
MILENIUL

Capitolul 20:1-6



1 Am văzut un înger care cobora din cer și care avea cheia

Adâncului și un lanț mare în mână. 2 El a înșfăcat dragonul, 

șarpele cel vechi, care este diavolul și Satan, și l-a legat pentru

o mie de ani. 3 El l-a aruncat în Adânc, apoi a încuiat și a 

pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai ducă în rătăcire

neamurile până când se vor fi împlinit cei o mie de ani. După

aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțin timp.



4 Am văzut niște tronuri, iar celor ce ședeau pe ele li s-a dat

autoritatea să judece. Am văzut și sufletele celor ce au fost

decapitați din cauza mărturiei lui Isus și din cauza Cuvântului

lui Dumnezeu, care nu i s-au închinat fiarei, nici chipului ei și

care n-au primit semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și

au domnit cu Cristos o mie de ani. 5 (Ceilalți morți n-au înviat

până când nu s-au împlinit cei o mie de ani.) Aceasta este

prima înviere. 6 Fericit și sfânt este cel ce are parte de prima 

înviere! Asupra acestora a doua moarte nu are autoritate, ci 

vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Cristos și vor domni cu El 

o mie de ani. (Apocalipsa 20:1-6)



IDEI IMPORTANTE IN CAPITOLUL 20:1-6

Mia de ani – numita si mileniu – mentionata de 6 ori in 
capitolul 20, dar in nicio alta parte din Biblie

Legarea diavolului – la ce ce refera aceasta?  

 Intaia inviere – ce fel de inviere e si cand are loc?



Postmilenismul - Cristos va reveni dupa mileniu.
Mileniul e o perioada viitoare in care majoritatea oamenilor vor crede 
Evanghelie; diavolul va fi legat. La finalul acestei perioade urmeaza 
eliberarea diavolului, o scurta razvratire si revenirea lui Cristos.
Premilenismul – Cristos va reveni inainte de mileniu. 
Mileniul e o perioda viitoare de 1000 de ani in care Cristos va domni pe 
acest pamant; diavolul va fi legat. Dupa cei 1000 de ani diavolul va fi 
eliberat, natiunile se razvratesc si urmeaza judecata finala.
Amilenismul – sau Mileniul Inaugurat – Cristos imparateste acum.
Mileniul e o perioada nedefinita de timp, durand de la prima la a doua 
venire a lui Cristos; diavolul legat acum. La finalul milieniului Diavolul va 
fi eliberat, urmeaza o perioada de apostazie, dar si de persecutie a 
bisericii.  Cristos se va intoarce in slava. 



Milenilul e inaugurat in perioada bisericii prin

limitarea puterii inselatoare a diavolului, in timp ce

crestinii decedati sunt razbunati prin faptul ca 

imparatesc in cer.  Mileniul se incheie cu reluarea

atacului inselator al diavolului impotriva bisericii si cu 

judecata finala.  (20:1-15)



MILENIUL EXPERIMENTAT DE BISERICA PE PAMANT

Milenilul e inaugurat in perioada bisericii prin

restrangerea puterii diavolului de catre Dumnezeu, 

ca diavolul sa nu insele neamurile si sa nu poata

anihila biserica.  (20:1-3)



1 Am văzut un înger care cobora din cer și care avea cheia

Adâncului și un lanț mare în mână. 2 El a înșfăcat dragonul, 

șarpele cel vechi, care este diavolul și Satan, și l-a legat pentru

o mie de ani. 3 El l-a aruncat în Adânc, apoi a încuiat și a 

pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai ducă în rătăcire

neamurile până când se vor fi împlinit cei o mie de ani. După

aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțin timp.



MILENIUL EXPERIMENTAT DE BISERICA IN CER

Milenilul e inaugurat pentru sfintii decedati in 

timpul perioadei bisericii prin invierea sufletelor lor, 

prin plasarea lor intr-o pozitie de autoritate

cereasca, ca preoti si imparati cu Cristos (20:4-6)



4 Am văzut niște tronuri, iar celor ce ședeau pe ele li s-a dat

autoritatea să judece. Am văzut și sufletele celor ce au fost

decapitați din cauza mărturiei lui Isus și din cauza Cuvântului

lui Dumnezeu, care nu i s-au închinat fiarei, nici chipului ei și

care n-au primit semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și

au domnit cu Cristos o mie de ani. 5 (Ceilalți morți n-au înviat

până când nu s-au împlinit cei o mie de ani.) Aceasta este

prima înviere. 6 Fericit și sfânt este cel ce are parte de prima 

înviere! Asupra acestora a doua moarte nu are autoritate, ci 

vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Cristos și vor domni cu El 

o mie de ani. (Apocalipsa 20:1-6)



INTERACTIUNE

 Intrebari si remarci

Urmatoarele studii (program provizoriu):
19 Februarie – Capitolul 20
5 Martie – Capitolul 21
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