
CAPITOLUL 54  

ÎMPĂRĂŢIA DE 1000 DE ANI  

 
[CUPRINS] [ÎNAPOI] [ÎNAINTE]  

Cuvântul "mileniu" înseamnă o mie de ani. În primele şapte versete ale Apocalipsei Capitolul 
20, expresia "o mie de ani" se foloseşte de şase ori.  

Bisericile sunt împărţite privind opinia a ceea ce ne învaţă Sfintele Scripturi despre perioada 
de 1000 de ani. În privinţa aceasta există trei păreri diferite:  

1. PREMILENISMUL  

Învăţătura aceasta susţine că Cristos va reveni la începutul perioadei de o mie de ani în care 
Cristos va domni împreună cu credincioşii guvernând lumea. În primii trei sute de ani, 
aceasta a fost o învăţătură a Bisericii primare.  

2. AMILENISMUL  

Învăţătura aceasta susţine că Mileniul a început odată cu prima venire a lui Cristos şi trece 
prin toată perioada Noului Testament până la sfârşitul veacului. Ea susţine că deja creştinii 
guvernează acum împreună cu Cristos iar cei ce au murit guvernează deja cu El în ceruri.  

3. POSTMILENISMUL  

Susţine că Cristos va reveni pe pământ după ce s-a încheiat perioada de 1000 de ani.  

Două lucruri importante vor avea loc înainte de perioada de 1000 de ani:  

1. BĂTĂLIA DE LA ARMAGHEDON  

Va avea loc un război mondial împotriva lui Dumnezeu şi a evreilor (Apocalipsa 16:12-16). 
Cristos va avea putere deplină peste toţi cei ce declară război lui Dumnezeu, pentru că El va 
veni din cer şi va distruge oştirile păcătoase (Psalmul 2; Isaia 29:1-8; Ioel 3:9; Zaharia 
14:1-5; 14:12-15; Apocalipsa 19:17-21).  

2. NEAMURILOR VOR FI JUDECATE  

După ce Cristos va câştiga războiul la Armaghedon, El va face judecata neamurilor, 
naţiunilor lumii (Matei 25:31-46).  

Alte câteva lucruri care se vor întâmpla:  

1. SATANA VA FI LEGAT ŞI ARUNCAT ÎN ADÂNC TIMP DE 1000 DE ANI (Apocalipsa 20:1-3).  



2. CREDINCIOŞII ÎNVIAŢI DIN MORMINTE VOR AVEA TRUPURI PROSLĂVITE ŞI VOR DOMNI 
CU CRISTOS PE PĂMÂNT (Apocalipsa 20:4).  

3. LUMEA PĂCĂTOASĂ NU VA FI ÎNVIATĂ DIN MORŢI PÂNĂ DUPĂ PERIOADA DE 1000 DE 
ANI (Apocalipsa 20:5,12).  

4. POPORUL EVREU VA DEVENI PUTEREA CONDUCĂTOARE A LUMII ÎN TIMPUL CELOR 1000 
DE ANI (Zaharia 8:23; 14:8,9,16; Romani 11:23-32).  

Perioada de 1000 de ani, şi ce se va întâmpla evreilor şi neamurilor.  

1. CREŞTINII VOR GUVERNA ÎMPREUNĂ CU CRISTOS  

Aceasta înseamnă, de asemenea, că acei ce au suferit pentru Cristos în timpul încercărilor, 
vor domni împreună cu Cristos. În Apocalipsa 20:4 se spune: "Şi am văzut nişte scaune de 
domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut 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. Ei 
au înviat şi au împărăţii cu Cristos o mie de ani”.  

2. DUMNEZEU A FĂCUT O PROMISIUNE LUI DAVID, CARE NICIODATĂ 
NU A FOST ÎNCĂLCATĂ  

Dumnezeu a promis că tronul pe care David a stat să-şi conducă poporul, va fi păstrat pe 
vecie (2 Samuel 7:11-17; Ieremia 33:17). Când Cristos a venit ca un copil pe pământ, în 
Betleem, El a avut dreptul să ia acel tron. (Luca 1:32). Când Cristos se va întoarce să 
guverneze pământul, El va folosi acelaşi tron. (Isaia 9:6-7). Templul lui Dumnezeu construit 
de fiul lui David, va fi reconstruit (Faptele Apostolilor 15:16). Evreii vor fi un popor respectat 
şi onorat pe pământ (Zaharia 8:13).  

3. BĂTĂLIA DE LA ARMAGHEDON  

Aceasta va avea loc înainte de perioada de 1000 de ani şi nu va distruge întreaga omenire 
de pe pământ ci numai ostile participante la acea bătălie. Popoarele din alte părţi ale lumii 
vor cunoaşte cine este Cristos. În Romani 14:11 se spune: "Fiindcă este scris: ‚Pe viaţa Mea 
Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă 
lui Dumnezeu’". Dacă fiecare genunchi se va pleca înaintea lui Cristos, aceasta nu înseamnă 
că toate acele popoare îşi vor pune încrederea lor în Cristos. Este una să te închini înaintea 
Lui şi alta ca cineva să-şi pună încrederea în El. Dacă vreun popor va continua să lupte 
împotriva lui Dumnezeu şi nu I se va supune, poporul respectiv va fi pedepsit imediat 
(Zaharia 14:16-19). Un lucru important pentru acel timp va fi o trăire sfântă.  

Motivul perioadei de 1000 de ani.  

1. PERIOADA DE 1000 DE ANI VA FI CÂND DUMNEZEU VA CERCETA 
PE OM PENTRU ULTIMA OARĂ  

Perioada de 1000 de ani nu este ceea ce aşteaptă creştinii. Ei privesc înainte spre Cetatea 
Sfântă, Noul Ierusalim (Apocalipsa 21:9-22). Această perioadă de 1000 de ani va fi când 



Dumnezeu va cerceta pe om pentru ultima dată. Totul va fi deosebit de bine atunci, pentru 
că Satana va fi legat şi nu va mai sta în cale, iar Cristos va domni.  

2. PERIOADA DE 1000 DE ANI VA FI UN TIMP SPECIAL PENTRU 
EVREI  

Mica în 4:6-7 spune: “În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei şchiopi, voi strânge 
grămadă pe cei izgoniţi, şi pe aceia pe cari-i chinuisem. Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă, 
din cei ce erau risipiţi, un neam puternic; şi Domnul va împăraţi peste ei, pe muntele 
Sionului, de acum şi până-n veac”. Atunci va fi pace pe tot pământul (Isaia 2:2-4; Mica 4:3-
4). Atunci vor fi suficienţi bani, mâncare sau orice alte lucruri (Isaia 35). Toate animalele se 
vor împăca bine împreună (Isaia 11:6-9). Cristos va domni cu înţelepciune peste toate 
lucrurile. Orice va face şi va spune El va fi corect (Isaia 11:1-4).  

După 1000 de ani, Satana va fi dezlegat pentru o vreme. El va umbla pe tot pământul 
încercând să înşele popoarele. Multă lume îl va crede şi-l va urma. Curând după aceasta, el 
va fi aruncat în iazul de foc (Apocalipsa 20:10). Pământul şi cerurile vor trece, în Apocalipsa 
20:11, se spune: "Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el. 
Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele”. Aceasta este, fără 
îndoială, ceea ce Petru a descris în 2 Petru 3:7-10. Apoi scaunul de domnie mare şi alb unde 
este aşezat Dumnezeu va fi văzut, şi tuturor celor care niciodată nu şi-au pus nădejdea în 
Cristos li se va comunica sentinţa judecăţii (Apocalipsa 20:11-15). Cel ce va sta pe scaunul 
alb de domnie va fi Isus Cristos (Ioan 5:22; Faptele Apostolilor 17:31).  

 

 

Va rămâne Domnul Isus pe pământ pentru 
Împărăția de o mie de ani? 
by Anastasia Filat on 8 January , 2012 

in Profeţii 

Întrebare: 

Vă rog să-mi arătaţi unde scrie în Biblie că după a doua Sa venire, Domnul Isus rămâne pe 
pământ pentru Împărăția de  o mie de ani? Cum aşa pe pământ? Unde se va afla cetatea sfântă, 
Noul Ierusalim în timpul împărăţiei Domnului de o mie de ani?  După câte înţeleg – în ceruri. 
Cum aşa cetatea sfântă, Noul Ierusalim va fi  în ceruri, iar Domnul Isus împărăţeşte o mie de ani 
pe pământ? 

Din întrebare înțeleg că acceptați ideea că împărăția de o mie de ani va avea loc pe pământ, lucru 
care ni-l confirmă capitolul 20 din cartea Apocalipsa. În acest text se arată că tabăra sfinților, 
care vor împărăți în acea perioadă de o mie de ani, se va afla în cetatea preaiubită și neamurile, 



înșelate de Satana, se vor sui pe fața pămânului și vor înconjura tabăra sfinților și cetatea 
preaiubită: 

Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat; şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele 
Neamurile, cari sînt în cele patru colţuri ale pămîntului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune 
pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pămîntului, şi au 
înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s’a pogorît un foc care i- a mistuit. 
(Apocalipsa 20:7-9) 

Vreau încă odată să atrag atenția la faptul că sfinții, care vor împărăți în această perioadă de 
timp, vor fi pe pământ. De ce? Pentru că același  text de la Apocalipsa 20 ne repetă de două ori 
(ceea ce înseamnă că este foarte important) că cei ce au parte de întâia înviere nu vor împărăți 
singuri, ci vor împărăți împreună cu Hristos o mie de ani: 

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celorce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut 
sufletele celorce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui 
Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe 
frunte şi pe mînă. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.  Ceilalţi morţi n-au 
înviat pînă nu s-au sfîrşit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere. Fericiţi şi sfinţi sînt ceice 
au parte de întîia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui 
Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani. (Apocalipsa 20: 4-6) 

Deci, cei care au înviat după a doua venire a Domnului Isus și înainte de împărăția de o mie de 
ani (nu este vorba despre biserica, pentru că cei adormiți în Hristos au înviat la răpire) vor 
împărăți pe pământ împreună cu Hristos. Chiar și textul de la Apocalipsa 19, care descrie a doua 
venire a Domnului Isus, ne arată că Domnul Isus vine ca să împărățească peste Neamuri: 

Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu ea, pe cari le va cîrmui cu un 
toiag de fer. 

Deci, Domnul Isus va veni ca să cârmuiască neamurile cu un toiag de fier. De ce? Pentru ca să se 
împlinească Cuvântul în întregime: 

Căci trebuie ca El să împărăţească pînă va pune pe toţi vrăjmaşii supt picioarele Sale. (1 
Corinteni 15:25) 

Să vedem acum structura de guvernare în perioada Împărăției de o mie de ani, potrivit cu 
informația care ne o oferă Biblia: 

1. Domnul Isus va fi împărat peste tot pământul 

Un text binecunoscut, care vorbește despre împărăția de o mie de ani, este textul de la Zaharia 
14, care începe cu descrirea  evenimentelor dinainte de a doua venire a Domnului Isus și 
sfârșește cu descrierea împărăției de o mie de ani. În acest text ni se relatează că în această 
perioadă, Ierusalimul va fi restabilit în locul său geographic (nu merge vorba despre Ierusalimul 
ceresc) și Domnul va fi împărat peste tot pământul: 



Şi Domnul va fi împărat peste tot pămîntul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi 
Numele Lui va fi singurul Nume.  Toată ţara va ajunge ca şesul Iordanului, de la Gheba pînă la 
Rimon, la miazăzi de Ierusalim; iar Ierusalimul va fi înălţat, şi va rămînea liniştit la locul lui, de 
la poarta lui Beniamin pînă la locul porţii dintîi, pînă la poarta unghiurilor, şi de la turnul lui 
Hananeel pînă la teascurile împăratului.  Ei vor locui în el, şi nu va mai fi niciun blestem în el; 
Ierusalimul va fi liniştit. (Zaharia 14:9-11) 

2. David va fi împărat în Israel:  

În baza legământului avraamic, care este un legământ necondiționat, Dumnezeu a promis țara 
Canaan în moștenire veșnică lui Avraam și seminței lui după el. Din cauza călcării condițiilor 
Vechiului Legământ, adăugat după 430 ani (Galateni 3:17), poporul Israel a fost izgonit din țară, 
potrivit cu blestemele scrise în cartea Legii (Deuteronom 28-30). Totuși, Dumnezeu care este 
credincios promisiunilor Sale, prin jertfa Domnului Isus a făcut posibilă răscumpărarea poporului 
Israel de sub blestemul Vechiului Legământ (Galateni 3:13) pentru ca să poată împlini 
promisiunea făcută lui Avraam, Isaac și Iacov. Vechiul Testament inundă de promisiuni, potrivit 
cărora, la vremea sfârșitului Dumnezeu va întări împărăția lui Israel ca o putere mondială și va 
întări scaunul de domnie a lui David pentru totdeauna. Prin prorocul Ezechiel Dumnezeu ne 
spune că atunci când Israel va fi restabilit ca și națiune, vor avea ca împărat pe David: 

,, Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu:, Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor 
la cari s-au dus, îi voi strînge din toate părţile, şi- i voi aduce înapoi în ţara lor. Voi face din 
ei un singur neam în ţară, pe munţii lui Israel; toţi vor avea un singur împărat, şi nu vor mai fi 
două neamuri, nici nu vor mai fi împărţiţi în două împărăţii.  Nici nu se vor mai spurca, prin 
idolii lor, cu urîciunile lor, şi cu toate fărădelegile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu cari au 
păcătuit, şi-i voi curăţi; ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor.  Robul Meu David va 
fi împărat peste ei, şi toţi vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile 
mele şi le vor împlini.  Vor locui iarăş în ţara, pe care am dat-o robului Meu Iacov, şi pe care au 
locuit-o şi părinţii voştri. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor, şi copiii copiilor lor, pe vecie, şi 
Robul Meu David va fi voivodul lor în veci. Voi încheia cu ei un legămînt de pace, care va fi 
un legămînt vecinic cu ei; îi voi sădi şi-i voi înmulţi, şi voi pune locaşul Meu cel sfînt în mijlocul 
lor pentru totdeauna.  Locuinţa Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul 
Meu.  Şi neamurile vor şti că Eu sînt Domnul, care sfinţeşte pe Israel, cînd Locaşul Meu cel sfînt 
va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. (Ezechiel 37: 21-28) 

Prin prorocul Ieremia Dumnezeu ne specifică, când anume va ridica din nou pe David ca și 
împărat peste Israel și, anume, după necazul cel mare, care va avea loc în a doua jumătate a celei 
de a 70 săptămână a lui Daniel: 

Vai! căci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar 
Iacov va fi izbăvit din ea.  În ziua aceea (când Dumnezeu va izbăvi pe Iacov din necaz), zice 
Domnul oştirilor, voi sfărîma jugul de pe grumazul lui (Iacov), îi voi rupe legăturile şi străinii 
nu-l vor mai supune.  Ci vor sluji Domnului, Dumnezeului lor, şi împăratului lor David, pe 
care li- l voi scula. (Ieremia 30:7-9) 



3. Biserica va împărăți pe pământ 

La Apocalipsa 5:9-10 ni se specifică că cei răscumpărați de Domnul Isus pentru Dumnezeu prin 
jertfa Sa, adică Biserica, va împărăți pe pământ: 

,,căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sîngele Tău, oameni din orice 
seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi 
pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pămînt!,, (Apocalipsa 5:9-10) 

Știm că aici pe pământ, până la răpire, biserica este rânduită la necaz. Deci, textul de la 
Apocalipsa 5:9-10 nu se poate referi la o perioadă de timp de până la răpirea bisericii, ceea ce 
înseamnă că aceasta urmează să aibă loc după răpirea bisericii.  Și chiar timpul verbului ne arată 
că lucrul acesta va avea loc în viitor: ,, ei vor împărăți pe pământ,,.  Potrivit cu 1 Tesaloniceni 
4:17, din momentul răpirii, Biserica urmează să fie întotdeauna cu Domnul Isus. De aici reese că 
Biserica trebuie să-L  însoțească pe Domnul Isus la a doua Sa venire. Se pare că oștirea cerească, 
care însoțește pe Domnul Isus la a doua Sa venire pe pământ este Biserica: La Apocalipsa 19:7-8 
este scris că Bisericii i s-a dat  să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat: 

 Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit, şi i s-a dat să se îmbrace cu in supţire, 
strălucitor, şi curat. – (Inul subţire sînt faptele neprihănite ale sfinţilor.) 

Și la Apocalipsa 19:14 ni se spune că oștile din cer, care urmează pe Domnul Isus, sunt 
îmbrăcate ca și Biserica: 

Oştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in supţire, alb şi curat. 

4. Biruitorii fiarei vor împărăți împreună cu Hristos 

Despre această categorie de oameni, deja, am menționat la începutul articolului. În Apocalipsa 
20 ni se spune că după ce fiara și prorocul minciunos au fost aruncați de vii în iazul care arde cu 
foc și cu pucioasă, iar împărații adunați pentru războiul de la Armaghdon au fost  loviți cu sabia 
care ieșea din gura Domnului Isus (Apocalipsa 19:19-21) și diavolul a fost legat pentru o mie de 
ani (Apocalipsa 20:1-3), va avea loc o judecată: 

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celorce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut 
sufletele celorce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui 
Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe 
frunte şi pe mînă. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.  Ceilalţi morţi n-au 
înviat pînă nu s-au sfîrşit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere.  Fericiţi şi sfinţi sînt cei ce 
au parte de întîia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui 
Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani. (Apocalipsa 20:4-6) 

La momentul judecății acesteia cei adormiți în Hrsitos au fost înviați la răpirea Bisericii. Deci, în 
rândul lor nu sunt cei care s-au întors la Domnul până la răpirea Bisericii la cer. Totuși ei sunt cei 
care au fost martirizați din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și 
care nu se închinaseră fiarei și icoanei ei, și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Se pare 



că aceștea sunt martirii perioadei de după răpirea Bisericii. Vedem că cei judecați vor fi 
îndreptățiți, vor învia și statutul lor ajunge să fie ca și a Bisericii: preoți ai lui Dumnezeu și ai lui 
Hristos și vor împărăți împreună cu Hristos. 

Am ajuns la concluzia că în perioada Împărăției de o mie de ani Domnul Isus va fi pe pământ 
împreună cu Biserica. 

Apare întrebarea: dacă Biserica va fi pe pământ în perioada Împărăției de o mie de ani, cum se 
face  că Ea (Biserica=Noul Ierusalim) se va pogorâ din cer de la Dumnezeu pe pământul nou? 

 

Cine va locui pământul nou? 
by Anastasia Filat on 13 April , 2011 

in Doctrină 

Întrebare: 

În  următoarele versete, se observă o expresie comuna: " pământ nou " :  
" Eu pun cuvintele Mele în gura ta, şi te acopăr cu umbra mânii Mele, ca să întind ceruri noi şi să 
întemeiez un pământ nou, şi să zic Sionului: „Tu eşti poporul Meu!” (Isaia 51:16)   „Căci iată, 
Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile 
trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. (Isaia 65:17)  Dar noi, după făgăduinţa Lui, 
aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. (2 Petru 3:13) “ 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)  

Este firesc sa mă întreb: cine va locui acel pământ nou, dacă poporul lui Dumnezeu va fi răpit in 
Ceruri.? 

Dacă vorbim despre Biserică (cred că la biserică s-a referit persoana care a pus această 
întrebare), la Apocalipsa 5:9-10 se spune că creştinii (adică Biserica) vor împărăţi pe pământ:  

Şi cîntau o cîntare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost 
junghiat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sîngele Tău, oameni din orice seminţie, de orice 
limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul 
nostru, şi ei vor împărăţi pe pămînt!” (Apocalipsa 5:9-10) 

Ca să înţelegem cum va ajunge biserica să împărăţească pe pământ, după ce a fost răpită la cer, 
să urmărim referinţele la biserică din cartea Apocalipsa. Ele nu sunt multe.  



1. După pecetea a şasea şi după potirul al şaptelea biserica se află în ceruri 

După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s’o numere nimeni, din 
orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare 
înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de 
finic în mîni; şi strigau cu glas tare, şi ziceau: „Mîntuirea este a Dumnezeului nostru, care şade 
pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” … Şi unul din bătrîni a luat cuvîntul, şi mi-a zis: „Aceştia, 
cari sînt îmbrăcaţi în haine albe, cine sînt oare? Şi de unde au venit?” „Doamne”, i-am răspuns 
eu, „Tu ştii”. Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au 
albit în sîngele Mielului. (Apocalipsa 7:9-10, 13-14) 

După al şaptelea potir, după judecata şi nimicirea Babilonului (capitolele 16-18), în ceruri este 
anunţată nunta Mielului: 

Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-i dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s’a 
pregătit, şi i s’a dat să se îmbrace cu in supţire, strălucitor, şi curat.” -(Inul subţire sînt 
faptele neprihănite ale sfinţilor.) (Apocalipsa 19:7-8) 

2. Biserica va veni pe pământ împreună cu Domnul Isus la a doua Sa venire 

La Apocalipsa 19:11-21 este descrisă a doua venire a Domnului Isus pe pământ. El va veni urmat 
de oştirile din cer. La versetul 14 scrie că oştirile din cer “erau îmbrăcate cu in supţire, alb şi 
curat”, la fel cum i s-a dat soţiei Mielului să se îmbrace (Apocalipsa 19:8). 

3. Biserica va împărăţi împreună cu Hristos 1000 de ani pe pământ  

Apocalipsa 20 ne relatează evenimentele care vor urma după a doua venire a Domnului Isus pe 
pământ.  

- diavolul legat pentru 1000 ani (Apocalipsa 20:1-3) 

- Cei ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, 
cei ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mînă au 
înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. (Apocalipsa 20:4-6). 

- după 1000 ani diavolul este dezlegat şi înşeală neamurile care vor înconjura tabăra sfinţilor şi 
cetatea preaiubită, dar din cer se va pogorî un foc, care-i va mistui şi diavolul va fi aruncat în 
iazul care arde cu foc şi cu pucioasă. (Apocalipsa 20:7-10) 

4. Când se va începe judecata de apoi, pământul şi cerul de acum vor fugi dinaintea lui 

Dumnezeu şi nu se va mai găsi loc pentru ele 

Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Celce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au 
fugit dinaintea Lui, şi nu s’a mai găsit loc pentru ele.(Apocalipsa 20:11) 



5. Cerul nou şi pământul nou vor fi altele decât cele de acum 

Nu este vorba despre o înnoire a pământului de acum. La Apocalipsa 21:1 sfântul Ioan specifică 
că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră:  

Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou; pentrucă cerul dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, 
şi marea nu mai era. (Apocalipsa 21:1) 

6. Biserica va locui pe pământul nou 

Şi eu am văzut coborîndu-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o 
mireasă împodobită pentru bărbatul ei. (Apocalipsa 21:2) 

Noul Ierusalim este biserica 

Apoi unul din cei şapte îngeri, cari ţineau cele şapte potire, pline cu cele din urmă şapte urgii, a 
venit şi a vorbit cu mine, şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!”  Şi m’a dus, 
în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfîntă, Ierusalimul, care se pogora 
din cer de la Dumnezeu, avînd slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o 
piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. 

Dar pe pământul nou nu va fi doar biserica. Dacă doriţi să cunoaşteţi mai multe despre cine va 
locui pământul nou vă propun să studiaţi cartea Apocalipsa. Avem un studiu după metoda 
inductivă în patru părţi. Este important să cunoaştem şi să înţelegem Apocalipsa ca să fim 
fericiţi: 

Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în 
ea! Căci vremea este aproape! (Apocalipsa 1:3) 

Nu poţi păzi ceea ce nu cunoşti! De aceea este foarte important să studiem Apocalipsa! 
Cunoaşterea planului lui Dumnezeu îţi dă pace şi nădejde că ceea ce a promis El va împlini. 

 


