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ADEVĂRURI ŞI PERSPECTIVE BIBLICE ASUPRA

MILENIULUI
Cuvântul “mileniu” derivă de la cuvintele latine “mille” şi “annus” care înseamnă o mie de ani.
Doctrina despre mileniu este numită deseori chiliasm (de la chilioi, care înseamnă o mie). Această
doctrină BIBLICĂ susţine că ISUS Hristos va domni o mie de ani , instaurând şi pe pământ domnia Sa şi
Împărăţia Sa. Ea implică faptul că Hristos va reveni înainte de Mileniu. Lucrul acesta este cunoscut ca
doctrina premilenismului. (Cei care susţin că Hristos va reveni după o perioadă de pace şi de dreptate
universală , sunt adepţi ai doctrinei postmileniste. Cei care neagă că va fi un mileniu susţin ceea ce se
cheamă doctrina amilenismului).
Fundamentarea Împărăţiei doar pe prima venire a lui Cristos dă naştere unei erori teologice cu foarte
serioase implicaţii. Prin Împărăţie înţelegem domnia lui Mesia pe pământ aşa cum a fost ea promisă lui
David (2 Samuel 7:12-16). Afirmaţia că Cristos a instaurat Împărăţia Sa davidică o dată cu prima Sa
venire implică deliteralizarea promisiunilor făcute lui David şi are ca rezultat o confuzie între Biserică şi
Împărăţie. Între altele etica Bisericii şi etica Împărăţiei sunt amestecate de obicei, având ca rezultat faptul
că este promovată mai degrabă etica Împărăţiei, decât etica Bisericii. Astfel, creştinii sunt îndemnaţi să
trăiască Împărăţia, aici şi acum. Este foarte important deasemenea de luat în considerare în studiul
nostrum şi aşa numita “tensiune” între “Deja şi Nu încă” adică adevărul că deja a venit Împărăţia Lui
Dumnezeu în inimile noastre dar nu este încă ân starea deplină manifestată. (Luca 17:20-21 , Matei 19:28
, Fapte 3:21)
Această greşeală a fost făcută de unii în timpul vieţii pământeşti a lui Cristos (Luca 19:11). Adevărul
este că Împărăţia mesianică va fi inaugurată şi manifestată plenar la a doua venire a Domnului Isus
Hristos. Atunci va fi împlinită promisiunea cu privire la ţara făcută lui Avraam şi descendenţilor săi
(Geneza 15:18-21). Apoi va fi împlinită promisiunea făcută lui David că descendentul său (Mesia) va sta
pentru totdeauna pe tronul Împărăţiei Sale. Fără un Mileniu în care aceste promisiuni să fie împlinite
promisiunile trebuie sa fie anulate pentru vreun motiv sau să fie împlinite într-un alt mod decât cel literal.
Cuvântul “mileniu” nu apare în Biblie, dar mia de ani este menţionată de şase ori în Apocalipsa
20:2-7. Noi am arătat deja că venirea lui Hristos, va fi premilenială;(vezi carte Prelegeri de Teologie
sistematică scrisă de teologul Henry Clarence Thiessen & Vernon D. Doeksen ) acum vom privi la
mileniu în sine, examinând temeiul său Scriptural şi caracterul său.
I.
TEMEIUL SCRIPTURAL PENTRU MILENIU
Speranţa şi asteptarea omului are valoare numai în măsura în care se bazează pe Scriptură. Care este
suportul biblic pentru Mileniu?
A. Ziua Domnului
Despre ziua Domnului vorbeşte 2 Tesaloniceni 2:2 şi multe pasaje din Vechiul Testament (Ioel 2:11;
Amos 5:18; Tefania 1:14-16; Maleahi 4:2; Isaia 10:20; 27:1-6). La prima Sa venire, Hristos a venit ca
Soarele care răsare din înălţime (Luca 1:78). În timp ce era în lume , El era lumina lumii (Ioan 9:5). Dar
oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina (Ioan 3:19), aşa încât L-au respins (Ioan 1:11). Acum
Biserica este lumina lumii (Matei 5:14; Filipeni 2:15) reflectând lumina Soarelui nevăzut (2 Corinteni
4:6). “Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua” (Romani 13:12). Luceafărul de dimineaţă va anunţa
zorii unei noi zile (Apocalipsa 2:28; 2 Petru 1:19), iar la scurtă vreme după aceea se va înalţa soarele
dreptăţii (Maleahii 4:2). Aceasta este perioada despre care au vorbit profeţii, poeţii şi înţelepţii; este
viitorul jubileu sau viitorul sabat al pământului.
B. Împărăţia promisă
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Mai mult decat acesta, Dumnezeu cerurilor va întemeia o Împărăţie care nu va fi nimicită niciodată
(Daniel 2:44; 7:13, 26; Apocalipsa 11:15 ). Aceasta nu este prezenta împărăţie spirituală deoarece ea va
fi instaurată numai după ce imperiul format din zece împărăţii se va fi format şi va fi destrămat. Este
evident că aceasta împărăţie nu se va întrepătrunde cu împărăţiile lumii ci le va înlocui. Demolarea nu
este convertire. Pentru a-Şi ţine legământul făcut cu David (2 Samuel 7:11-16), pecetluit cu un jurământ
(Psalmul 89:3,4, 20:37), Dumnezeu trebuie să restaureze Împărăţia pământească. Când realizarea acestei
nădejdi părea să se fi pierdut pentru totdeauna odată cu cucerirea Ierusalimului de către babilonieni,
Dumnezeu a reafirmat promisiunea pe care i-o făcuse lui David (Ieremia 33:19-22). Îngerul Gavril i-a
spus Mariei că Domnul Dumnezeu îi va da lui Hristos “scaunul de domnie al tatălui Său David” (Luca
1:32). Pentru a arăta dreptul său de a ocupa această poziţie, Matei urmăreşte spiţa neamului lui Hristos,
începând cu Avraam, prin David şi prin tatăl său adoptiv, Iosif (Matei 1:1-16); iar Luca , la rândul său,
urmăreşte descendenţa lui Isus din Adam prin David, până la mama Sa, Maria (Luca 3:23-38).
C. Scopul revelat a Domnului Isus Hristos
Scopul revelat al revenirii lui Hristos pe pământ este instaurarea Împărăţiei Sale (Matei 25:31-46; Luca
19:12-15, Apocalipsa 19:11- 20:6). Domnul Isus s-a înălţat la Cer şi acum şade împreună cu Tatăl pe
Scaunul Lui de domnie, dar va veni o vreme când El va şedea pe propriul Său scaun de domnie (Matei
19:28, 25:31 Apocalipsa 3:21). Ucenicii aşteptau cu nerăbdare instaurarea împărăţiei , dar El nu i-a
mustrat niciodată pentru credinţa aceasta a lor (Fapte 1:6-7). Fii lui Zebedei au fost egoişti în cererea lor,
ca unul să şadă la dreapta, iar celălalt la stânga Lui, dar Domnul nu i-a mustrat pentru că aşteptau o
asemenea Împărăţie. Mai mult decât atât, El afirmă implicit că speranţa lor, era bine fundamentată atunci
când declară că acele locuri vor fi date acelora pentru care au fost pregătite de Tatăl (Matei 20:20-24).
Petru s-a referit la ziua restaurării (a aşezarii din nou a tuturor lucrurilor) ca la vremea revenirii lui
Cristos (Fapte 3:19-21). Pavel trebuie să fi propovăduit la Tesalonic că Hristos va fi un Rege pământesc,
deoarece cu greu ne putem închipui că populaţia s-ar fi mâniat aşa de tare, la gândul unui Rege care
domneşte doar în domeniul spiritului (Fapte 17:7). Ioan, la rândul său, a prezis şi a descries venirea lui
Hristos pentru instaurarea Împărăţiei Sale (Apocalipsa 19:11, 20:6).
Din aceasta pare că este clar, că Scripturile ne învaţă că va fi o perioadă în timpul căreia dreptatea
şi pacea vor domnii pe pământ, şi deci concepţia amilenistă este nefondată. Concepţia postmilenistă este
de asemenea nefondată, deoarece Cristos va domni literalmente în mod fizic, aici pe pământ. Concepţia
că lucrurile se amelioreaza pe pământ şi că dreptatea se va înmulţi a suferit o înfrângere răsunatoare prin
cele două războaie mondiale şi prin evenimentele istorice, de la cel de-al doilea război mondial încoace.
II.

CARACTERUL MILENIULUI

Este greu să expui în câteva cuvinte învăţătura Bibliei despre Mileniu. Ne vedem copleşiţi de materialul
privitor la viitor. Fără a încerca să fim exhaustivi, vom aduna împreună toate ideile principale în şapte
subcapitole.
A. Cu privire la Hristos
Hristos va fi prezent pe pământ în mod personal. Şi va şedea pe tronul tatălui Său David. El va domni
peste tot pământul (Psalmul 72:6-11 ; Isaia 2:2-4; 11:1-5; Ieremia 23:5-6; Zaharia 14:9). Două lucruri vor
caracteriza domnia Sa : pace universală (Psalmul 72:7; Isaia 2:4) şi dreptate universală (Isaia 11:4-5,
Ieremia 23:5-6, Evrei 7:2). Dar înainte ca pacea universală să fie instaurată, va fi un război mondial (Ioel
3:9, Apocalipsa 16:14). Călăreţul de pe calul alb din Apocalipsa 6:1-4, nu este acelaşi ca în Apocalipsa
19:11. Primul probabil că este prinţul Imperiului Roman reînviat, şi domnia sa în pace va fi de scurtă
durată (1Tesalonicei 5:3). Dreptatea va fi menţinută pe pământ prin judecarea imediată a păcatului
(Zaharia 14:17-19). Isus va domni cu un toiag de fier (Psalmul 2:8, 9; Apocalipsa 2:27, 19:15). Satan va
fi îndepărtat de pe pământ şi nu va mai înşela Neamurile (Apocalipsa 20:2).
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B.Cu privire la Biserică
Biserica va domni împreună Domnul Isus Hristos pe pământ (Luca 19:16-19, 1 Corinteni 6:2, 2
Timotei 2:12, Apocalipsa 2:27, 5:9, 20:4-6). Unirea naţiunii cu biserica de stat a fost prematură în Evul
Mediu timpuriu sau mijlociu , dar ea îşi va găsi realizarea în viitor. Sfinţii Vechiului Testament vor
domni de asemenea împreună cu Hristos şi Biserica va şedea împreună cu Cristos pe scaunul Lui de
domnie (Apocalipsa 3:21). S-ar părea că cei credincioşi vor avea responsabilităţi individuale şi nu
colective în împărăţie (Luca 19:16-19), dar cea mai mare parte a detaliilor legate de aceea domnie,
trebuie să le lăsăm în suspensie.
C. Cu privire la Israel
Majoritatea învăţăturilor cu privire la această perioadă afectează Israelul în special cele care se găsesc
în V.T. Vedem că Israelul trebuie să fie adunat din nou (Isaia 11:10-13, Ieremia 16:14, 23:5-8, 30:6-11,
Ezechiel 37:1-4, Matei 24:20-33). Înfiinţarea statului Israel în Palestina este desigur premergătoare
readunării finale. Foarte mulţi israeliţi vor fi scoşi din ţara şederii lor, dar din pricina unui duh de
răzvrătire nu li se va permite să intre în ţară (Ezechiel 20:33-38). Atunci Israelul se va pocăi şi va fi
convertit (Isaia 66:8, Ieremia 31:31-37, Ezechiel 36:24-29, 37:1-14, Zaharia 12-10, 13:2 , Romani
11:25). În fine, ei Îl vor primi pe Acela care a venit cu multă vreme în urmă ca să fie Mântuitorul lor, iar
faptul că Îl vor accepta pe Domnul va fi pentru ei viaţa din morţi (Romani 11:15). Vedem apoi că Iuda şi
Efraim trebuie să se unească din nou (Isaia 11:13, Ieremia 3:18, Ezechiel 37:16-22, Osea 1:11). Pe lângă
aceasta, mai observăm că Templul şi închinăciunea în Templu trebuie să fie restaurate (Ezechiel 37:2628, 40-46, Zaharia 14: 16). Dacă ţinem seama că jertfele pot fi atât memoriale cât şi simbolice, nu vedem
nici un motiv pentru ca această profeţie să nu se împlinească ad literam. Şi iarăşi Palestina trebuie să fie
împărţită între seminţii (Ezechiel 34:28, 37:25). Mai mult decât atât, judecătorii vor fi reaşezaţi în Israel
(Isaia 1:26, Matei 19:28). Şi în fine, Israelul trebuie să evanghelizeze neamurile (Isaia 66:19, Zaharia
8:13, 20-23). Fără îndoială, acesta se referă la naţiunile care se vor naşte în timpul mileniului, deoarece la
stabilirea sa, Împărăţia milenială va fi formată numai din oameni convertiţi.
D. Cu privire la celelalte naţiuni
După ce va avea loc judecata naţiunilor, oile vor intra în împărăţie (Matei 25:34-40). Ele vor forma
nucleul Împărăţiei, împreună cu Israelul restaurat şi convertit. Este evident că în timpul acestei perioade
se vor naşte mulţimi de oameni (Isaia 65:20, Ieremia 30:21, Mica 4:1-5, Zaharia 8:4-6), şi aceste mulţimi
vor avea nevoie să fie evanghelizate. Este probabil ca Israelul va da evangheliştii pentru aceste neamuri
(Isaia 66:19, Zaharia 8:13, 20:23, Fapte 15:16). În fine, observăm că neamurile se vor duce la Ierusalim
ca să se închine în special la sărbătoarea anuală a corturilor (Isaia 2:2-4, Zaharia 14:16-19). Atunci vom
avea un popor a lui Dumnezeu unit şi o închinăciune unită (Isaia 19:23-25).
E. Cu privire la Satan
La începutul acestei perioade, Satan va fi legat şi va fi aruncat în abis pentru o mie de ani (Apocalipsa
20:1-3). Nu încape îndoială că duhurile rele vor fi închise împreuna cu el. Acum el nu va mai înşela
neamurile, aşa cum a făcut-o înainte. El nu numai că va fi făcut fără putere prin legarea lui cu un “lanţ”,
dar va fi şi îndepărtat de pe scena pe care se desfăşoară acţiunea. Ne putem închipui cu greu ce
schimbare va aduce aceasta pentru viaţa umană. Desigur omul va avea încă o natură carnală, şi toate
apucăturile şi greşelile pot porni din această singură sursă. Dar, fără îndoială, când Satan este îndepărtat
în Abis, ispitirile la păcat vor fi reduse substanţial. Diferenţa va fi uşor de observat mai ales datorită
libertăţii de care s-a bucurat el în perioada imediat precedentă, perioada Necazului Celui Mare. Demonii
au arătat în zilele lui Cristos că ei ştiau că erau destinaţi pentru abis (Matei 8:29, Luca 8:31). Fără
îndoială, şi Satan ştie că urmează să fie închis în acest loc. Unii cred că îngerul care îl leagă pe satan este
Hristos; alţii cred că un alt înger va împlini această lucrare. Nu trebuie să ne gândim la un lanţ material;
este suficient să vedem în această exprimare o asigurare că el va fi dezbrăcat de putere şi va fi îndepărtat
de pe pământ.

4

F. Cu privire la natură
Aceasta este epoca pe care Isus o numeşte “înnoirea tuturor lucrurilor” (regenerarea din Matei 19:28).
Este renaşterea creaţiei. Creaţia geme acum şi suferă durerile naşterii, dar va fi izbăvită din robia
descompunerii atunci când va reveni Cristos (Romani 8:19-22). Vor avea loc mari schimbări topografice
(Isaia 35:1,2 ; 55:13, Zaharia 14:4-10). Firea animalelor carnivore va fi schimbată (Isaia 11:6-9, 35:9,
65:25, Ezechiel 34:25). Ploaia şi fertilitatea solului vor fi restaurate (Isaia 35:2,6,7, Ezechiel 34:6,7 ;
Ioel 2:22-26); recolte slabe vor avea numai acei care nu se vor duce la Ierusalim ca să se închine
(Zaharia 14:17-19). Viaţa umană va fi prelungită, dar înca va mai fi moarte în acea perioadă. (Isaia
65:20). Incidenţa bolilor se va reduce odată cu scăderea păcatului, dar bolile nu vor fi îndepărtate
complet.
G. Cu privire la condiţii în general
Scripturile ne spun că aceasta este o perioadă de mare bucurie şi de fericire. Mulţi vor avea parte de
vindecare fizică (Isaia 35:5,6); cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce şi vor veni cântând pentru
Sion şi o bucurie veşnică va fi peste ei, ei vor avea veselie şi bucurie, şi necazul şi suspinul nu vor mai fi
(Isaia 35:10, 51:11). Va fi un timp de mare prosperitate şi siguranţă materială (Mica 4:2-5). Va fi un timp
când “pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului ca fundul mării de apele care-l acoperă” (Isaia 11:9).
Vor fi relaţii de prietenie, nu numai între indivizi ci şi între naţiuni şi oamenii nu vor mai învăţa cum să
facă război (Isaia 2:4). Supremaţia omului în creaţie, pierdută prin căderea în păcat şi recâştigată prin
moartea lui Cristos, va fi restaurată (Genesa 1:28. 3:17-19, Evrei 2:5-10).

I. DURATA MILENIULUI
De şase ori în Apocalipsa 20:2-7 se afirmă că durata Mileniului este de o mie de ani. Repetiţia
acestei cifre subliniază atât importanţa, cât şi sensul ei literal. George E.Ladd, un premilenialist care
neagă caracterul literal al acestei cifre, spune: ”Este dificil să înţelegem cei o mie de ani când el (Satan)
va fi legat în sens strict literal, dată fiind utilizarea evident simbolică a numerelor în Apocalipsa. O mie
reprezintă zece la puterea a treia – un timp ideal (Un comentariu asupra Apocalipsa lui Ioan [ A
Commentary on the Revelation of John], Grand Rapids : Eerdmans. 1971, p. 262). Se pare că Augustin
este primul care s-a gândit că o mie, cubul lui zece, reprezintă perfecţiunea sau plinătatea timpului (De
Civitate Dei 20.7). Amilenialiştii interpretează de obicei numărul în acelaşi mod. Cineva ar putea spune
de ce zece la puterea a treia este ideal, mai degrabă decât zece ridicat la puterea zece sau la o altă putere?
A nega caracterul literal al acestui număr din pricină că Apocalipsa este o carte simbolică înseamnă a
ignora faptul că nu totul în această carte este simbolic şi de aceea ar fi necesar să motivăm de ce un
anume pasaj este symbolic ? Nu exista motiv pentru respingerea intelesului literal al cifrei o mie ca
reprezentând durata domniei mileniale a lui Cristos.
II. GUVERNAREA ÎN MILENIU
A. Tipul de guvernare
Sistemul de guvernare al Împărăţiei mileniale mesianice va fi teocraţia. Aceasta este însăşi aceeaşi
formă de guvernare pe care o foloseşte Dumnezeu pentru Israel în vremea Vechiului Testament; numai
că în Mileniu, Domnul Isus Cristos va domni în mod personal şi vizibil peste problemele întregii omeniri
(Daniel 7:14). Stăpânirea Sa va fi cea a unui stăpân absolut plin de bunăvoinţă (Apocalipsa 19:15). Ca
rezultat, va exista o dreptate perfectă şi totală pentru toţi şi păcatul va fi pedepsit imediat (Isaia 11:4,
65:20).
B. Centrul de guvernare epoca mileniului
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Topografia pământului va fi schimbată atunci când Împărăţia începe să funcţioneze şi cetatea
Ierusalimului va fi centrul de guvernare (Isaia 2:3). Această cetate va fi înălţată (Zaharia 14:10); va fi un
loc de mare slavă (Isaia 24:23); va fi locul Templului (Isaia 33:20) şi bucuria întregului pământ (Psalmul
48:2). Ierusalimul, scena atât de multor războaie şi tulburări, atât în trecut cât şi în prezent, şi victimă a
judecăţii viitoare în timpul Necazului, nu va mai trebui să se teamă niciodată pentru siguranţa lui (Isaia
26:1-4).
C. Conducătorii în mileniu
Se pare că David va fi regent în Împărăţia milenială. Un număr de profeţii vorbesc despre locul
important a lui David în Împărăţie (Ieremia 30:9; Ezechel 37:24-25). Se pare că David care va fi înviat
cu alţi sfinţi din Vechiul Testament la a doua Venire a lui Cristos, va acţiona ca prinţ, sub autoritatea
lui Isus Histos Regele.
Autoritatea peste cele douăsprezece seminţii ale lui Israel va fi dată în mâna celor
doisprezece apostoli (Matei 19:28). Alţi prinţi şi nobili vor avea şi ei responsabilităţi în guvernare (Isaia
32:1; Ieremia 30:21). Se pare de asemenea că mulţi alţii de un rang mai mic vor avea responsabilităţi în
diverse departamente ale guvernării Împărăţiei. Pilda polilor (Luca 19:11-27) indică faptul că cei care
şi-au dovedit credincioşia vor primi o autoritate mai mare. Biserica va lua şi ea parte la
guvernarea pământului (Apocalipsa 5:10). Deşi multe dintre problemele normale de guvernare vor fi
îndeplinite de subordonaţi , Cristos va fi Rege peste toţi.
D. Cei guvernaţi în mileniu
Primii supuşi ai domniei lui Cristos în timpul Împărăţiei vor fi iudeii şi neamurile care vor supravieţui
Necazului şi care vor intra în Împărăţie, cu trupuri pământeşti. La începutul Mileniului, toţi oamenii de
pe pământ vor fi răscumpăraţi, căci toţi cei nemântuiţi vor fi fost judecaţi la întoarcerea lui Cristos.
Desigur, imediat se vor naşte copii, astfel încât în câţiva ani vor exista mulţi oameni la vârsta de a decide
pentru ei înşişi cu privire la relaţia lor spirituală cu Împăratul. Ei vor trebui să-I fie supuşi cel puţin în
mod formal, dar dacă ei îi vor da sau nu ascultare cu inima, aceasta va fi o chestiune de alegere
personală. Toţi vor trebui să-L accepte ca Rege; unii Îl vor accepta şi ca Mântuitor personal. Toţi aceşti
oameni vor trăi în trupuri muritoare. Sfinţii înviaţi, desigur, vor avea trupuri de înviere şi nu vor fi
supuşi limitărilor fizice. Aceasta înseamnă de asemenea că ei nu vor fi implicaţi în problemele de
spaţiu, de hrană, sau în cele de natură guvernamentală în timpul Mileniului.
III. CARACTERISTICILE MILENIULUI
A. Spiritual
Unii pretind că Împărăţia milenială nu poate fi una spirituală, de vreme ce este pământească. Dar
conceptele de “pământesc” şi “spiritual” nu se exclud unul pe celălalt. Dacă cele două concepte ar fi
incompatibile, n-ar trebui să ne aşteptăm ca creştinii de astăzi să trăiască vieţi spirituale în trupuri
pământeşti. În timpul Mileniului, Dumnezeu va aduna laolaltă ceea ce este spiritual şi ceea ce este
pământesc într-o manifestare deplină a gloriei Lui pe acest pământ. Împărăţia pământească va manifesta
cele mai înalte standarde de spiritualitate.
B. Neprihănit
Domnul nostru va fi un Rege care domneşte în neprihănire (Isaia 32:1). Neprihănirea va fi brâul de pe
coapsele Sale. (Isaia 11:5). El îi va judeca cu dreptate pe cei săraci (Isaia 11:4; 16:5). Sionul va fi numit
Cetatea Neprihănirii (Isaia 1:26). Numai cei drepţi vor intra în Împărăţie la inaugurarea ei (Matei 25:37)
şi cei care însetează după neprihănire vor fi satisfăcuţi (Matei 5:6).
C. Paşnic
Ca o consecinţă a neprihănirii, Mileniul va fi o epoca de pace. Vrăjmaşii dinainte, cum ar fi Egiptul,
Israelul şi Asiria, vor trăi în pace unii cu alţii (Isaia 19:23-25). Ierusalimul, locul atâtor conflicte de-a
lungul secolelor, va trăi în pace (Zaharia 8:4-5). Într-adevăr, întregul pământ va trăi în pace (Isaia 2:4). O
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implicaţie a acestui lucru, va fi eliminarea bugetelor de apărare care vor elibera resursele pentru alte
scopuri.
D. Prosper
Pământul va fi tot mai productiv în Mileniu, pe măsură ce pustiul va deveni roditor (Isaia 35:1-7).
Recoltele vor urma unele dupa altele (Amos 9:14). Problemele şi nedreptăţile sociale vor fi eliminate
(Psalmul 72:12-13). Blestemul căruia i-a fost supus pământul, atunci când a păcătuit Adam, va fi
reversat, deşi nu înlăturat în mod complet, până la sfârşitul Mileniului, când moartea va fi biruită în cele
din urmă.
E. Religios (credincios)
Cunoaşterea deplină a Domnului va acoperi pământul în timpul Mileniului (Isaia 2:2-3). Se pare că vor fi
din nou aduse jertfe în templul care va fi construit şi va funcţiona în timpul mileniului (Ezechiel 40-48).
Premilenialiştii înţeleg aceste jertfe ca un mijloc de aducere aminte a jertfei lui Cristos. Sărbătorile
religioase, vor fi de asemenea respectate în timpul Mileniului (Ezechiel 46:1-15; Zaharia 14:16).
III.

CE VA ÎNSEMNA MILENIUL PENTRU CRISTOS

În escatologia premilenială se discută mult despre ce va însemna Mileniul pentru lume, pentru
Ierusalim, pentru Palestina, pentru Israel, pentru Neamuri etc. şi pe bună dreptate, căci el va produce
multe schimbări în bine întregului pământ. Dar există o altă perspectivă poate mai importantă de luat în
considerare: şi anume ce va însemna Epoca Milenială pentru Domnul nostru?
În Psalmul 2:7-8 Regelui Isus I s-a promis autoritatea de a stăpâni pământul cu neprihănire. Cu
siguranţă că El n-a văzut această promisiune împlinindu-se în timpul primei Sale Veniri deşi a plătit
pentru ea cu preţul vieţii Sale. În Apocalipsa 5 El este proclamat vrednic să ia cartea pecetluită, să o
deschidă şi să primească moştenirea care este pe drept a Lui. Aceasta se va împlini când El va veni din
nou (Apocalipsa 11:15).
De ce este necesară o Împărăţie pământească? Nu a primit El oare moştenirea atunci când a
fost înviat şi a fost înălţat la cer? Nu este oare stăpânirea Lui prezentă în această moştenire? De ce trebuie
să existe o Împărăţie pământească? Pentru că El trebuie să triumfe în acelaşi domeniu în care a fost în
aparenţă înfrânt. Respingerea Sa de către conducătorii acestei lumi a avut loc pe acest pământ
(1Corinteni 2:8). Înălţarea Sa trebuie să aibă loc tot pe pământ şi aşa va fi atunci când El va veni din nou
să domnească cu neprihănire peste această lume. El a aşteptat mult timp pentru primirea moştenirii Sale,
dar curând o va primi.

