
Studiul 23 

Mileniul 
 

 

 
Biblia leagă în mod direct subiectul studiului trecut, acela al celei de-a doua 

veniri a Domnului Hristos (1Tes. 4:15-15) de acela al venirii zilei Domnului (1Tes. 5:2). 

În epistola lui Petru această zi (2Pet. 3:10) mai este numită și ziua judecății (v. 7) și, tot 

acolo, este amintit principiul potrivit căruia pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o 

mie de ani sunt ca o zi (v. 8). Apocalipsa capitolul 20 confirmă faptul că judecata celor 

nelegiuiți se va desfășura nu pe durata unei zile de 24 de ore, ci în timpul unei perioade 

de o mie de ani care cuprinde și alte evenimente importante precum a doua venire. 

Subiectul zilei Domnului este unul vast, fiind amintit de foarte multe ori în Biblie. Ne 

vom axa însă aici în principal pe ceea ce are Apocalipsa să ne spună în privința aceasta. 

Cele două învieri  
1. Ce eveniment are loc la începutul celor 1000 de ani? Apoc. 20:4-5  

Ei au _________________, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. 

NOTĂ: Biblia vorbește despre o înviere la începutul celor 1000 de ani.  

2. Cine vor fi cei înviați la prima înviere? Apoc. 20:6  

Fericiţi şi ______________ sunt cei ce au parte de întâia înviere!  

NOTĂ: Cei neprihăniți, care sunt numiți binecuvântați și sfinți, vor fi înviați la 

prima înviere a morților. În această categorie sunt incluse sufletele celor ce li se 

tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, 

şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe 

frunte şi pe mână (v. 4). Am văzut în studiul trecut că această înviere a celor drepți 

va avea loc la cea de-a doua venire a Domului Hristos (1Tes. 4:15-16). 

3. Când va avea loc a doua înviere? Apoc. 20:5  

Ceilalți _________________ n-au înviat până ce nu s-au terminat cei 

_______________ de ani.  

NOTĂ: Ceilalți morți sunt cei nelegiuiți care, peste ani, rămân în mormintele lor 

până la sfârșitul celor 1000 de ani. 

 

Apocalipsa 20:1-9 
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Evenimente la începutul mileniului  
4. Ce se întâmplă cu cei răi aflați în viață la venirea lui Isus? Isaia 11:4  

[…] va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, și cu suflarea buzelor Lui 

va _______________ pe cel rău.  

NOTĂ: Isus vine pentru a da răsplata: El va da odihnă celor credincioși și prigoniți 

și îi va pedepsi pe persecutorii lor (2Tes. 1:7-9; 2:8). În Apoc. 19:11-21 regăsim un 

alt tablou al celor morți zăcând pretutindeni pe întinderea pământului după 

reîntoarcerea lui Isus, când vor începe cei 1000 de ani.  

5. Ce se întâmplă cu pământul la apariția lui Isus? Apoc. 11:19  

Și au fost […] un _______________ de pământ, şi o _____________ mare.   

NOTĂ: Aceasta va fi cel mai mare cutremur și cea mai mare grindină pe care 

pământul le-a cunoscut vreodată (Apoc. 16:18 ,21). Întreaga scoarță terestră va fi 

răvășită de acest cutremur (v. 20), iar stratul atmosferic va fi distrus (Apoc. 6:14). 

Nu numai pământul, ci și puterile cerului vor fi zguduite, soarele încetând să mai 

lumineze (Mat. 24:29). Ceea ce s-a întâmplat atunci când Ierusalimul și Palestina 

au fost pustiite de armatele invadatoare este doar o imagine palidă a felului cum va 

arăta atunci pământul pustiit (Ier. 4:23-26 ,28; Is. 24:1 ,3 ,19-20).  

6. Cine va rămâne pe pământ la începutul celor o mie de ani? Isaia 51:6 

[…] cerurile vor _______ ca un fum, pământul se va preface în _________ 

ca o haină, şi locuitorii lui vor ___________ ca nişte _____________ […].  

NOTĂ: Nimeni nu va mai rămâne să conducă un serviciu funebru în timpul celor 

1000 de ani, pentru că toți cei neprihăniți sunt în ceruri, iar toți cei nelegiuiți sunt 

morți (Ier. 25:33). Mai mult, Biblia afirmă că la un moment dat cerul și pământul 

actual vor pieri (Evrei 1:10-12; Matei 24:35). Nu numai oamenii, ci chiar condițiile 

de viață vor dispărea. Atât de devastat va rămâne pământul, încât acesta va reveni 

la condițiile descrise în cartea Geneza înainte de marele act al lui Dumnezeu de 

Creațiune. El era fără formă, pustiu și în total întuneric (vezi Geneza 1:1-2). 

Starea lucrurilor în timpul celor 1000 de ani  
7. Unde este Satan legat în timpul celor 1000 de ani și de ce? Apoc. 20:3  

L-a aruncat în ______________ , l-a închis acolo […].  
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NOTĂ: Adâncul este locul unde activitatea îngerilor căzuți este îngrădită (Luca 

8:31). Diavolul este oprit de la lucrarea sa nimicitoare în timpul celor 1000 de ani, 

pentru că nu mai este nimeni rămas pe pământ pe care să-l poată înșela. Toți cei 

nelegiuiți sunt morți, iar cei drepți sunt în ceruri. Astfel, lanțul care îl leagă pe 

Satana este un lanț al împrejurărilor. Nemaiavând acces la alte lumi locuite, acest 

pământ pustiu și întunecos devine închisoarea lui Satana, unde acesta împreună cu 

îngerii care l-au urmat așteaptă sentința finală în dreptul lor (Iuda 6; 2Pet. 2:4).  

8. Ce lucrare are loc în timpul când Satana este legat? Apoc. 20:4  

[…] li s-a dat __________________ . […] Ei au _________________ și au 

împărățit cu Hristos o _________ de ani.  

NOTĂ: Cei nelegiuiţi vor fi judecaţi în ceruri în timpul celor 1000 de ani din Apoc. 

20. Aceasta este a doua fază a judecății.  

9. Cine ajută la judecarea celor răi, a lui Satana și a îngerilor săi? 1Cor. 6:2-3  

Nu ştiţi că _______________ vor judeca lumea? […] Nu ştiţi că _______ 

vom judeca pe îngeri?  

NOTĂ: Această judecată este în folosul celor neprihăniți. Mulți oameni despre care 

cei neprihăniți gândeau că sunt buni creștini, vor fi pierduți. Privind la înregistrările 

din ceruri, orice îndoială în privința dreptății lui Dumnezeu va fi îndepărtată. Se va 

vedea că cei pierduți au ales să ignore nenumăratele apeluri iubitoare ale lui 

Dumnezeu, perseverând în păcat.  

10. Pe ce se bazează judecata? Apoc. 20:12  

[…] după cele ce erau _____________ în ____________ ____________.  

NOTĂ: Dumnezeu vrea ca toți să cunoască dreptatea Sa și motivele pentru care nu 

a putut să-i salveze pe cei care au fost pierduți. Cei neprihăniți revăd ocaziile pe 

care Dumnezeu le-a dat fiecăruia și cum Dumnezeu a căutat să intervină în salvarea 

fiecărui suflet pierdut. Toți vor fi convinși pentru totdeauna despre dreptatea lui 

Dumnezeu și vor mărturisi: drepte și adevărate sunt căile Tale […]! (Apoc.15:3).  

11. Va sta înaintea lui Dumnezeu la judecată fiecare persoană care a trăit 
vreodată? Matei 25:31-46  

Toate __________________ vor fi adunate înaintea ________ . El îi va 

_________________ pe unii de alții […].  
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NOTĂ: Aceasta are loc la încheierea celor 1000 de ani, pentru că atunci va fi 

singurul timp când, pentru o scurtă vreme, toți cei care au trăit vreodată pe pământ 

vor fi în viață, unii în afara, iar alții în interiorul Cetății Sfinte (Apoc. 20:11-15).  

Evenimente la sfârșitul mileniului  
12. Ce va coborî pe pământ la sfârșitul celor 1000 de ani ? Apoc. 21:2 ,10  

Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, _____________ 

____________, _______ _________________, […].  

13. Unde va fi așezată cetatea sfântă? Zaharia 14:1 ,4 ,10  

Unde se află acum muntele ________________ .  

NOTĂ: La a doua venire a lui Isus, când încep cei 1000 de ani, Isus vine pentru 

sfinții Săi (Matei 24:31). La a treia venire a lui Isus, la sfârșitul celor 1000 de ani, 

El vine împreună cu sfinții Săi (Zaharia 14:5). Atunci muntele Măslinilor, locul de 

unde Domnul a părăsit pământul acesta, se va desface și va forma o mare câmpie. 

14. Ce se întâmplă cu Satana când va coborî cetatea sfântă? Apoc. 20:7  

Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi ________________ […]. 

NOTĂ: Învierea nelegiuiților care, așa cum am văzut, are loc la sfârșitul celor 1000 

de ani (Apoc. 20:5), dezleagă lanțul de circumstanțe care îl împiedica pe Satana să 

amăgească. Acum el are din nou popoare pe care să le înșele.  

15. Are loc vreo schimbare în caracterul lui Satana în timpul celor 1000 de ani? 
Apoc. 20:8  

[…] și va ieşi din temniţa lui, ca să _________________ Neamurile […].  

NOTĂ: Satana continuă lucrarea exact de acolo de unde a lăsat-o, dovedind că 

oricâte alte șanse i s-ar mai oferi, caracterul lui ar rămâne neschimbat.  

16. Ce se întâmplă când Satana și urmașii lui se apropie de sfânta cetate? Apoc. 
20:9  

Dar din cer s-a pogorât un __________ care i-a _________________.  

NOTĂ: Despre acest foc prin care vor fi pedepsiți cei răi urmează să găsim lămuriri 

în studiul următor.  
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