
  ESCATOLOGIA – TEOLOGIA LUCRURILOR DIN URMĂ ! 
 
       Betel,23.oct.2014 
    
CONTEXT: 
1.Locuitorii Mileniului (1/3 Israel şi Neamurile) 
2.Capitala Împ.Milenare - Jerusalim 
3. Forma de guvernare – teocraţie 
4.Închinarea şi jertfele – Templul (al 5-lea). Nu avem aici detalii, ci într-o lecţie viitoare. 
5.Relaţia dintre sfinţii înviaţi şi cei ce au intrat fizic în Mileniu 
6.Veşnicia fără de margini – Ceruri noi şi un Pământ nou. 
 
Ca multe alte adevăruri ale Scripturii şi la acest capitol există păreri diferite: 
 
A.Postmilenism. Milenism (martorii lui Jehova) spun că din 1914 noi suntem deja în Mileniu şi 
Satan este deja legat.Păi dacă este legat atunci trebuie să aibă un lanţ foarte lung.1 Petru 5.8. 
 
 
B.Amilenism (fără Mileniu) 
 
C.Premilenism. 
 
 
A. O definiţie a postmilenismului:’’acea concepţie despre lucrurile din urmă care susţine că 
Împ. Lui Dumnezeu se extinde acum în lume prin predicarea Evangheliei şi prin lucrarea de 
salvare realizată de Duhul Sfânt în inima oamenilor, că lumea va fi în cele din urmă creştinată şi 
că revenirea Lui Hristos va avea loc la sfârşitul unei lungi perioade de dreptate şi pace numită în 
mod obişnuit ’’Mileniu’’.  
 
Durata  - va fi o durată lungă de timp dar nu neapărat 1000 de ani, ci poate fi mai lungă decât 
1000 de ani literali. 
 
Cu privire la legarea lui Satan – Satan este legat în orice timp prin faptul că el se află totdeauna 
sub stăpânirea lui Dumnezeu.  
Pentru cei ce vor sa aprofundeze, texte care par să sprijinească această teorie: Psalm 2.8; 22:27; 
47; 72; Isaia 2:2-4; Jeremia 31:34; Daniel 2.35,44;Mica 4:1-4. 
 Pilda Domnului Isus cu privire la drojdie din Matei 13.33 afirmă extinderea universală a 
Împărăţiei; Romani 11 indică convertirea unui mare număr de evrei şi neamuri. Apoc.7:9,10 
descrie o mare mulţime de oameni răscumpăraţi din toate popoarele lumii. 
 
B. O definiţie a Amilenismului: nu va exista un Mileniu la sfârşitul lumii. Până la sfârşit va 
exista o evoluţie paralelă a binelui şi a răului. După a doua venire a lui Hristos, la sfârşitul lumii, 
va fi o înviere generală şi o judecată generală a tuturor oamenilor. 
Ei spun că Biserica (Efeseni 5:3-5) există încă din V.T.  
Până la vremea lui Origen (cca 185 d.Ch. - cca 254 d.Ch.) accentul pus pe hermenutica literală a 
făcut ca apologeţii să fie premilenişti. Ex: ap.Pavel credea că va apuca el însuşi revenirea Lui 



Christos. Origen însă a folosit o metodă alegorică de interpretare, a spiritualizat Împ.viitoare de 
1000 de ani, şi a înţeles-o ca fiind perioada de la Adam până în prezent. 
 
C. Premilenismul: este concepţia care susţine că a doua venire a Lui Christos va avea loc 
înaintea Mileniului, care va vedea instaurarea Împ. Lui Christos pe acest Pământ pentru 1000 de 
ani literali. Ea mai consideră că vor fi mai multe ocazii când vor avea loc învieri şi judecăţi. 
Eternitatea va începe după ce s-au sfârşit cei 1000 de ani. În cadrul Premilenismului există 
concepţii diferite cu privire la momentul Răpirii. 
-premileniştii sunt de 3 feluri: pretribulaţionişti - Domnul revine înainte de Necazul cel Mare, 
midtribulaţionişti - la mijloc, post tribulaţionişti - sau după Necaz, la sfârşitul Necazului) 
 
Toate formele de premilenism consideră că Mileniul urmează după a doua venire a Lui Christos. 
Durata: va fi de 1000 de ani. 
Locul: aici pe Pământ. 
 Conducerea va fi teocratică în prezenţa Lui Isus care va domni ca Rege, şi El va împlini 
toate promisiunile încă neîmplinite în Împ.pământeasca de 1000 de ani. 
De ce Domnul Isus va fi Împărat la Jerusalim? Pentru că acolo a fost respins, umilit , batjocorit şi 
omorât. 
De ce Mileniu:  

- pentru a arăta că Satan nu vrea să se pocăiască nicicum.La sfârşitul mileniului oamenii se 
vor uni cu cel rău dezlegat.Satan va fi literal legat 1000 de ani în Adânc, nu în 
iad.Apoc.20:3;9:1-3,11 

- Pentru a arăta că omul trăit foarte bine nu vrea să se pocăiască, ci doar credinţa în sângele 
Lui Christos îl poate vindeca.Deşi satan şi demonii lui sunt legaţi, omul nu se schimbă. 

- Pentru a-i vindeca pe evrei, pentru a le alina rănile suferite în mii de ani, împlinind toate 
promisiunile 

- Pentru a pedepsi cu dreptate pe toţi cei răzvrătiţi 
- Pentru a binecuvânta Pământul 
- Pentru a  se naşte probabil f.f.mulţi oameni pe pământul regenerat. 

Cu privire la legăminte: premileniştii consideră că promisiunea leg.Avraamic de a da 
descendenţilor lui Avraam ţara de la râul Egiptului până la Eufrat, nu s-a împlinit niciodată, ci se 
va împlini în Împ. de 1000 de ani (Gen.15.18).Promisiunile leg.davidic necesită şi ele instaurarea 
Imp. Milenare pentru împlinirea lor. 2 Sam.7:12-16. 
Premileniştii fac consecvent deosebirea dintre Biserică şi Israel.  
 Apoc.12:1-6. Cine este femeia? Cine este copilul? Noi credem că femeia este Israel               
care-L dă pe Isus, copilul. Dar se spune şi că femeia este Biserica! Dar Biserica naşte copilul, sau 
Isus naşte Biserica? 
 
1.Locuitorii Mileniului. 
Zaharia 13:8 ne vb.despre o treime din Israel. Matei 24:29-31 (venirea Domnului pentru evrei la 
sf.Necazului cel Mare), Matei 13:41, Isaia 11:10-12 (începe strângerea de la 9 Dec.10917 când ia 
sfârşit 400 de ani de domnie turcă asupra Jerusalimului, şi continuă cu înfiinţarea statului Israel 
în 14 mai 1948....) 
 
 În urma adoptării planului de împărțire a Palestinei din 1947 al Organizației 
Națiunilor Unite, pe data de 14 mai 1948, odată cu expirarea Mandatului britanic pentru 



Palestina, David Ben-Gurion, președintele Organizației Sioniste și al Agenției Evreiești 
pentru Palestina, a proclamat independența Statului Israel în cadrul liniilor de împărțire 
teritorială cuprinse în decizia ONU[11][12].Liga Arabă și organizațiile palestiniene au 
respins atât decizia ONU de împărțire, cât și proclamarea unilaterală a independenței 
Israelului. Șase state arabe, au declanșat cu Războiul arabo-israelian din 1948  
interminabilul Conflict arabo-israelian care avea ca scop distrugerea Israelului și 
„aruncarea evreilor în mare”[13]. Ca urmare a rezultatelor războiului arabo-israelian din 
1948-1949 teritoriul care ar fi trebuit, după hotărârea ONU (neacceptată de partea 
arabă), să revină unui stat arab palestinian, a fost, în cele din urma împărțit între Israel 
și două state arabe beligerante, Transiordania și Egiptul. În urma acordurilor de 
armistițiu încheiate in urma Războiului de Șase Zile din iunie 1967, porțiuni din teritoriile 
ocupate în acest conflict de către Israel - Ierusalimul de Est inclusiv Orașul 
vechi, Cisiordania, Peninsula Sinai, Fâșia Gaza și Înălțimile Golan, - au intrat in 
controlul Israelului. Peninsula Sinai a fost retrocedată Egiptului în urma unui tratat de 
pace, dar celelalte granițe încă nu au fost definite. Multe state consideră linia de 
încetare a focului din 1949 (armistițiul din 1949), așa numita „Linie verde”, ca o graniță 
temporară a Israelului, iar teritoriile ocupate de Israel în cursul războiului din iunie 1967, 
ca „teritoriile ocupate”[14][15][16][17][18] 

 
Isaia 27.12;43:5-7; Jeremia 12:15;3:20;24:6; Ezechiel 20:42; 28:25-26; Ioel 3.1; Amos9:14,15; 
Zaharia 3.10 
 
Israel va intra sub un nou Legământ promis: Jeremia 31:31-34; 24:7; 1:27; 4:3,4; Isaia 60-66 
 
Intrarea în Împărăţia de 1000 de ani a lui Israel şi  a Neamurilor ca soţie!  
Isaia 54:1-17; 62:2-5; Osea 2:14-23, Apoc.21:9-11 
 
Israel va evangheliza lumea: Isaia 61.6; Jeremia 16:19-21; Zaharia 8:20-23. Evanghelizarea va fi 
necesară pentru cei care se vor naşte în Mileniu. 
 
Pe lângă rămăşiţă în Mileniu va intra şi Neamurile. Matei 25:31,32,34. Evreii vor fi fost deja 
intraţi. Neamurile, ca şi Rahav de altă dată vor fi scăpate din pricină că s-a purtat milos cu evreii. 
Neamurile vor sluji pe evrei: Isaia 14:1,2; 49:22,23; 61:5. 
Aceste două grupuri sunt fizice, în trupuri de carne, ceilalţi în trupuri de slavă: 
 
Sfinţii din V.T.împreună cu cei din Necazul cel Mare, şi Biserica. 
1-a înviere :  
- Isus Hristos mai întâi (pârga)  
- răpirea şi învierea Bisericii 1 Tes.4:13-17; 1 Cor 6.2, şi a  Sfinţilor: V.T. Dan 12.2,13; Ezechiel 
37:12-14. Apoc.20:6’’fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de 1-a înviere’’.1 Tes.4:13-18 
- înviere sfinţilor Nec.cel Mare, cei 2 martori, Apoc.7:9-17; 20:4 
 
2-a înviere: învierea tuturor celor fără Mântuitor, de la începutul lumii până la sfârşit: 
Apoc.20:12,15. Niciodată nu a înviat vreun nemântuit, până aici. 
 
În Biblie, starea eternă alternează între Mileniu şi Veşnicie !? 



Exemplu: ’’cer nou şi pământ nou’’ în Isaia 65:17-25 şi Apoc.21:1, dar şi diferenţe: marea este 
prezentă în Mileniu, dar nu şi în Împ.veşnică. 
 
De sus se va coborî o cetate, numită noul Jerusalim: Apoc.21:10-27. Este oare vorba de aceeaşi 
cetate din Israel, sau de una nouă? Este numit ‚’’Noul Jerusalim’’, deci este vorba de o cetate 
nouă, probabil o cetate planetă, care stă deasupra Pământului şi în care locuiesc sfinţii glorificaţi 
împreună cu Domnul Isus, dar care vin pe Pământ fără probleme, şi care se va îndepărta de 
Pământ când Pământul va fugi de Mânia Mielului. Noul Jerusalim va reveni pe Pământul nou în 
starea eternă. 
Oraşul avea cca.2500 km L x l x h. 
Zidul gros de 75 m din iaspis. 
Străzile sunt din aur curat.Apoc.21.21 
12 temelii-evreii, 12 porţi-neamurile. 
Casa pregătită de Domnul pentru noi depăşeşte orice imaginaţie. Cerul este casa Lui şi a noastră. 
 
 
Texte cu privire la Mileniu: 
Zaharia 12:10-14; Mica 4:2-4; Isaia 32:17,18; 61:7,10; 40:1,2; Amos 9:13-15; Ioel 2:28,29; 
Matei 25:37; Psalm 24:3,4; Jeremia 31:33; Isaia 35:8; 65:16; Isaia 9:3-7; 11:1-10; Jeremia 
33:15,17,21; Amos 9:11; Isaia 32:1; Matei 19:28; Zaharia 8:3. 
 
Etapele care vor urma din prezent până la vremea sfârşitului: 
1.Răpirea Bisericii şi învierea tuturor sfinţilor care aparţin Bisericii.(Înviere aici înseamnă 
răscumpărarea trupului şi unirea lui cu duhul şi sufletul).Nu-l vor vedea decât cei ce vor fi 
răpiţi.1 Cor.15.52 
(Există o părere că toţi sfinţii VT.vor fi acum înviaţi, sau o alta că învierea lor va avea loc la 
începutul Mileniului) 
 
2.În cer va avea loc judecata de evaluare. Probabil dacă ar fi să ţinem cont de cronologie, (de 
nuntă ni se vorbeşte abia în Apoc.19:7-10), atunci Nunta va începe spre sfârşitul Necazului, dar 
înaintea bătăliei de la Armaghedon. Ceilalţi vor fi judecaţi în conformitate cu Romani 2.12-16,            
2 Cor. 5:10; Ioan 3:29 Sfinţii VT.vor fi meseni.Apoc.19:9 
 
3.Necazul lui Iacov care va dura 7 ani.Acesta este împăţit în 2 părţi egale.Este scurtat din pricina 
celor aleşi.Matei 24.22.Tot cap.24 vb.despre Necazul lui Iacov împărţit în două.Matei 24.30, 
Zaharia 14:15; 1 Tes.3:13; 2 Tes.1:10. 
 
-1-a parte: Apoc.13:1-9; 17:3-18; Dan 7:7,8; 7:19-25; Apoc.13:11-18; 2 Tes.2; Apoc.7:1-9 
(judecata peceţilor, şi o parte a trâmbiţelor; Apoc.5 pecetea martirilor; Apoc.7 cei 144.000 
pecetluiţi, Apoc.7:9-17 marea gloata de oameni, Apoc.12:9 aruncarea celui rău pe pământ – 
accesul interzis în cer;Apoc.8:13- în continuare... (vătămarea celor fără Lui pecetea Dumnezeu) 
 
-a 2-a parte a Necazului lui Iacov: Apoc.11:2,3; 12:6,14; 13:5; Apoc.17:18;  
 
Între a 6-a şi a 7-a trâmbiţă din Apoc....şi Dan 9.27, se va rupe legământul ascuns făcut cu evreii. 



La sfârşitul Necazului lui Iacov, pe pământ va avea loc bătălia de la Armaghedon. Apoc.16.16; 
19:11-21. 

1600dii=296 km.(toata Palestina); 1 stadiu=185m 
Valea Meghido=32x22 km o vale ideală pentru luptă spunea Napoleon. 
 
-Revenirea pe Pământ a Lui Isus în putere şi mare slavă.Matei 24.30;Fapte 1.11; 1 Cor.6:2, Iuda 
14 
 Apoc.19:11-21(Isus va fi însoţit de Mireasa Lui când va lupta la Armaghedon).2 Tes.1:10.               
Fiara şi Proorocul Mincinos vor fi aruncate de vii în iazul de foc. 
 
4. Judecata celor vii, a Neamurilor. Matei 25.41 
 
5.Satan este legat pentru 1000 de ani.Apoc.20.1 
 
5.Instaurarea Mileniului. 
- Învierea sfinţilor V.T.Ioan 5.29; Luca 14:14; Fa.24.15; Dan 12:2a; 12:13. 
- Învierea martirilor Apoc.20.4 
-toţi credincioşii vor intra în Împărăţie şi vor împărăţi cu El 1000 de ani. 
-Templul Milenar: Ezechiel 40-48 
 
6.Satan este dezlegat.Ultima răscoală a oamenilor sub conducerea lui Satan.Apoc.20:7-10 
-Focul mistuieşte armatele lui Gog şi Magog. Apoc.20.8,9.Diavolul este aruncat în iad. 
Apoc.20.10, se arată chinul lor şi durata: veşnic. 
 
7.A 2-a înviere. Scaunul de domnie mare şi alb.Toţi cei prezenţi aici sunt acuzaţi şi vor fi 
aruncaţi în iad pentru veşnicie după această judecată. Apoc.20:11-15 
  
8. 2 Petru 3:7-13. Toate lucrurile noi.Apoc 21:1. Un cort, o cetate...o turmă şi un Păstor. 
 
9. Eternitatea ! Apoc.1:8, 1 Cor.15.28,  


