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T.M. „Dar voi, 
preaiubiţilor, zidiţi-vă 
sufleteşte pe credinţa 
voastră preasfântă, 
rugaţi-vă prin Duhul 
Sfânt, ţineţi-vă în 

dragostea lui Dumnezeu şi 
aşteptaţi îndurarea 
Domnului nostru Isus 
Hristos pentru viaţa 
veşnică.” (Iuda 20,21)



Duşmanul:
O fiinţă reală.
Un mare înşelător.

Înşelăciunile:
Muritor sau nemuritor?
 Creat sau evoluat?

Pretenţiile sale:
O falsă trinitate.

„Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi. Ei vor face semne şi 
minuni, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.” (Marcu 13:22)

Timpul sfârşitului va fi împânzit de înşelăciuni. 
Nişte înşelăciuni subtile şi îmbietoare care vor 
clătina chiar şi pe credincioşii fideli. 



„Te-am pus să fii un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; 
erai pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu şi umblai prin 
mijlocul pietrelor de foc. Ai fost fără pată pe căile tale 
din ziua în care ai fost creat şi până când s-a găsit 
nedreptate în tine.” (Ezechiel 28:14-15 NTR)

Actualmente, Satana s-a străduit să treacă 
neobservat. I-a făcut pe toţi să creadă că el 
chiar nu există. 

Din toate înşelăciunile pe care tatăl 
minciunilor le-a scornit, probabil aceasta 
este cea mai mare. De ce să fim pregătiţi 
împotriva atacurilor „leului care rage” dacă, 
în realitate, nu există?

Totuşi, Biblia este clară: Lucifer a fost creat, 
s-a răzvrătit şi va fi la final distrus (Ezechiel 
28:12-19). Nu lăsa garda jos, duşmanul 
chiar este real. 

Lucifer, Satana, diavolul. O fiinţă 
reală sau un mit cu un trident, 
coarne şi un aspect ridicol?



„Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, 
acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi 
împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.” (Apocalipsa 12:9)

S-a deghizat ca să o înşele pe Eva
(Geneza 3:13)

Se deghizează ca să ne înşele şi pe noi 
(2 Corinteni 11:14)

Poate face minuni ca să ne înşele
(2 Tesaloniceni 2:9-10)

Poate să ne înşele cu doctrine false
(1 Timotei 4:1)

Înşelăciunile lui cuprind întreaga lume 
(Apocalipsa 12:9)

Va înşela pe cei care vor învia cea de-a 
doua înviere (Apocalipsa 20:8)

Până ce va fi distrus 
(Apocalipsa 20:10), lucrarea 
principală a lui Satana este să 
înşele.

Pentru timpul sfârşitului 
a pus la cale două 
înşelăciuni speciale: 
nemurirea sufletului şi 
sfinţirea duminicii. 



„Nu morţii laudă pe Domnul,şi nici vreunul din 
cei ce se pogoară în locul tăcerii” (Ps. 115:17)

Prima minciună acceptată de Eva 
drept adevăr a fost: „Nu veţi 
muri” (Geneza 3:4).

În ciuda clarei mărturii a Bibliei cu 
privire la starea morţilor 
(Eclesiastul 9:5-6), mulţi creştini 
cred că sufletul supravieţuieşte 
după moarte. Aşa acceptă drept 
adevăr minciuna diavolului.

Filme, cărţi şi fenomene spiritiste 
au alimentat credibilitatea în 
această minciună. Dar nicio 
fantomă nu vorbeşte despre 
păcat, despre nevoia de mântuire 
oferită prin Hristos, nici de 
judecata viitoare.

Adevărul este că doar la a Doua Venire 
credincioşii vor fi îmbrăcaţi în nemurire
(1 Corinteni 15:53). Până în acel moment, 
orice suflet este muritor (Ezechiel 8:4).



„Am văzut că sfinţii trebuie să înţeleagă foarte bine
adevărul prezent, pe care vor fi obligaţi să-l susţină din
Scripturi. Ei trebuie să înţeleagă starea celor morţi; căci
duhurile de demoni nu vor înceta să li se arate,
mărturisind că sunt rudele sau prietenii lor iubiţi, care le
vor transmite învăţături nebiblice. Vor face tot ce le stă
în putere pentru a trezi simpatia şi vor face minuni
înaintea lor pentru a confirma ceea ce susţin. Pentru a
ţine piept acestor duhuri, cei din poporul lui Dumnezeu
trebuie să fie pregătiţi cu adevărul biblic că morţii nu
ştiu nimic şi cei care se arată în felul acesta sunt duhuri
de demoni.”

E.G.W. (Scrieri timpurii, pag. 262)



„Astfel au fost sfârşite cerurile, pământul şi întreaga lor oştire. În ziua a 
şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse. El S-a odihnit 
în ziua a şaptea de toată lucrarea pe care o făcuse.” (Geneza 2:1-2 NTR)

În Geneza 1-3, Biblia ne 
prezintă adevărul cu 
privire la creaţiune:

Dumnezeu a creat această lume în mod 
organizat. Nimic nu a fost accidental (1:4, 7).

Fiecare specie, animală sau vegetală, a 
fost creată „după soiul ei”. Nicio evoluţie 
din vreo alta anterioară (1:11, 21, 24).

Bărbatul şi femeia au fost creaţi într-un 
mod special, adulţi şi cu capacitate de a 
raţiona. Nicio maimuţă nu a fost tatăl 
nostru (1:27; 2:7, 20, 22).

Moartea este consecinţa păcatului. Niciun 
animal nu a trebuit să moară pentru ca omul 
să existe (3:19).

A nega această relatare înseamnă a nega 
inspiraţia Bibliei şi nevoia de un Mântuitor. 
Dacă moartea nu este consecinţa păcatului, 
de la ce ne va salva Isus?



„Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura 
fiarei, şi din gura proorocului mincinos trei duhuri 

necurate, cari semănau cu nişte broaşte.” (Apoc. 16:13)
Satana pretinde că este ca Dumnezeu (Ezechiel 28:2). 
Apocalipsa 13 prezintă o falsă trinitate satanică.

Balaurul:
tatăl

• Are puterea şi i-o dă 
fiului (v. 2)

Fiara ieşită din mare:
fiul

• Îşi exercitează 
lucrarea timp de trei 
ani şi jumătate (v. 5)
şi primeşte o rană de 
moarte, dar s-a 
vindecat (v. 3)

Fiara ieşită din pământ:
duhul

• Misiunea sa este să 
atragă atenţia asupra 
fiului (v. 12). Face 
semne mari, ca la 
Cincizecime, poate 
face să cadă foc din 
cer (v. 13)

Mai departe, în alt studiu, 
vom identifica aceste 
puteri şi relaţia lor cu 
timpul sfârşitului. 



„Unii vor fi ispitiţi să primească aceste minuni
ca fiind ale lui Dumnezeu. Bolnavii vor fi
vindecaţi în faţa noastră. Vor fi făcute minuni
sub ochii noştri. Suntem noi pregătiţi pentru
încercarea care ne aşteaptă, când minunile
înşelătoare ale lui Satana se vor manifesta şi
mai mult? Oare nu vor fi ademenite şi prinse în
capcană multe suflete? Îndepărtându-se de
preceptele clare şi de poruncile lui Dumnezeu şi
dând atenţie unor basme, minţile multora sunt
pregătite să primească aceste minuni
mincinoase. Noi toţi trebuie să căutăm acum să
ne înarmăm pentru lupta în care ne vom angaja
în curând. Credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu,
studiat cu rugăciune şi aplicat în practică, va
constitui scutul şi apărarea noastră împotriva
puterii lui Satana şi ne va face biruitori prin
sângele lui Hristos.”

E.G.W. (Mărturii pentru comunitate, vol 1, pag. 302)


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

