a proiectat și a decorat casa lui Adam și Eva, 
Grădina Eden, raiul inițial. Dumnezeu le-a dat stăpânire asupra 
pământului. 

 
23 

Ei se bucurau de o sănătate perfectă, dragoste, bucurie, fericire și 
părtășie față către față cu Dumnezeu. 
Totul era pace și armonie. 
Dacă alegeau să asculte de Dumnezeu nu ar fi fost niciodată loviți 
de boală sau de moarte. 

 
24 

Iar instrucțiunile lui erau foarte clare: “Nu mâncați din pomul 
interzis din Grădina Eden, sau veți muri.” 

 
25 

Însă, ei au ales să mănânce din pom. 
Au ales să asculte de un înger răzvrătit și nemilos, pe nume Satana, 
decât să asculte de un Dumnezeu iubitor care avea grijă de ei. 

 
26 

Pentru prima dată în viețile lor, eu început să simtă vina, rușinea și 
teama. 
Prin neascultarea lor, Adam și Eva au pierdut totul: căminul lor din 
grădină, stăpânirea asupra Pământului și accesul la Pomul Vieții. 
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27 

Și pierduseră și viața veșnică. 
Fericirea lor, dragostea lor, și părtășia pe care o aveau cu 
Creatorul, toate aveau să se sfârșească. 
Lumea noastră desăvârșită a fost afectată de blestemul păcatului. 
Pământul a devenit un loc al suferinței și tristeții, al bolii și morții. 
Din stăpânitori, Adam și Eva au devenit acum sclavi. 

 
28 

(Text: Romani 6:16) 
Pavel spunea: Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva ca să-l 
ascultaţi,  
 

 
29 

sunteţi robii aceluia de care ascultaţi ... 
Romani 6:16. 
Dar Dumnezeul care îi iubea foarte mult a găsit înțelegere pentru 
ei. 
Șarpele îi înșelase pe Adam și Eva. 
Dumnezeu îi iubea atât de mult încât nu a putut să-i lase fără 
speranță pe copiii săi ce comiseseră această greșeală. 

 
30 

La poartă Grădinii Edenilor, Dumnezeu le-a promis lui Adam și 
Evei că, într-o zi, Fiul Său, Sâmânța femeii, avea să vină și să 
moară pentru ei pentru ca ei să poată fi reprimiți în Familia lui 
Dumnezeu și să aibă viața veșnică. El a spus șarpelui: 

 
31 

(Text: Geneza 3:15) 
Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi 
sămânţa ei.  
 

 
32 

Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul. 
Geneza 3:15. 
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33 

Păcatul s-a înmulțit pe pământ pe măsură ce, generații de-a rândul, 
oamenii s-au înmulțit și ei.  
Omenirea uitase aproape în totalitate de Dumnezeu și de 
făgăduința Sa. 

 
34 

(Text: Geneza 6:5) 
Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ 
 

 
35 

şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate 
în fiecare zi numai spre rău. 
Geneza 6:5. 

 
36 

În cele din urmă, Dumnezeu a fost nevoit să-i nimicească pe cei 
nelegiuiți prin Marele Potop, pentru ca viață să continue să existe 
pe acest pământ. 
Numai opt oameni au supraviețuit! 
După Marele Potop, însă, nu a durat mult timp și oamenii s-au 
stricat din nou. 

 
37 

Pentru ca Dumnezeu să poată avea un popor sfânt pe acest pământ, 
El l-a chemat pe Avraam și familia sa să iasă din cetatea Ur, din 
Caldeea, o cetate idolatră și coruptă moral. 
Familia lui ar fi fost coruptă moral, de asemenea, dacă ar fi rămas 
în acea cetate. 

 
38 

(Text: Geneza 12:1, 2) 
Domnul i-a spus lui Avraam: ... Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi 
din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. 
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39 

Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi 
face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. 
Geneza 12:1, 2. 

 
40 

Avraam a fost dispus să renunțe la luxul căminului său din Caldea. 
Deși nu știa unde avea să se ducă, Avraam văzut câte ceva din 
ceea ce Dumnezeu avea pregătit pentru el. 

 
41 

(Text: Evrei 11:9, 10) 
Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei ca într-
o ţară care nu era a lui 
 

 
42 

şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-
moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. 
 

 
43 

Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi 
ziditor este Dumnezeu. 
Evrei 11:9, 10. 
Dumnezeu i-a promis lui Avraam că îi va da lui și copiilor lui tot 
ceea ce Adam și Eva pierduseră.  

 
44 

Profeții din toate timpurile au crezut că Dumnezeu va readuce totul 
la desăvârșire în cele din urmă și au privit cu nerăbdare spre 
aceasta. 
Dumnezeu menționează câțiva dintre numele acestor eroi ai 
credinței din Biblie în capitolul 11 din cartea Evrei. 

 
45 

Avraam, Enoh, Noe, Abel, Isaac, Rahav, David și Samuel sunt 
doar câțiva dintre acești mari oameni ai credinței care au crezut în 
făgăduința lui Dumnezeu de a reface ceea ce pierduseră Adam și 
Eva. Să vedem ce spune Biblia despre acești eroi: 
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46 

(Text: Evrei 11:13, 16) 
În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile 
făgăduite, ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe ... 
 

 
47 

Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De 
aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească 
Dumnezeul lor,  

 
48 

căci le-a pregătit o cetate. 
Evrei 11:13, 16. 

 
49 

Isaia, cel mai mare dintre toți profeții mesianici, ne oferă o 
descriere emoționantă a restaurării pe care Dumnezeu a pregătit-o. 
Să vedem câteva dintre lucrurile pe care le-a descoperit Dumnezeu 
lui Isaia: 

 
50 

(Text: Isaia 65:17) 
Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou;   

 
51 

aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi 
nimănui nu-i vor mai veni în minte.  
Isaia 65:17.  

 
52 

(Text: Isaia 60:18) 
Apoi, iarăși: Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara 
ta, nici de pustiire şi prăpăd în ţinutul tău,  
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53 

ci vei numi zidurile tale Mântuire şi porţile tale Laudă.  
Isaia 60:18. 
 

54 

Să ne gândim puțin – această lume este fără violență! Numai pace 
și armonie! 
Nu este acesta un lucru MINUNAT? 
Nu va mai fi nevoie să folosim arme pentru a ne apăra. 
Nu vor mai fi hoți și violatori! 
Cât de minunat va fi să putem merge pe acele străzi de aur fără să 
ne temem că vom fi atacați sau jefuiți. 
Dar profetul ne mai spune multe alte lucruri. 
Să ascultăm: 

 
55 

(Text: Isaia 11:6) 
Atunci, lupul va locui împreună cu mielul şi pardosul se va 
culca împreună cu iedul ... 
 

 
56 

şi le va mâna un copilaş;  
Isaia 11:6. 

 
57 

Nu doar că lumea din jurul nostru va fi restaurată la desăvârșirea 
de la începuturi; și noi vom fi refăcuți, având trupuri desăvârșite. 
Să vedem ce mai spune Isaia: 

 
58 

(Text: Isaia 33:24) 
Niciun locuitor nu zice: ‘Sunt bolnav!’ ... 
Isaia 33:24. 
Fără atacuri de cord, cancer, alergii – sănătate desăvârșită pentru 
veșnicie! 
Ce veste minunată. 
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59 

(Text: Isaia 35:5) 
Niciun locuitor nu zice: ‘Sunt bolnav!’ ... 
Isaia 35:5.  
Puteți să vă închipuiți așa ceva? O, ce zi minunată va fi acea zi 
pentru cei orbi! Dar ei nu vor fi singuri în bucuria lor:  

 
60 

(Text: Isaia 35:5, 6) 
se vor deschide urechile surzilor; 
Isaia 35:5. 

 
61 

atunci şchiopul va sări ca un cerb 
Isaia 35:6. 
Fără scaune cu rotile! Fără cârje! 
Toți vor avea trupuri perfecte. 

 
62 

(Text: Isaia 35:6) 
şi limba mutului va cânta de bucurie. 
Isaia 35:6. 
Nu numai că vor putea vorbi, ci vor și cânta! 
Dar ce zi minunată va fi aceea! 
Însă, mai sunt și alte vești minunate! 

 
63 

(Text: Isaia 35:1) 
Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli şi 
va înflori ca trandafirul; 
Isaia 35:1. 
Cât de minunat va fi noul pământ! 

 
64 

(Text: Isaia 65:21, 22) 
Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii şi le vor mânca rodul. 
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65 

Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii 
pentru ca altul să le mănânce rodul,  

 
66 

căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei 
se vor bucura de lucrul mâinilor lor. 
Isaia 65:21, 22. 

 
67 

Este cât se poate de evident că raiul este ceva care va exista în 
realitate, cu oameni reali care fac lucruri normale, nu-i așa? 

 
68 

(Text: Isaia 66:22, 23) 
Căci după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou pe care le 
voi face vor dăinui înaintea Mea – zice Domnul –  

 
69 

aşa vor dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. 
Isaia 66:22. 

 
70 

În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat,  
 

 
71 

va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, zice Domnul. 
Isaia 66:23.  
Noul pământ va fi un loc plin de bucure și veselie pentru 
Dumnezeu și poporul Său. 



25 – Viitorul sună bine! (Raiul) 

 
 

12 

 
72 

(Text: Isaia 35:10) 
Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce şi vor merge spre Sion 
cu cântece de biruinţă.  
 

 
73 

O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi 
vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi! 
Isaia 35:10. 
Cât de minunat! 

 
74 

Ce sărbătoare minunată și plină de bucurie când, în fiecare Sabat, 
mântuiții vor veni în Cetatea cea Sfântă, pentru a-L lăuda pe 
Dumnezeu, a I se închina lui și pentru avea părtășie cu El. 
Isus a spus că merge să ne pregătească un loc în ceruri. 
Cu toții ne vom bucura de lucrul acesta, dar Isaia spune că și noi 
ne vom construi case! 

 
75 

Este posibil ca fiecare dintre noi să avem câte o casă “la țară,” ca 
să spunem așa, iar în fiecare weekend vom merge în capitala 
Noului Pământ unde vom locui în căminele pregătite de Isus. 
Cetatea cea Sfântă, Noul Ierusalim, va coborî de la Dumnezeu din 
ceruri.  

 
76 

Imaginea raiului descrisă în Biblie este foarte clară. 
Pământul, această planetă răzvrătită, căzută în păcat, va deveni 
capitala întregului Univers. 
Poate că te va surprinde, dar Pământul va fi viitorul cămin al celor 
mântuiți. Isus a spus lucrul acesta astfel: 

 
77 

(Text: Matei 5:5) 
Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! 
Matei 5:5. 
Dumnezeu va readuce planeta Pământ la desăvârșirea ei de la 
începuturi. Cât de minunat va fi Noul Pământ! 
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78 

Poate că vă aduceți aminte de câteva din minunatele făgăduițe pe 
care Isus le-a dat ucenicilor Săi și celor ce credeau în El cu puțin 
timp înainte de a se înălța la cer: 

 
79 

(Text: Ioan 14:1-3) 
Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi 
credinţă în Mine. 

 
80 

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş 
fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. 
 

 
81 

Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi 
întoarce şi vă voi lua cu Mine,  
 

 
82 

ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. 
Ioan 14:1-3.  
Rugăciunea model pe care le-a arătat-o Isus ucenicilor Săi spune: 

 
83 

(Text: Matei 6:10) 
Vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. 
Matei 6:10. 
Vedem aici că Isus ne spune să ne rugăm pentru restaurarea tuturor 
lucrurilor. 

 
84 

Să ne îndreptăm acum atenția mai în detaliu asupra minunatei 
cetăți pe care Ioan a văzut-o în viziune pe insula Patmos. 
Se pare că lui Ioan i-a fost foarte greu să găsească cuvintele 
potrivite care să exprime măreția Cetății celei Sfinte. 
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85 

Ioan ne dezvăluie detaliile Cetății celei Sfinte, dar parcă ele par 
prea minunate pentru a fi adevărate. 
Dar avem Cuvântul lui Dumnezeu că ele sunt adevărate! Iată ce a 
văzut Ioan: 

 
86 

(Text: Apocalipsa 21:1-3, 11, 17, 21) 
Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul 
dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. 
Apocalipsa 21:1. 

 
87 

Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea 
sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru 
bărbatul ei. 
Apocalipsa 21:2. 

 
88 

Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi 
zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii!  
 

 
89 

El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va 
fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.” 
Apocalipsa 21:3 

 
90 

... Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, 
străvezie ca cristalul. 
 Apocalipsa 21:11. 

 
91 

I-a măsurat şi zidul şi a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi 
[66 de metri] ... 
 (versetul 17). 
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92 

Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare ... 
(versetul 21). 

 
93 

(Text: Apocalipsa 21:12, 21, 23) 
... un zid mare şi înalt ... Şi pe ele erau scrise nişte nume: 
numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel. 
(versetul 12). 

 
94 

... Uliţa cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie. 
 (versetul 21). 

 
95 

Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună ca s-o 
lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu şi făclia ei este 
Mielul. 
 (versetul 23). 

 
96 

(Text: Apocalipsa 22:1, 2, 5) 
Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care 
ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. 
  

 
97 

... pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind 
douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună ... 

 
98 

Acolo nu va mai fi noapte ... 
Apocalipsa 22:5. 
Tronul lui Dumnezeu și al Mielului va fi în capitală, Noul 
Ierusalim. 
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99 

(Text: Apocalipsa 22:3) 
Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de 
domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea ... 
Apocalipsa 22:3. 
Iar unul dintre cele mai minuate daruri se găsește în Apocalipsa 
21:4 

 
100 

(Text: Apocalipsa 21:4) 
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai 
fi. Nu va mai fi nici tânguire,  
 

 
101 

nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. 
Apocalipsa 21:4. 
Poate că vă întrebați cât de mare va fi Cetatea Sfântă. 

 
102 

(Text: Apocalipsa 21:16) 
Ioan ne dă detaliile exacte cu privire la dimensiunile acestei cetăți: 
Cetatea era în patru colţuri şi lungimea ei era cât lărgimea.  
 

 
103 

A măsurat cetatea cu trestia şi a găsit aproape douăsprezece 
mii de prăjini ... 
Apocalipsa 21:16. 

 
104 

În antichitate, oamenii măsurau cetățile după perimetrul zidurilor. 
Astfel că dimensiunile cetăți ar fi cam 600 de km în fiecare 
direcție. 
Sau poate că vă întrebați dacă această cetate va fi destul de mare 
pentru toți cei mântuiți. 
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105 

Un matematician a estimat că Noul Ierusalim va putea caza peste 
două miliarde de oameni! 
Cu alte cuvinte, destul loc pentru toți cei care vor să fie acolo. 
Dar cu ne vom ocupa în acest loc minunat? 

 
106 

Fără crimă, boală, foame sau suferință – numai pace și armonie 
pentru vecie! 
Se pare că vom putea face foarte multe lucruri: să ne construim 
casa visurilor noastre, să plantăm o grădină. 

 
107 

Isus, Creatorul, va fi acolo pentru a ne desluși tainele creației. 
Vor fi mereu lucruri noi pe care să le învățăm. 
Vom putea să călătorim oricând vom vrea. 

108 

Vom avea timp să fim împreună cu prietenii noștri și cu cei dragi. 
Și în fiecare Sabat, Îl vom lăuda pe Dumnezeu și vom cânta cu 
îngerii și cu Isus – vom avea un timp special de părtășie cu 
Domnul. “Dar”, poate te întrebi, “cum putem fi siguri să vom fi 
acolo?” 
Răspunsul este simplu. 

 
109 

(Text: Galateni 3:29) 
Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, 
moştenitori prin făgăduinţă. 
Galateni 3:29. 
 

 
110 

Cu alte cuvinte, dacă îl accepți pe Isus ca Mântuitorul tău personal, 
acestă promisiune care i-a fost dată lui Avraam poate fi și a ta! 
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111 

Studiind Biblie, este intersant de observat că primele trei capitole 
din Biblie ne spun cum a creat Dumnezeu lumea și căminul din 
paradis pentru Adam și Eva. 
Dar Adam și Eva au pierdut totul. 

 
112 

Ultimele trei capitole din Biblie ne oferă o previziune a planului 
lui Dumnezeu de a reface tot ceea ce au pierdut Adam și Eva – un 
viitor plin de speranță unde toate visele noastre pot deveni 
realitate! 

 
113 

Cu ceva ani în urmă, o corabie care transporta oi s-a rătăcit în 
ceață în Marea Nordului. Corabia a plutit fără direcție pentru trei 
zile, dar oile pe pe corabie refuzau să mânânce fânul rânced. Oile 
s-au îndreptat spre marginea corabiei și au început să behăie. O 
țineau într-un behăit continuu și nu se opreau deloc. Căpitanul și 
mateloții săi au fost foarte mirați de acasta și se întrebau oare de ce 
făceau oile așa ceva.  
După ceva vreme, ceața se ridică, iar marinarii au văzut că erau 
doar la o mică distanță de coasta Scoției. Oile simțeau mirosul 
fândului proaspăt cosit de pe frumoasele câmpii ale Scoției și au 
refuzat să mânânce fânul rânced pe care marinarii li-l dădeau ca 
hrană. 

114 

Și noi la fel, când prindem “mirosul” raiului, ne reajustăm 
prioritățile. Când prindem “mirosul” veșniciei, totul prinde sens. 
Tânjim după o altă țară. Vrem și noi să fim pe malul veșniciei. 
Ești și tu doritor să ajungi în cer? Vrei să fii și tu acolo? Este și 
dorința inimii tale să trăiești cu Hristos în slava Sa pe vecie? Ai 
vrea și tu să spui: “Da, Doamne, vreau și eu să fiu cu tine. Tânjesc 
și eu să fiu cu tine în veci de veci”? 

 
115 

(Text: Apocalipsa 22:17) 
Dumnezeu ne adresează invitația: “Duhul și Mireasa zic: Vino.” 
Apocalipsa 22:17. 
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116 

Nu amâna acest lucru! 
Și tu poți face parte din acest viitor fabulos pe care Dumnezeu îl 
pregătește! 
Invită-L în inima ta și cerul va fi căminul tău! 
Ne vom ruga imediat. 
Când ne vom ruga, ve auzi chemarea Duhului către inima ta? 
Poate că te-ai depărtat, iar Dumnezeu te cheamă înapoi în seara 
aceasta. 
Poate că până acum ai ezitat, dar acum vrei să fii botezat iar 
Dumnezeu te cheamă în seara asta. Dacă Dumnezeu te cheamă, eu 
mă voi ruga pentru tine. Poate că te-ai depărtat și poate că nu ai 
nevoie să fii botezat, dar poate că este vreun păcat în viața ta pe 
care trebuie să-l elimini.  
Am un apel către trei grupuri de oameni, în seara aceasta, și mi-aș 
dori să ridici mâna dacă simți că Duhul îți vorbește. În primul 
rând, dacă ai luat decizia de a-l urma pe Isus și de a fi botezat, și 
dacă dorești foarte mult să fii botezat curând, vreau să mă rog 
pentru tine în seara aceasta. Dacă aștepți cu nerăbdare botezul, 
ridică mâna acolo unde te afli. [Când oamenii încep să ridice 
mâinile, spune: “Domnul să te binecuvânteze, El vede mâinile 
voastre ridicate.] 
Dacă te-ai depărtat și dacă, în seara aceasta, spui: “Doamne, vreau 
să mă întorc la Tine,” poate că nu nevoie să fii botezat, dar vrei să 
vii la Isus, ridică mâna. 
În al treilea rând, dacă cineva aici are vreun obicei rău, dacă e vreo 
problemă în viața ta care te reține – vreun păcat în viața ta și vrei 
să spui: “Doamne, pun acest obicei în mâna Ta, pun acest păcat în 
mâna Ta chiar acum, vreau să fiu în ceruri cu tine,” ridică mâna 
chiar acum. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre voi. 
Dumnezeu vede fiecare mână, Dumnezeu vede fiecare inimă. Să 
ne rugăm împreună chiar acum. 
 
[Sugestie de rugăciune] 
 
“Tată ceresc, Îți mulțmim pentru Isus, Îți mulțumim pentru 
dragostea Sa, Îți mulțumim pentru harul Său, Îți mulțumim pentru 
puterea Lui. În seara aceasta, vrem să îți spunem că Te iubim. 
Vrem să fim în ceruri cu Tine. Tată, te rugăm să ne atingi inimile 
în seara aceasta. Ajută-ne să ne deschidem inimile în fața 
dragostei Tale celei minunate. Ajută-ne să ne predăm inimile Ție 
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în mod complet. Așteptăm cu nerăbdare să fim cu tine împreună pe 
vecie. Fă ca nimeni dintre noi să nu lipsească de acolo, Te rugăm 
în numele lui Isus, Amin. 

 


