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STUDIUL 12

Babilonul si Armaghedonul
In studiul din aceasta saptamana vom vorbi despre faimosul Armaghedon, dar din
perspectiva unei relatii cu Babilonul. Saptamana trecuta am spus ca in Apocalipsa, Babilonul
simbolizeaza o putere persecutoare a crestinilor. In Apocalipsa se vorbeste de sase ori despre
Babilonia. De fiecare data se descrie ca fiind un oras ce simbolizeaza opresiunea, violenta, religia
falsa si revolta impotriva lui Dumnezeu. Sa citim Apocalipsa 14:8
„ Apoi a urmat un alt inger, al treilea, si a zis cu glas tare: „A cazut, a cazut Babilonul,
cetatea cea mare, care a adapat toate neamutile din vinul maniei curviei ei!”
In acest text motivul pentru caderea finala a Babilonului este ca a imbatat toate natiunile
cu vinul desfranarii ei. O persoana beata nu este complet constienta, este confuza din cauza
alcolului. Asa cum spune acest verset, persoanele care vor trai la sfarsitul timpului vor fi confuze,
si responsabil de aceasta confuzie este vinul, pe care l-au baut, cu invataturile contaminate ale
Babilonului. De aceea singura noastra garantie este Cuvantul lui Dumnezeu. Tot ceea ce credem
trebuie sa aiba fundament numai in Sfanta Scriptura.
In a doua parte a acestui studiu, vedem ca puterea aceasta care a durat atatea secole nu este
eterna. In cele din urma va veni sfarsitul. Textul de mai sus ne spune ca a cazut Babilonul. Mesajul
ceui de-al doilea inger cu privire la caderea Babilonului se repeta si in Apocalipsa 18:2
„ El a strigat cu glas tare si a zis:
„A cazut, a cazut Babilonul ce mare! A ajuns un locas al dracilor, o inchisoare a oricarui
duh necurat, o inchisoare a oricarei pasari necurate si urate;”
Aceasta este o expresie care ne spune cat de corupta a ajuns sa fie aceasta putere. Dar
caderea Babilonului nu va fi completa pana nu se va implini aceasta conditie. Acum, daca aceasta
conditie s-a implinit, numai Dumnezeu stie. Ceea ce stim este ca, in conformitate cu aceste versete,
Babilonul spiritual va trebui sa vina la judecata lui Dumnezeu pentru tot raul pe care l-a facut.
Apocalipsa 18:5 spune
„ Pentru ca pacatele ei s-au ingramadit si au ajuns pana la cer; si Dumnezeu Si-a adus
aminte de nelegiuirile ei.”
In mai multe locuri din Biblie se spune foarte clar ca intr-o zi toti, inclusiv Babilonul, vom
trebui sa raspundem pentru faptele noastre. Dar este foarte linistitor sa stim ca avem un Mijlocitor,
un avocat care ne va apara la aceasta judecata. 1 Ioan 2:1
„ Copilasilor, va scriu acste lucruri ca sa nu pacatuiti. Dar, daca cineva a pacatuit, avem
la Tatal un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihanit.”
Iar Daniel 12:1 spune
„ In vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tau;”
Daca nu ar fi asa destinul nostru nu ar fi cu mult mai bun decat al Babilonului. Dar noi
avem un Mijlocitor in care sa ne ascundem, un avocat care sa ne apere. Azi este momentul sa cauti
pe acest avocat, pe Isus, si sa-I dai viata.
In ultimele trei parti ale acestui studiu vom vorbi despre Armaghedon. Sfanta Scriptura
ne asigura ca lupta teribila intre bine si rau va ajunge la final. Acest conflict cosmic se va termina.
Diavolul poate sa faca multe lucruri pentru a pricinui durere oamenilor. Poate sa distruga caminul
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tau, viata ta, dar in cele din urma si el va fi distrus. Aceasta distrugere este Armaghedonul, cea mai
mare dintre toate bataliile. Textul biblic spune astfel in Apocalipsa 16:12-14 si 16
„ Al saselea a varsat potirul lui peste raul cel mare, Eufrat. Si apa lui a secat, ca sa fie
pregatita calea imparatilor care au sa vina din rasarit. Apoi am vazut iesind din gura balaurului
si din gura fiarei, si din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semanau cu niste
broaste. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite si care se duc la imparatii
pamantului intreg, ca sa-i stranga pentru razboiul zilei celei mari a Dumnezeului celui
Atotputernic. Duhurile cele rele i-au strans in locul cere pe evreieste se cheama Armaghedon.”
Cine este balaurul? Este diavolul. Cine este fiara? Este puterea politica care da puterei
celeilalte fiare ca sa proclame invataturile balaurului.
Faptul ca in limba ebraica cuvantul Armaghedon se aseamna intr-un fel cu muntele
Meghido a facut pa multi sa-si indrepte atentia spre Orientul Mijlociu, ca posibil loc pentru ultima
batalie a lumii. Daca la acest lucru adaugam ca tarile din acea regiune sunt in permanenta in razboi,
este usor sa credem ca acolo se poate desfasura un razboi de proportii mondiale intre Orient si
Occident, si asa se poate termina lumea. Dar, daca nu pierdem firul marelui conflict care a inceput
in cer, vom vedea ca Armaghedonulnu este un razboi literalcu implicatii politice, ci un razboi
spiritual cu consecinte eterne. Exista un dusman care chiar azi incearca sa dezechilibreze guvernul
divin. A atacat pe Dumnezeu in cer, a pierdut razboiul si Dumnezeu l-a alungat din cer impreuna
cu a treia parte din ingerii pe care a reusit sa-i insele. Mai tarziu, in gradina Eden, a inselat pa
Adam si Eva si i-a facut sa se indoiasca de dragostea lui Dumnezeu. A reusit sa devieze inchinarea
de la Cel Preainalt catre sine. In aparenta dusmanul a invins, dar el nu conta cu planul de mantuire
prin care domnul Isus a venit pe pamant sa rascumpere pe oameni si sa refaca in ei caracterul lui
Dumnezeu, pe care pacatul l-a sters.
Marea lupta dintre Dumnezeu si Lucifer s-a prelungit de-a lungul secolelor si a ajuns pana
la biserica crestina, cand diavolul a persecutat poporul lui Dumnezeu prin Irod. Dar cand s-a
convins ca metoda persecutiei nu dadea rezultate a schimbat strategia si a inceput sa amestece
adevaruruile scripturii cu traditiile pagane. In acest fel au patruns in biserica crestina doctrine care
nu au avut niciodata baza in Sfanta Scriptura. Dupa aceea Satana a folosit acea biserica
contaminata cu virusul paganatatii pentru a urmarii pe acei oameni credinciosi care indrazneau sa
se inchine singurului Dumnezeu adevarat si sa asculte de El. Aceasta persecutie religioasa a durat
1260 ani, la finalul carora strategia dusmanului s-a schimbat din nou. De data aceasta a inventat
rationalismul ateu cu intentia de a face sa dispara orice forma de religie. Una din consecinte a fost
teoria evolutionismului ca posibila explicatie a aparitiei vietii. Diavolul a incercat sa distruga
Biblia ordonand sa se arda miliarde de exemplare in pieti publice si sa condamne la moarte pe toti
aceia cere studiau Cuvantul lui Dumnezeu. Dar el nu a contat cu faptul ca, in timpul persecutiei,
poporul lui Dumnezeu intotdeauna a crescut si s-a intarit. In zilele noastre dusmanul are o noua
strategie, care foarte posiblil da cele mai bune rezultate. Aceasta este secularismul, noua era,
spiritismul si crestinismul fara implicare. Pentru multi oameni Dumnezeu a incetat sa mai fie un
Dumnezeu personal si s-a transformat intr-o energie, intr-un cantec frumos care se aude din
departari si nimic mai mult. Iar pentru multi crestini Dumnezeu ne este Cel ce a creat cerul si
pamantul, Cel care merita inchinare si ascultare. Vor doar sa-L urmeze dar nnu vor sa asculte de
El. Oamenii afirma credinta lor in Dumnezeu dat nu vor sa se implice. Traiesc ca si cand Dumnezeu
nu ar exista. Formuleaza propiile lor reguli si stabilesc propiul lor cod moral, spun ca multe parti
din biblie sunt invechite. Marea batalie de la Armaghedon nu va fi in contextul unui conflict politic
intre Orient si Occident pentru petrolul din acea regiune.
Armaghedonul este ultimul razboi intre bine si rau care este dat chiar in acest
2

Studiu biblic, trim. II/2018 – Studiul 12 Babilonul si Armaghedonul

moment in inima fiecarui om de pe pamant. Nimeni nu poate sa ramana pa teren neutru. Ori esti
de partea lui Dumnezeu, ori esti de partea satanei. Nu este vorba de un razboi cu bombe si pusti,
ci de un razboi al ideilor, unde Dumnezeu vrea inchinarea si ascultarea iar diavolul doreste exact
aceleasi lucruri; inchinarea si scultarea de oricine si orice mai putin de Dumnezeu.
Apocalipsa ne prezinta in mai multe locuri diverse fatete ale acestui mare razboi intre
balaur si Isus Hristos care este reprezentat de biserica Sa aici pe pamant. Apocalipsa 12:17 spune
„ Si balaurul, maniat pe femeie, s-a dus sa faca razboi cu ramasita semintei ei, care pazesc
poruncile lui Dumnezeu si tin marturia lui Isus Hristos.”
Obseva ca ura balaurului se orienteaza inspre cei care pastreaza poruncile lui Dumnezeu si
au marturia lui Isus. Sa nu uitam ca este vorba de ascultare si inchinare. In al doilea rand
Apocalipsa 13:1 spune
„Apoi am stat pe nisipul marii. Si am vazut ridicandu-se din mare o fiara cu zece coarne si
sapte capete; pe coarne avea zece cununi imparatesti, si pe capete avea nume de hula.”
Si un alt verset este cel din Apocalipsa 19:19 „Si am vazut fiara si pe imparatii pamantului
si ostile lor adunate ca sa faca razboi cu Cel ce sedea calare pe cal si cu oastea Lui.”
Aici se vorbeste despre imparatii pamantului cu ostile lor care s-au adunat pentru marea
batalie. Cand al saselea inger va varsa cupa, vedem ca trei duhuri necurate care seamana cu broaste,
aduna pe imparatii pamantului pentru razboiul final. Ce fel de adunare este aceasta? Cum aduna
satana ostile? In primul rand trebui sa ne aducem aminte ca si Mielul Isi strange oamenii.
Apocalipsa 14:1
„Apoi m-am uitat si iata ca Mielul statea pe muntele Sionului; si impreuna cu El stateau o
suta patruzeci si patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Sau si Numele Tatalui Sau.”
Aici vedem pe Mielul lui Dumnezeu, Isus, impreuna cu 144000 mii de credinciosi pe
muntele Sion. In Vechiul Testament muntele Sion se mai numea si muntele intalnirii deoarece pe
acest munte se urcau copiii lui Dumnezeu pentru a primi poruncile si instructiunile de la El. Iar
acum vedem pe acest munte pe Isus cu un grup mare de credinciosi, care urmeaza pe Miel oriunde
merge. Acestia au fost rascumparati dintre oameni ca cel dintai rod pentru Dumnezeu si Miel. Iti
dai seama ca astazi Isus isi aduna oamenii pe muntele Sion? Ce inseamna acest lucru? Oare trebui
ca toti credinciosii sa calatoreasca spre Sion pentru a se intalni cu Isus? Bineinteles ca nu. Adu-ti
aminte ca Apocalipsa este o carte a simbolurilor. Mielul il simbolizeaza pe Hristos iar cei 144.000
sunt un simbol al credinciosilor care se inchina si asculta de Dumnezeu. Atunci ce reprezinta
Sionul? Pentru a putea intelege trebuie sa stim ce era Sionul in Vechiul Testament. In primul rand
era locul de unde vorbea Dumnezeu. Ioel 3:16 spune
„ Domnul racneste din Sion, glasul Lui rasuna din Ierusalim, se zguduie cerurile si
pamantul.”
In al doilea rand Sionul era locul unde Dumnezeu a promis sa locuiasca. Ioel 3:17
„ Si veti sti ca Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care locuieste in Sion, muntele Meu cel
sfant.”
In al treilea rand, Sionul era locul unde Dumnezeu vroia sa adune pe cei rascumparati. Ioel
2:31 spune
„ Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mantuit. Caci mantuirea va fi pe muntele
Sionului si la Ierusalim, cum a fagaduit Domnul, si intre cei ramasi pe care-i va chema Domnul.”
In ce loc vrea sa vorbeasca Dumnezeu cu copiii Sai astazi? Unde spune El ca va fi? El
spune ca va fi acolo unde se vor aduna doi su trei in Numele Lui. In ce loc aduna Dumnezeu pe
credinciosii Sai din toate popoarele? Raspunsul este biserica. Sionul este simbolul bisericii lui
Dumnezeu. Hristos aduna azi pe toti cei are Il urmeaza in biserica Sa. Aceasta reuniune se face
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chiar in zilele noastre. Dar cum se face? Dumnezeu dispune de un instrument cu care chiama pe
toti copiii Sai si acesta este solia celor trei ingeri care apare in capitolul 14 din Apocalipsa. Prima
solie spune:
„ Temeti-va de Dumnezeu si dati-I slava, caci a venit ceasul judecatii Lui; si inchinati-va
Celui ce a facut cerul si pamantul, marea si izvoarle apelor!”
Aceasta este chemare pentru a ne inchina adevaratului Dumnezeu si anunta ceasul
judecatii. A doua solie spune:
„ A cazut, a cazut Babilonul, cetatea cea mare, care a adapat toate neamurile din vinul
maniei curviei ei!”
Aceasta este o chemare sa fim atenti la alterarea doctrinelor pure ale Scripturii. A treia solie
spune:
„ Daca se inchina cineva fiarei si icoanei ei si primeste semnul ei pe frunte sau pe mana,
va bea si el din vinul maniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat in paharul maniei Lui,”
Acest mesaj este o chemare la ascultare si la tinerea sabatului ca zi de odihna. Este singurul
mod de nu primi semnul fiarei. Dumnezeu aduna azi pe fiii Sai in Sion, simbol al bisericii Sale,
prin proclamarea celor trei solii. Toti cei care astazi cred in mesajul din Apocalipsa 14 si isi predau
inimile domnului Isus si decid sa asculte de poruncile Lui, acepta invitatia de se reuni pe muntele
Sion.
De cealalta parte dusmanul lui Dumnezeu isi reuneste si el supusii pentru Armaghedon,
dar o face prin intermediul a trei solii false care le gasim in Apocalipsa 16:13,14
„ Apoi am vazut iesind din gura balaurului si din gura fiarei, si din gura prorocului
mincinos trei duhuri necurate, care semanau cu niste broaste. Acestea sunt duhuri de draci, care
fac semne nemaipomenite si care se duc la imparatii pamantului intreg, ca sa-i straga pentru
razboiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic.”
Cine sunt aceste duhuri necurate? Sunt mesaje, invataturi si filozofii de viata care se opun
invataturilor celor trei solii ingeresti. Care este primul mesaj fals? Poti sa te inchini oricui numai
lui Dumnezeu nu. Al doilea mesaj este ca sufletul nu moare. Este etern si se reincarneaza. Al treilea
mesaj spune sa nu asculti de Cuvantul lui Dumnezeu si sa nu dai importanta poruncilor Lui.
Lumea intreaga se pregateste pentru incheierea marelui conflict universal. Raul va inceta
sa existe, dar inainte ca totul sa se termine, satana va face tot posibilul sa ruineze cat mai multe
vieti. Si pentru acesta va utiliza armele sale favorite care sunt inselaciunea si minciuna. Iar cand
aceste lucruri nu vor da rezultat, va folosi persecutia. Adu-ti aminte ca acele duhuri necurate au
puterea sa faca semne si minuni. Prin intermediul unor oameni vor face chiar insanatosiri. Vor fi
lucruri atat de minunate ca sa insele daca va fi cu putinta chiar si pe cei alesi. Dar Dumnezeu ne-a
lasat cuvantul Sau. Singura noastra grantie. Biblia este lumina care lumineaza in intuneric, este
ancora care ne mentine pe loc in mijlocul unei mari agitate si tulburi. Poti sa te increzi in Cuvantul
lui Dumnezeu. Este singura noastra speranta. Traim in ultimele momente ale acestei planete.
Hristos va reveni si trebuie sa ne pregatim pentru a-L intampina.
Domnul sa te binecuvinteze din belsug!
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