STUDIUL 13

Comentariu realizat de pastor Alejandro Bullon

La înnoirea tuturor lucrurilor
Tema acestui studiu trateaza perioada mileniului si a noului pamanat. Pentru a incepe trebuie sa
observam ca in Biblie cuvantul mileniu nu exista, ceea ce gasim este „o mie de ani”, si o gasim de 6 ori in
versete 2 si 7 din Apocalipsa capitolul 20.
Pentru inceput va invit sa vedem ce spune Apocalipsa 20,1-2:
„Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare.
El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de
ani.”
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Vom incepe cu acest punct si anume cu dragonul, sarpele cel vechi numit si Satana care este inlantuit
1000 de ani. Cand se intampla acest fapt? Pentru a descoperi cand se va intampla inlantuirea sa trebuie sa
citim impreuna Apocalipsa 16,13-14:
„13Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura proorocului mincinos trei
duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.
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Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pământului întreg,
ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic.”
Aici vedem pe balaur si adeptii lui fiara si profetul fals. Si ce fac ei? In ultimile zile inainte de
venirea Domnului Hristos ei trimit 3 spirite necurate care sunt trei mesaje mincinoase cu care vor insela pe
multi. Cu ce obiectiv? Cu obiectivul de a reuni tot pamantul pentru marea batalie finala. Imagineaza-ti
impreuna cu mine, acolo sunt reuniti toti regii pamantului , balaurul, fiara si falsul profet, Hristos vine pe
nori iar ei cred ca pot rezista, dar tocmai atunci ce se intampla? Raspunsul il gasim in Apocalipsa 19:19-20:
„19Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce
şedea călare pe cal şi cu oastea Lui.
20
Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele,
cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost
aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.”
Ce interesant, fiara si falsul profet sunt prinsi si aruncati in foc. Si ce se intampla cu balaurul? Aici
intra urmatorul capitol 20 din Apocalipsa unde spune ca balaurul este inlantuit pentru 1000 de ani. Deci
acest eveniment, mileniul, va incepe cu ocazia revenirii Domnului Hristos. Numai ca inainte de acest
moment se vor intampla si alte evenimente. Sa vedem ce spune in 1 Tesaloniceni 4:16 :
„16Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va
pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.”
„Vor învia cei morţi în Hristos”, adica toti care au murit de la Adam si pana la a doua venire . Dar te
rog sa observi expresia „in Hristos”, adica nu toti mortii vor invia ci numai cei care au murit „in Hristos”.
Dar mai este de asemenea un alt grup care va invia, cel putin asa spune Apocalipsa 1:7 :
„7Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile
pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.”

Ai inteles? Vor invia de asemenea cei care l-au crucificat pe Isus pe Crucea Calvarului, cei care si-au
batut joc de el, cei care l-au scuipat, care i-au infipt o coroana de spini pe cap. De ce sunt inviati acestia?
Pentru a vedea triumful Rascumparatorului nostru si implinirea misiunii Sale. In ciuda faptului ca ei au facut
tot posibilul ca Isus sa nu isi implineasca planul, ei au esuat.
Si ce se va intampla cu cei care vor fi in viata pana la venirea Domnului? Ce se va intampla cu cei
care au pastrat o relatie vie si plina de credinta cu Isus pana la final? 1 Tesaloniceni 4:17 ne da raspunsul:
„17Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe
Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”
Cine sunt ei? Mortii in Hristos care tocmai au inviat, iar cei care sunt vii, dar care nu si-au pus
increderea lor in Hristos si nu au I-au fost credinciosi, ce se va intampla cu ei? Ei vor avea aceeasi soarta cu
cei rai care tocmai au inviat. Apocalipsa 6:15-16 spune:
„15Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi
oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor.
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Şi ziceau munţilor şi stâncilor: "Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce stă pe scaunul de
domnie şi de mânia Mielului;”
Acea zi va fi o zi teribila. Sa facem un rezumat. Cand Hristos va veni fiara si falsul profet vor fi
inlantuiti si aruncati in foc, balaurul va fi inlantuit pentru 1000 de ani, dar cand Hristos va veni vor invia de
asemenea cei drepti care au murit in Hristos, de asemenea vor invia si cei care l-au persecutat, dar numai cei
in viata in Hristos cu cei inviati in Hristos il vor intampina de Domnul lor, iar toti cei care vor fi in viata dar
care nu L-au acceptat pe Isus vor muri in prezenta maretiei venirii Domnului Isus. Asa va incepe mileniul.

Sa mergem acum in parte a doua a studiului. Sa incepem cu intrebarea urmatoare: ce sa va intampla
cu pamantul in aceasta perioada de 1000 de ani? Cum cei mantuiti au fost luati cu Isus la cer, fiara si falsul
profet au fost aruncati in foc, iar cei vii care nu L-au primit pe Isus au murit in momentul revenirii in slava a
lui Isus, Satana nu va mai avea pe cine insela, va fi astfel inlantuit de incapacitatea de a mai face rau, dar
aceasta va fi numai pentru 1000 de ani. Iata cum descrie Ieremia situatia pamantului in acel moment.
Ieremia 4:23-26:
„23"Mă uit la pământ, şi iată că este pustiu şi gol; mă uit la ceruri, şi lumina lor a pierit!
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Mă uit la munţi, şi iată că sunt zguduiţi; şi toate dealurile se clatină!
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Mă uit, şi iată că nu este nici un om; şi toate păsările cerurilor au fugit!
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Mă uit, şi iată, Carmelul este un pustiu; şi toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului, şi înaintea
mâniei Lui aprinse!"”
Ce dezolant tablou. Dar in acest timp ce vor face cei rascumparati in cer? Iata ce spune ca vor mai
face acestia in Apocalipsa 20:4 :
„4Şi 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 împărăţit cu Hristos o mie de ani.”
Aici se mentioneaza doua lucruri importante. Prima este faptul ca cei mantuiti, vor judeca lumea, dar
judecata de cercetare pe care tocmai am studiat-o intr-un studiu anterior nu s-a terminat la venirea lui Isus?
Da, sigur ca da. Atunci ce judecata este aceasta? Aceasta judecata nu este una in care se stabileste ciene va

fi salvat si cine va fi pierdut, pentru ca cei salvati deja sunt in cer , iar cei pierduti sunt morti, aceasta
judecata este o judecata de revizare. De ce este necesar o revizare? Pentru ca Dumnezeu este drept, nu vrea
sa ramana nici o indoiala in mintea nimanui. Atunci vom intelege de ce multi care credeam ca vor fi salvati
sunt pierduti, iar multi care i-am crezut pieduti vor fi salvati. Dumnezeu ne va da posibilitatea sa verificam
cartile ceresti si sa intelegem care a fost realitatea lucrurilor.
Este interesant de asemenea de observat de asemenea ca Ioan vede sufletele celor care au fost
decapitate care l-au marturisit pe Isus si nu l-au tagaduit. Iata cum prezinta Ioan cuvantul suflet. Aici vedem
cum Ioan se refera la fiinte vii, ei sunt vii fiind inviati la venirea lui Hristos, si iata ca ii numeste suflete,
aspect ce demonstreaza ca nu este vorba de suflete fara corp, nu, textul biblic este clar, sufletul este o fiinta
umana completa .
Sa vorbim acum de sfarsitul mileniului. Ce se va intampla in acel moment? Apocalipsa 20:4 vorbeste
de intemnitarea Diavolului pentru o perioada de 1000 de ani, spune ca dupa acest timp, trebuie sa fie
dezlegat pentru un timp in versetul 7 din aceasi capitol Ioan adauga ca dupa cei 1000 de ani, Satana va fi
eliberat din temnita lui iar cei are au murit fara Hristos vor invia conform textului din Apocalipsa 20:5:
„5Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.”
Cand Satana va vedea inviate aceste persoane se va bucura si inca o data va intenta sa insele din nou.
Iata ce spun versete 8-10:
„8şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe
Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.
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Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a
pogorât un foc care i-a mistuit.
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Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul
mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.
Stimate prietene, acesta va fi finalul tuturor lucrurilor, cetatea lui Dumnezeu, noul Ierusalim va
cobora din cer dupa cum spune in Apocalips 21:2 :
„2Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o
mireasă împodobită pentru bărbatul ei.”
Va fi o preveliste impresionanta, Isus si cei rescumparati vor reveni pe pamant dupa cei 1000 pentru a
intra in stapanirea pamantului pentru totdeauna. Satana in acel moment va incerca sa insele pe cei pierduti ca
ei ar putea sa invinga pe Isus si cei mantuiti. Expresia Gog si Magog este simbolica si se refera la cei care se
lasa inselati sa creada ca ar putea sa invinga pe Isus si poporul Sau. Asa ca Satana si adeptii lui vor incerca
sa cucereasca cetatea sfanta, dar vor fi invinsi. In acel moment va cobora foc din cer. Acesta este singurul
infern de care Biblia vorbeste, foc si pucioasa, cei rai mor odata pentru totdeauna iar cu ei de asemenea si
conducatorul lor. Acesta va fi sfarsitul lui Lucifer. Cu mult timp in urma s-a ridicat incercand sa cucereasca
tronul lui Dumnezeu, iar acum totul s-a terminat pentru totdeauna.
Urmatorul pas dupa moartea lui Satana este instaurarea imparatiei lui Dumnezeu pe pamant, va fi
chiar aici pe pamant, acest loc va fi caminul nostru pentru vesnicie, aici vom trai pentru totdeauna, numai ca
inainte de aceasta, acest pamant va fi transformat in totalitate. Sa citim ce spune Apocalipsa 21:1,3-5:
„1Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi
marea nu mai era.
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Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: "Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii!
El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
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El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici
durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut."
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Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: "Iată, Eu fac toate lucrurile noi." Şi a adăugat: "Scrie, fiindcă
aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate."”
Aici este important ne centram asupra imaginii acestui pamant nou. Nu este vorba aici de erezia
sufletului nemuritor care spune ca lucrurile fizice sunt rele iar cele spirituale bune. Pentru Dumnezeu atat
una cat si cealalta sunt bune atat cat sunt calauzite de El, asa ca pamantul nou nu este un simbol ci este real ,
este fizic, Ioan il descrie in Apocalips 21 ca si ceva fizic, real incepand cu versetul 11, aici el vorbeste de
ceva literal, ii descrie forma, marimea cetatii, vorbeste de porti, strazi etc. este vorba de o cetate fizica .
Sa terminam acest studiu vorbind despre viata celor rescumparati pe pamantul cel nou. Apocalipsa
21:3 spune:
„ 3Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: "Iată cortul lui Dumnezeu cu
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.”
Este interesant de observat ca Dumnezeu a spus despre poporul Israel ca vor construi un Templu in
care El va locui, iar Ioan spune in Ioan 1 1,14 ca „Cuvantul s-a facut trup si a locuit printre noi plin de har si
adevar si am vazut, si noi am privit slava Lui, o slava intocmai ca slava singurului nascut din Tatal” . Verbul
folosit aici de a locui in greceste inseamna ca isi face un Templu, va construi un Templu. Intelegi ideea?
Pacatul ne-a departat de Dumnezeu dar El intotdeauna a dorit sa traiasca in mijlocul poporului Sau. Pe nou
pamant vedem de asemenea Templul lui Dumnezeu in care el va trai pentru vesnicie in mijlocul poporului
Sau care pentru a putea fi acolo vor trebui sa invete sa traiasca cu el chiar de aici de pe acest pamant. De
aceea cei 144.000 sunt cei care zi si noapteIl urmeaza. Nu este minunat prietene? In sfarsit va veni sfarsitul
durerii si a mortii si vom trai cu Tatal nostru pentru vesnicie, El va fi Tatal nostru iar noi copiii Lui iar
aceasta va fi o minunata realitate pe care o vom trai pentru totdeauna.
Bunul nostru Dumnezeu sa te binecuvanteze.

