
Studiu Biblic, Trim. II, 2018 – Pregătire pentru timpul sfârşitului 

Rezumatul Studiului 9 - Amăgirile din timpul sfârşitului 
 
A  Duşmanul: 
 O fiinţă reală. Ezechiel 28:12-19. 

• 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? 

 Un mare înşelător. 
• Până ce va fi distrus (Apocalipsa 20:10), lucrarea principală a lui Satana este să înşele. 
• Vezi Geneza 3:13; 2 Corinteni 11:14; 2 Tesaloniceni 2:9-10; 1 Timotei 4:1; Apocalipsa 

12:9; Apocalipsa 20:8. 
B  Înşelăciunile: 
 Muritor sau nemuritor? 

• 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). 

C  Creat sau evoluat? 
 În Geneza 1-3, Biblia ne prezintă adevărul cu privire la creaţiune: 

(1) Dumnezeu a creat această lume în mod organizat. Nimic nu a fost accidental (1:4,7). 
(2) Fiecare specie, animală sau vegetală, a fost creată „după soiul ei”. Nicio evoluţie din 

vreo alta anterioară (1:11, 21, 24). 
(3) 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). 
(4) Moartea este consecinţa păcatului. Niciun animal nu a trebuit să moară pentru ca 

omul să existe (3:19). 
D  Pretenţiile sale: 
 O falsă trinitate. 

• Balaurul: tatăl. Are puterea şi i-o dă fiului (Apoc. 13: 2) 
• Fiara ieşită din mare: fiul. Îşi exercitează lucrarea timp de trei ani şi jumătate (Apoc. 

13:5) şi primeşte o rană de moarte, dar s-a vindecat (Apoc. 13:3) 
• Fiara ieşită din pământ: duhul. Misiunea sa este să atragă atenţia asupra fiului (Apoc. 

13:12). Face semne mari, ca la Cincizecime, poate face să cadă foc din cer (Apoc. 13:13) 
 


