
#15 

Întreruperea activității lui Satana – Mileniul 

 

Dumnezeu dorește să pună în sfârșit capăt durerii și suferinței cauzate de păcat și să înalțe 

împărăția Sa veșnică a iubirii și libertății. Dumnezeu Îl va trimite încă o dată pe Isus pe pământ. 

De data aceasta, în loc să vină în umilință și respingere, El vine în putere și mare slavă pentru 

a aduna poporul Său, cei care au fost așezați în morminte prăfuite împreună cu cei care sunt 

încă în viață și îi va lua acasă pentru a fi împreună cu El pentru eternitate. Dar să ne concentrăm 

din nou atenția spre pământ și să vedem ce efect va avea intrarea înflăcărată a lui Hristos asupra 

planetei noastre. 

 

1. Ce se va întâmpla cu cei care sunt “în Hristos” (atât cei morți, cât și cei vii) când va 

veni Isus? 1 Tesaloniceni 4:17 

________________________________________________________________________ 

 

2. Ce se întâmplă cu cei care sunt încă în viață și l-au respins pe Hristos atunci când va 

veni El? 2 Tesaloniceni 2:8; Ieremia 25:33 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Necredincioșii nu vor fi capabili să reziste, deoarece păcatul, pe care au ales să-l 

păstreze prin respingerea darului de la Dumnezeu – mântuirea în Isus Hristos, nu poate 

rămâne în prezența unui Dumnezeu sfânt. Hristos nu va veni îmbrăcat în umanitatea Sa; El 

va veni într-o glorioasă divinitate. Evrei 12:29 spune că El este un foc mistuitor, iar 

necredincioșii vor fi distruși de strălucirea venirii Lui.  

 

3. Care este starea pământului după întoarcerea lui Hristos?  2 Petru 3:10; Isaia 24: 3-6 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Pământul va fi lipsit de orice lucru viu. Întreaga atmosferă este moartă, elementele 

sale – distruse de focul aprins al venirii lui Hristos. Dar distrugerea finală a păcatului și a 

păcătoșilor încă urmează să vină, deoarece Dumnezeu spune: “nu o voi nimici de tot” 

(Ieremia 4:27); aceasta este numai faza I a planului de înființare a Împărăției Sale. 

 

4. Ce se întâmplă cu Satana la venirea lui Hristos? Apocalipsa 20: 1-3 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Cuvântul grecesc “abis” este sinonimul cuvântului “adânc” din Geneza 1:2. 

Pământul va fi în aceeași stare ca atunci când Dumnezeu și-a început creația. Va fi 

întunecat și gol. Dumnezeu îi pune pe Satana și îngerii lui într-o “pauză” majoră ce va 

dura o mie de ani. El este forțat să se gândească la toate durerile și distrugerile pe care le-

a cauzat pe pământ. Dar, cel mai important, universul are ocazia de a vedea toată durerea 



și suferința cauzată de păcat. El a pretins înaintea îngerilor din cer că modul său de a 

manevra lucrurile era superior celui lui Dumnezeu. Le-a spus îngerilor că el ar fi un 

conducător mai bun. Satana și adevăratul lui caracter vor fi demascați pe deplin la sfârșitul 

celor o mie de ani. 

 

5. Când sunt înviați ceilalți morți nelegiuiți? Apocalipsa 20: 5 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Cei care au fost distruși de strălucirea venirii Lui, precum și cei care erau în 

morminte, sunt înviați la sfârșitul mileniului.  

 

6. Ce face poporul lui Dumnezeu în timpul celor 1000 de ani? Apocalipsa 20:4-6;  

1 Corinteni 6: 2, 3 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Vor fi multe întrebări fără răspuns atunci când vom ajunge în cer cu Hristos. În 

marea Sa dragoste și compasiune, Dumnezeu a pus deoparte 1000 de ani pentru a răspunde 

tuturor întrebărilor noastre. Este important pentru Dumnezeu ca noi să înțelegem și să fim 

incluși în această importantă judecare a celor ce l-au respins pe Hristos (inclusiv Satana 

și îngerii lui).  

 

7. Ce se întâmplă cu Satana și îngerii săi la sfârșitul celor 1000 de ani? Isaia 24: 19-23; 

Apocalipsa 20:7 

________________________________________________________________________ 

 

8. Ce vede Ioan coborând din ceruri? Apocalipsa 21: 2 

________________________________________________________________________ 

 

9. Care acțiune a lui Satana va arăta clar că el nu s-a schimbat? Apocalipsa 20: 7-9 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Satana este legat exact aceeași perioadă de timp cât cei pierduți sunt morți și va fi 

eliberat atunci când ei vor fi înviați, dar numai pentru o perioadă scurtă. Oriunde au fost 

uciși pe pământ, ei sunt ridicați la viață. Ei continuă să fie sub înșelăciunea lui Satana, 

exact cum au fost și în timpul vieții și sunt gata să-i asculte porunca, cum au făcut 

întotdeauna. 

 

10. Ce se întâmplă chiar înainte de distrugerea celor nedrepți? Apocalipsa 20: 11-13 

________________________________________________________________________ 

 

11. De ce sunt readuși la viață necredincioșii? Iuda 14, 15 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Dumnezeu dorește ca toți necredincioșii să vadă că doar refuzul lor de a-l accepta 

pe Hristos le-a cauzat pierderea și nu altceva. Dumnezeu este de fapt în mijlocul unui 

proces, deoarece El dorește să dovedească întregului univers că acuzațiile lui Satana 

împotriva Lui au fost și vor fi mereu false. Dumnezeu trebuie să dovedească faptul că este 



drept față de restul universului. Îndoiala este cea care a cauzat păcatul la început, iar 

Dumnezeu nu poate risca reapariția păcatului în universul Său.  

 

12. Cum va opri Dumnezeu pe deplin asaltul lui Satana asupra orașului sfânt? Apocalipsa 

20: 9 

________________________________________________________________________ 

 

13. Ce se va întâmpla cu pământul odată ce Satana și armata lui vor fi distruși? 2 Petru 

3:13; Apocalipsa 21: 1-8 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Concluzie: În acest capitol al Apocalipsei găsim una dintre cele mai 

incredibile descrieri ale evenimentelor finale de pe pământ. După cum 

putem vedea, soarta tuturor este păstrată secret până la a doua venire a lui 

Hristos. Dar nimeni nu trebuie să resimtă frica de a fi pierdut. Isus oferă 

viață veșnică tuturor. “Vino! Și celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia 

apa vieții fără plată!” Apocalipsa 22:17 

 

 

 

 

 

 

Răspunsuri cheie pentru lecția #15 

 
Î. 1 – Ne vom întâlni cu Hristos în văzduh 

Î. 2 – Ei vor fi distruși 

Î. 3 – Pământul va fi ars și sterp 

Î. 4 – Hristos îl va închide în “adânc” timp de o mie de ani 

Î. 5 – La sfârșitul celor o mie de ani 

Î. 6 – Poporul lui Dumnezeu va domni cu Hristos și va lua parte la judecată 

Î. 7 – Vor fi eliberați 

Î. 8 – Orașul sfânt, Noul Ierusalim 

Î. 9 – Satana îi înșeală pe cei nelegiuiți și îi îndeamnă să atace Orașul sfânt 

Î. 10 – Judecata 

Î. 11 – Pentru a putea vedea că ei au fost cei care și-au decis soarta 

Î. 12 – Din cer coboară un foc ce îi va mistui 

Î. 13 – Pământul va fi reînnoit 

 


