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Un grup de exploratori în Antartica au eşuat 
pe o insulă stâncoasă şi golaşă. Curând toate 
rezervele lor s-au terminat. Acum mâncau 
ultimele lor conserve de hrană. Apoi rezervele 
de carburant au scăzut. Temperatura a coborât 
aşa de jos încât erau îngheţaţi deja. Şi în mintea 
lor se aşteptau la tot ce era mai rău. Ei ştiau că 
moartea urma să sosească cât de curând. Chiar 
atunci când erau gata să renunţe şi la ultima lor 
speranţă, unul dintre exploratorii muribunzi a 
observat un nor de fum la orizont. 

Cineva sesizase mesajele lor radio. 
Ajutoarele se aflau pe drum. Eliberarea era 
aproape. Norul de fum de la orizont era tot de 
ceea ce aveau nevoie pentru a-i încuraja să 
reziste. În curând, coşmarul interminabil al 
acelui chin teribil avea să se încheie. În curând 
urmau să fie în siguranţă, la căldura vaporului 
de salvare şi apoi urmau să ajungă acasă. În 
sfârşit acasă! 

Ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, ne 
descoperă că ajutorul este pe cale să sosească. În 
curând, şi noi vom fi eliberaţi. Nesfârşitul 
coşmar groaznic al păcatului se va încheia. Noi 
vom fi eliberaţi, iar satana va fi înlănţuit. Noi 
vom fi lăsaţi în libertate, iar satana va fi legat. 
Noi vom fi ridicaţi în nori la cer pentru a-L 
întâmpina pe Domnul Isus, iar satana va fi legat 
în lanţurile împrejurărilor pe pământul acesta. 
Noi vom primi răsplata vieţii veşnice, iar satana 
şi urmaşii lui vor primi sentinţa distrugerii 
veşnice. 

În fiecare moment, undeva pe pământ, 
există un judecător care condamnă pe cineva la 
închisoare, pentru un termen incredibil de lung, 
pentru a exprima oroarea şi revolta faţă de 

nelegiuirea săvârşită. Există sentinţe care 
pronunţă perioade de trei sau patru ori mai mari 
ca durata unei vieţi sau chiar de 99 de ani, în 
timp ce condamnatul este deja la vârsta 
pensionării şi este evident că nu există nici o 
probabilitate ca sentinţa să fie ispăşită până la 
capăt. Dar sentinţa dată de către juriu, sau de 
către judecător exprimă revolta şi nemulţumirea 
profundă a societăţii faţă de anumite crime 
groaznic de teribile. 

Stiaţi că în curând va veni timpul când 
Judecătorul va pronunţa o sentinţă de 1000 de 
ani, iar răufăcătorul va ispăşi în totalitate, până 
la ultima zi, această sentinţă? Să ascultăm aceste 
cuvinte din Biblie: „Apoi am văzut pogorându-se 
din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului 
şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele 
cel vechi, care este Diavolul şi satana, şi l-a legat 
pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis 
acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu 
mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie 
de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru 
puţină vreme.” (Apocalipsa 20:1-3). 

Aici descoperim că Dumnezeu are un plan 
cum să-l pedepsească pe cel mai mare răufăcător 
pe care l-a cunoscut vreodată acest univers - un 
răufăcător care a fost implicat în mod direct în 
fiecare păcat sau crimă comisă vreodată pe 
pământul acesta. În curând va venit timpul când 
el va fi închis pentru 1000 de ani! O mie de ani 
în cel mai devastat şi cel mai distrus loc din 
univers. 

Uneori această perioadă de timp este 
menţionată ca fiind Mileniul. Ce este Mileniul? 
Denumirea de mileniu pentru această perioadă 
de timp de o mie de ani, provine din două 
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cuvinte latine: „mille” care înseamnă o mie şi 
„annum” care înseamnă an. Profeţia ne spune de 
asemenea că satana va fi închis timp de 1000 de 
ani şi că va fi eliberat pentru un scurt timp, în 
scopul de a dovedi lumii că nu s-a schimbat nici 
după o mie de ani şi că diavolul rămâne acelaşi. 

Pentru a fi în stare să înţelegem pe deplin 
această profeţie şi semnificaţia ei, trebuie să 
descoperim cum începe şi cum se încheie ea, 
precum şi ceea ce se întâmplă în această 
perioadă de timp. 

Permiteţi-mi să fac o declaraţie acum, iar 
apoi voi dovedi autenticitatea ei. Mileniul este 
delimitat de două învieri: 1) Învierea pentru 
viaţă de la începutul perioadei, şi 2) învierea 
pentru pedeapsa de la sfârşitul perioadei. 
 
 

Evenimentele la începutul mileniului 
 

Într-o zi, pe când Domnul Isus îi învăţă pe 
ucenicii Săi despre moarte, le-a spus: „Adevărat, 
adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit, 
când cei morţi vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu, 
şi cei ce-l vor asculta, vor învia.” (Ioan 5:25). Iată ce 
se va întâmpla. Cei morţi vor auzi glasul Lui şi 
vor trăi. Adică, toţi morţii vor fi înviaţi. Ştiu că 
această afirmaţie va surprinde pe unii dintre 
dumneavoastră, deoarece credeaţi că vor fi 
înviaţi numai cei care au fost neprihăniţi. 

Observaţi cum exprimă Domnul Hristos 
această idee în versetele 28 şi 29 ale aceluiaşi 
capitol: „Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că 
vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi 
glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut 
binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, 
vor învia pentru judecată.” (Ioan 5:28-29). 

Vedem că vor avea loc două învieri! Prima 
va fi învierea celor care au făcut binele, iar cea 
de-a doua - învierea celor condamnaţi. Să 
ascultăm ce ne spune Biblie despre prima 
înviere: „... Aceasta este întâia înviere. Fericiţi şi 
sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra 
lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi 
ai Lui Dumnezeu şi ai Lui Hristos, şi vor împărăţi cu 
El o mie de ani.” (Apocalipsa 20:5-6). 

Această afirmaţie este în armonie cu cele 
adresate de către apostolul Pavel 
tesalonicienilor. Să observăm cum descrie el cea 
de a doua venire a Domnului Hristos! „Căci 
Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui 
arhanghel şi cu trâmbiţa Lui Dumnezeu, Se va 

pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 
Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi 
împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe 
Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu 
Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:16-17). Ce descriere 
glorioasă a învierii! 

Aşa cum observăm, cei morţi în Hristos vor 
fi înviaţi primii, apoi, urmaşii Domnului 
Hristos, care vor fi în viaţă la venirea Lui, 
împreună cu cei înviaţi, vor fi înălţaţi în văzduh 
pentru a-L întâmpina pe Domnul! În aceea zi se 
va împlini făgăduinţa făcută de Domnului Isus: 
„Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 
(Ioan 11:25). Da, când Domnul Hristos va 
reveni, cei neprihăniţi care au murit vor fi 
înviaţi din mormintele lor. 

Proorocul Isaia descrie astfel acest 
eveniment fericit: „Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, 
cei ce locuiţi în ţărână! ... pământul va scoate iarăşi 
afară pe cei morţi.” (Isaia 26:19). Ce zi măreaţă va 
fi aceea! Mamele vor fi din nou împreună cu 
copii lor care au murit. Soţii şi soţiile vor fi din 
nou împreună. Fiii şi fiicele se vor întâlni cu 
Mama şi Tata! Oare ar putea exista o scenă mai 
impresionantă ca aceasta? 

Apoi se va împlini făgăduinţa minunată 
rostită de către Domnul Hristos cu mult timp în 
urmă: „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce 
Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce 
şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi 
voi.” (Ioan 14:2-3). 

Cei mântuiţi vor petrece mileniul cu 
Domnul Isus! Ce vom face noi? Ioan ne spune: 
„Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia 
înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; 
ci vor fi preoţi ai Lui Dumnezeu şi ai Lui Hristos, şi 
vor împărăţi cu El o mie de ani.” (Apocalipsa 20:6). 
În afară de bucuria inexprimabilă a faptului că 
vom fi cu Domnul Hristos şi cu urmasii Lui, 
apostolul Ioan ne descrie întro manieră mai 
detaliată cele ce se vor întâmpla în timpul 
mileniului: „Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi 
celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. ...” 
(Apocalipsa 20:4). 

Dumnezeul universului, cel atotînţelept şi 
atotputernic îi implică pe oameni în lucrarea 
solemnă a judecării îngerilor căzuţi şi a celor 
nemântuiţi. Apostolul Pavel declară: „Nu stiţi că 
sfinţii vor judeca lumea? ... Nu stiţi că noi vom 
judeca pe îngeri? ...” (1 Corinteni 6:2-3). 

Atunci se va lămuri odată pentru totdeauna 
faptul că Dumnezeu este corect şi drept şi bun. 
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satana a lansat timp de mii de ani acuzaţia că 
Dumnezeu este nedrept, incorect şi lipsit de 
iubire. Anii mileniului vor aduce la tăcere 
această acuzaţie, confirmând caracterul Lui 
Dumnezeu în faţa întregului univers! 
 
 

Rostul judecăţii 
 

Dar, de ce va fi necesar ca şi noi să fim 
implicaţi în judecarea îngerilor răi şi a 
păcătoşilor? Nu au fost ei judecaţi deja înainte 
de venirea Domnului Hristos? 

Este adevărat, dar v-aţi întrebat vreodată 
care ar fi reacţia dumneavoastră dacă aţi căuta 
în cer pe cineva pe care vă aşteptaţi să-l găsiţi 
acolo - şi aţi descoperi că acea persoană este 
pierdută pentru totdeauna? Nu cumva aţi pune 
la îndoială corectitudinea judecăţii Lui 
Dumnezeu? În timpul mileniului se vor 
deschide rapoartele tuturor celor pierduţi. Cele 
mai bine ascunse secrete şi planuri ale fiecărei 
minţi vor fi dezvăluite. Iubirea şi dreptatea Lui 
Dumnezeu vor fi confirmate. Cei care vor 
cerceta rapoartele, în cele din urmă, vor avea un 
singur răspuns: „... Da, Doamne Dumnezeule, 
Atotputernice, adevărate şi drepte sunt judecăţile 
Tale!” (Apocalipsa 16:7). 

Poate că vă întrebaţi ce se va întâmpla cu 
aceia care se vor afla în viaţă la venirea 
Domnului Hristos, dar care nu au acceptat 
mântuirea. Apocalipsa capitolul 19 descrie cea 
de a doua venire a Domnului Hristos şi 
nimicirea celor nemântuiţi, astfel: „Iar ceilalţi au 
fost ucişi cu sabia, care ieşea din gura Celui ce şedea 
călare pe cal ...” (Apocalipsa 19:21). Cei pierduţi 
nu au nici o şansă de a rezista în faţa slavei 
venirii Domnului Hristos cu toţi îngerii Lui 
sfinţi. La mormântul Domnului Isus a venit un 
singur înger, iar soldaţii romani au căzut morţi 
la pământ. 

Biblia spune: „Cei pe care-i va ucide Domnul în 
ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului 
până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici 
îngropaţi, ci vor fi un gunoi de pământ.” (Ieremia 
25:33). 

La cea de a doua venire a Domnului Hristos, 
cei neprihăniţi sunt înviaţi şi transformaţi 
pentru a-L întâmpina pe Domnul pe norii 
cerului, iar cei nemântuiţi vor fi nimiciţi de 

strălucirea venirii Sale – de sabia care iese din 
gura Lui. 

Cineva ar putea întreba: „Ce se va întâmplă cu 
cei nemântuiţi care se vor afla în mormânt la venirea 
Lui?” Răspunsul ne este dat în cel de-al cincilea 
verset din Apocalipsa capitolul 20: „Ceilalţi morţi 
n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani ...” 
(Apocalipsa 20:5). 

Fragmentele tabloului încep să se 
potrivească laolaltă. În centrul imaginii se află 
evenimentele care însoţesc revenirea Domnului 
Isus Hristos: Acestea sunt evenimentele care au 
loc la venirea Domnului Hristos: 

1. Domnul Isus va reveni cu toţi sfinţii îngeri 
(Matei 25:31). 

2. Cei morţi în Hristos vor învia primii (1 
Tesaloniceni 4:16). 

3. Cei mântuiţi sunt înălţaţi în aer pentru a-L 
întâmpina pe Domnul Isus în văzduh (1 
Tesaloniceni 4:17). 

4. Cei mântuiţi vor merge acasă (în noul 
Jerusalim, în cer) împreună cu Isus şi vor domni 
cu El timp de 1000 de ani. (Apocalipsa 20:4, 6). 

5. Cei nemântuiţi sunt nimiciţi de strălucirea 
venirii Domnului Hristos (Ieremia 25:33). 

6. Morţii cei nelegiuiţi nu sunt înviaţi până 
după cei 1000 de ani. (Apocalipsa 20:5). 

7. satana este legat timp de 1.000 de ani 
printr-un lanţ al împrejurărilor - nu va exista 
nici o fiinţă pe care s-o ispitească sau să o 
distrugă! Cei neprihăniţi se află în cer, iar 
nelegiuiţii sunt toţi morţi. Nu mai rămâne 
nimeni! Pretutindeni există numai ruine. 
(Ieremia 4:23-26). 

Acest pământ devine închisoarea diavolului. 
Biblia spune că satana a fost închis într-un adânc 
abisal timp pentru o mie de ani. Cum este 
înlănţuit satana? Printr-un lanţ al împrejurărilor, 
în virtutea căruia nu mai poate ispiti sau 
distruge pe nimeni timp de 1.000 de ani. 

La venirea Domnului Hristos, cei care l-au 
urmat pe satana în timpul vieţii lor pe acest 
pământ, mor respectiv rămân în mormânt până 
după încheierea celor o mie de ani. Cei mântuiţi 
sunt împreună cu Domnul Hristos timp de o 
mie de ani. Singurii pe care îi mai poate ispiti şi 
amăgi Diavolul sunt îngerii lui răi, care după 
6.000 de ani, sunt la fel de răi ca şi el. 

Acest pământ devine închisoarea satanei. El 
a vrut să-şi demonstreze maniera lui proprie de 
a conduce lumea şi a preluat stăpânirea prin 
înşelăciune de la Adam şi Eva, dar acum toţi vor 
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putea înţelege ce fel de conducător este el cu 
adevărat! 

Evenimentele în timpul mileniului 
 

Vă amintiţi că Apocalipsa 20:3 spune: „L-a 
aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit 
intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, 
până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, 
trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.” 
Cuvântul biblic original pentru Adânc este 
„abussos”. Acelaşi cuvânt este folosit în Vechiul 
Testament pentru a descrie pământul în starea 
de haos înainte ca Dumnezeu să creeze acea 
lume minunată. Acelaşi cuvânt este folosit în 
cartea lui Ieremia: ,,Mă uit la pământ, şi iată că este 
pustiu şi gol; mă uit la ceruri, şi lumina lor a pierit!” 
(Ieremia 4:23). Da, lumea este un „abussos”, 
„pustiu şi gol”. Lumea este pe punctul de a 
deveni un loc al întunericului! 

Acum, să observăm ce altceva ne spune 
Ieremia despre starea pământului în acel timp: 
„Mă uit la munţi, şi iată că sunt zguduiţi; şi toate 
dealurile se clatină! Mă uit, şi iată că nu este nici un 
om; şi toate păsările cerurilor au fugit!” (Ieremia 
4:24-25). Observaţi ce ne spune biblia: „Nu este 
nici un om.” (Ieremia 4:26) Din nou, Ieremia 
spune: „Mă uit, şi iată, Carmelul este un pustiu; şi 
toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului, 
şi înaintea mâniei Lui aprinse!” (versetele 26, 27). 

Această descriere pare să se refere în mod 
clar la un loc singuratic şi înfiorător, care intră 
într-o perioadă de repaus timp de o mie de ani. 
satana şi îngerii răi nu mai au nimic altceva de 
făcut, decât să rătăcească de la un capăt la altul 
pe o planetă singuratică, devastată şi întunecată 
şi să mediteze la rezultatele răzvrătirii lor 
împotriva Lui Dumnezeu! 

Acum, să revedem evenimentele care au loc 
în timpul mileniului: 

1. Pământul este pustiu şi distrus. 
2. Toţi cei nemântuiţi sunt morţi, deoarece 

au fost nimiciţi de strălucirea venirii Domnului 
Isus. 

3. Toţi cei mântuiţi sunt în cer, domnind 
împreună cu Domnul Hristos. 

4. satana este legat pe această planetă 
distrusă şi întunecată, pentru a medita la 
răzvrătirea lui. 

Se va schimba satana? Ce putem spune 
despre îngerii pe care i-a atras în răzvrătirea lui? 

Vor alege ei să-l urmeze din nou - sau acum Îl 
vor urma pe Domnul Hristos? 

Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu 
a ales să aşeze mileniul în calendarul 
evenimentelor este acela că El doreşte să 
demonstreze înaintea universului că, dacă 
diavolului, îngerilor lui şi acelora care au ales 
să-l urmeze pe acest pământ, li s-ar da încă o 
şansă, ei ar lua aceeaşi decizie şi ar alege acelaşi 
stăpân. Ei ar respinge planul de mântuire, chiar 
dacă ar avea o mie de şanse de a-l accepta. 

Ce spune Biblia despre alegerea lor? 
Răspunsul se află în Apocalipsa 20:7-8: „Când se 
vor împlini cei o mie de ani, satana va fi dezlegat; şi 
va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, cari 
sunt în cele patru colţuri ale pământului ... ca să-i 
adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul 
mării.” (Apocalipsa 20:7-8). Probabil că vă 
întrebaţi, de unde vor apare toţi oamenii care se 
pregătesc să intre în acest război. 
 
 

Evenimentele la sfârşitul mileniului 
 

Să ne aducem aminte de ceea ce am citit în 
capitolul 20, versetul 5 din Apocalipsa: „Ceilalţi 
morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de 
ani ...” (Apocalipsa 20:5). Da, ceilalţi morţi, sau 
morţii cei nemântuiţi sunt înviaţi pentru 
moartea veşnică la încheierea mileniului. Ce 
privelişte va fi aceea, când îi vom vedea pe toţi 
cei nelegiuiţi, readuşi la viaţă - un număr imens, 
toţi cei răi, din zilele lui Adam şi până la cea de 
a doua venire. Apostolul Ioan ne spune că: „... 
Numărul lor va fi ca nisipul mării.” (Apocalipsa 
20:8). 

Atunci, la încheierea Mileniului, Cetatea cea 
Sfântă, Noul Ierusalim, împreună cu Hristos şi 
cei mântuiţi se vor coborî pe pămînt! Această 
Cetate, ne spune Biblia, va deveni ţinta mîniei 
lui satana. „Când se vor împlini cei o mie de ani, 
satana va fi dezlegat; şi va ieşi din temniţa lui, ca să 
înşele Neamurile, cari sunt în cele patru colţuri ale 
pământului ... ca să-i adune pentru război. Numărul 
lor va fi ca nisipul mării ...” (Apocalipsa 20:7-8). 

În acest moment, satana şi îngerii lui răi vor 
începe să-i înşele din nou pe cei nelegiuiţi! El nu 
s-a schimbat cu nimic! Cei nemântuiţi îl aleg din 
nou pe satana ca lider al lor. Diavolul îi 
organizează într-o armată uriaşă, hotărâtă să 
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cucerească cu forţa Noul Ierusalim. Aceasta este 
ultima bătălie a pământului! 

Armata aceasta puternică, aflată sub 
conducere îngerilor răzvrătiţi (îngerului 
răzvrătit), înaintează! Să citim ce spune Biblia 
despre ceea ce se va întâmpla: (Apocalipsa 20:9) 
„Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat 
tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s-a 
pogorât un foc care i-a mistuit.” (Apocalipsa 20:9). 
Bătălia s-a încheiat! Ce deznodământ trist, când 
ar fi putut fi atât de diferit! 

Ce se întâmplă cu Diavolul? Biblia ne spune 
că: „Diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de 
foc şi de pucioasă ... Şi Moartea şi Locuinţa morţilor 
au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este 
moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea 
vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” (Apocalipsa 
20:10, 14-15). 

Apostolul Petru a văzut acest foc într-o 
viziune şi a scris: „... Cerurile vor trece cu trosnet, 
trupurile cereşti se vor topi de mare căldură,” (2 
Petru 3:10). satana, ingerii cei răzvrătiţi si cei 
nelegiuiţi (păcătoşi) vor pleca definitiv! Pot fi 
rude, prieteni, sau cunoştinţe care ne sunt foarte 
dragi, şi care vor fi pierduţi pentru totdeauna. 

De sigur că vom plânge după ei. Cum ar 
putea fi altfel decît aşa? Dar vestea bună este că: 
„El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea 
nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, 
nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” 
(Apocalipsa 21:4). 

Dumnezeu le făgăduieşte celor mântuiţi o 
veşnicie plină de slavă! Mintea umană nu poate 
înţelege gloria şi frumuseţea paradisului pe care 
Dumnezeu îl pregăteşte pentru cei care Îl iubesc 

şi doresc să-L urmeze! Şi dacă ne gândim că toţi 
cei nelegiuiţi ar fi putut să se bucure de aceasta, 
dar preţul li s-a părut prea mare! Ei nu au vrut 
să-L aleagă pe Domnul Hristos ca Mântuitor al 
lor. 

În care dintre cele două tabere vei fi în acea 
zi, prietenul meu? Când vine ziua aceea, va fi 
prea târziu să schimbi tabăra. Şi la începutul 
celor o mie de ani, când vine Domnul Isus, va fi 
prea târziu. Chiar şi atunci ar fi prea târziu dacă 
am muri brusc dintr-o dată. Singura cale de a fi 
absolut sigur că te vei afla printre cei neprihăniţi 
la sfârşitul mileniului, este să-I dăruieşti inima 
ta şi întreaga ta viaţă Domnului Isus chiar acum 
- ASTĂZI! 

Dacă doriţi să-I dăruiţi viaţa dumneavoastră 
pe deplin Domnului Isus, aş dori să vă invit să 
veniţi în faţă pentru o rugăciune specială. Dacă 
aveţi vreo problemă în viaţa personală, veniţi în 
faţă pentru rugăciune chiar acum. Dacă există 
vreun obicei vicios asupra căruia aveţi nevoie de 
biruinţă, veniţi în faţă pentru rugăciune. Dacă 
vă luptaţi cu vreo ispită, veniţi în faţă pentru 
rugăciune. 

 
Domnul Isus vă va auzi.  
Domnul Isus vă va răspunde,  
Voi aştepta un minut,  
veniţi, veniţi chiar acum. 
 
Să ne rugăm ... 

Amin 

 
 
 
 


