
DEZLEGAREA LUI SATAN DUPA MILENIU SI
TRIBUNALUL DIN ZIUA JUDECATII

Capitolul 20:7-15



STRUCTURA

I Eliberarea lui Satan (7-10)
II. Tribunalul din ziua judecatii (11-15)



ELIBERAREA LUI SATAN (7-10)

Satan va fi eliberat sa insele din nou natiunile, 
incercand sa anihileze biserica.



7 Când se vor fi împlinit cei o mie de ani, Satan va fi dezlegat

din închisoarea lui 8 și va ieși ca să ducă în rătăcire neamurile

care sunt în cele patru colțuri ale pământului – pe Gog și

Magog – și să le adune pentru război. La număr, ele sunt ca 

nisipul mării. 9 Ele s-au ridicat pe întinderea pământului și au 

înconjurat tabăra sfinților și cetatea iubită. Atunci a coborât

foc din cer și i-a mistuit. 10 Diavolul, care-i ducea în rătăcire, 

a fost aruncat în lacul de foc și sulf, unde erau fiara și profetul

fals. Ei vor fi chinuiți zi și noapte, în vecii vecilor.



TRIBUNALUL DIN ZIUA JUDECATII (11-15) 

Judecata finala va avea loc la sfarsitul istoriei, cand 
oamenii vor fi inviati si judecati conform faptelor lor, 
iar vinovatii vor merge in pedeapsa vesnica.



11 Apoi am văzut un tron mare și alb și pe Cel Ce ședea pe el. 

Pământul și cerul au fugit din prezența Lui și nu s-a mai găsit loc 

pentru ele. 12 I-am văzut pe morții mari și mici stând înaintea

tronului. Au fost deschise niște cărți și a fost deschisă și o altă

Carte, care este Cartea Vieții. Morții au fost judecați potrivit cu 

faptele lor, așa cum erau ele scrise în cărți. 13 Marea i-a dat pe 

morții care erau în ea, moartea și Locuința Morților i-au dat pe 

morții care erau în ele și fiecare a fost judecat după faptele lui. 

14 Moartea și Locuința Morților au fost aruncate în lacul de foc. 

Aceasta este a doua moarte: lacul de foc. 15 Oricine n-a fost

găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în lacul de foc. 



INTERACTIUNE

 Intrebari si remarci

Ultimele doua studii in duminici consecutive
5 Martie – Capitolul 21
12 Martie – Capitolul 22


