Rezumatul Studiului 12 - Babilonul şi Armaghedonul
A BABILONUL:
 Semnificaţia Babilonului.
— Referinţa de aici la Babilon este spirituală.
(1) Ierusalimul, (oraşul lui Dumnezeu) reprezintă pe cei care se închină corect la
Dumnezeu.
(2) Babilonul [confuzie] reprezintă un sistem de închinare haotic şi corupt.
— Din păcate, «toate neamurile» se vor închina în stilul Babilonului (Apocalipsa
18:3).
 Căderea Babilonului.
— Când corupţia tuturor sistemelor religioase va ajunge la apogeu, Duhul Sfânt va
coborî cu putere peste rămăşiţă pentru a face o chemare specială închinătorilor
credincioşi care au mai rămas, din ignoranţă, în «Babilon» (Apocalips 8:1-5).
— La fel cum Babilonul literal a căzut sub asediul lui Cir, când a secat apele râului
Eufrat; Babilonul spiritual va cădea definitiv, în sens spiritual, când apele
Eufratului vor seca în timpul celei de-a şasea plăgi (Apocalipsa 16:12). Această
acţiune va determina începerea ultimei bătălii: Armaghedonul.
B ARMAGHEDONUL:
 Semnificaţia Armaghedonului.
— Har-Mageddon: Muntele lui Meghido. Este un loc real sau simbolic?
(1) Nu există niciun munte cu acest nume.
(2) Balaurul, fiara, profetul fals, broaştele … Toate sunt simboluri ale celei de-a 6-a
plăgi.
(3) În prezent, este complet inutil ca Eufratul să sece pentru ca o oştire să atace
locul unde se află Palestina.
— Armaghedonul este punctul culminant al unei bătălii spirituale pentru adevărata
închinare.
 Cei doi munţi.
— Ca şi pe muntele Carmel, poporul se închină şi urmează şi azi dumnezei falşi. La fel
ca şi atunci, Dumnezeu are martorii Săi.
— În timpul sfârşitului, rolurile se schimbă şi poporul lui Dumnezeu este cel
persecutat.
— Cea mai importantă întrebare continuă să fie: Cui te vei închina tu?
 Sfârşitul conflictului.
— Acei care au hotărât să se închine fiarei şi icoanei ei, acceptând o falsă zi de
odihnă, vor fi distruşi «cu arătarea venirii Sale» (2 Tes. 2:8).
— Cei care, asemenea lui Ilie, ne păstrăm credincioşi lui Dumnezeu în ultima bătălie,
vom merge cu Isus la cea de-a Doua Sa Venire (1 Tes. 4:17).
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