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Studiul 9

Amăgirile din timpul sfârşitului

Textul de memorat: „Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea sfântă, rugaţi-
vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus
Hristos pentru viaţa veşnică.” (Iuda 20,21)

Duminică, 27 mai – O mare amăgire

1. Apocalipsa 2:13,24; 13. "Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii
Numele Meu şi  n-ai  lepădat  credinţa  Mea nici  chiar în zilele  acelea când Antipa,  martorul  Meu
credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.
24.  Vouă  însă  tuturor  celorlalţi  din  Tiatira,  care  nu  aveţi  învăţătura  aceasta  şi  n-aţi  cunoscut
"adâncimile Satanei", cum le numesc ei, vă zic: "Nu pun peste voi altă greutate.

Apocalipsa 12:3,7-9,12,17; 3. În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu
cu şapte capete, zece coarne şi şapte cununi împărăteşti pe capete.
7. Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui
s-au luptat şi ei,
8. dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
9. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a
fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.
12.  De aceea,  bucuraţi-vă, ceruri  şi voi care locuiţi  în ceruri!  Vai de voi,  pământ  şi mare!  Căci
diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme."
17.  Şi  balaurul,  mâniat  pe  femeie,  s-a  dus  să  facă  război  cu  rămăşiţa  seminţei  ei,  care  păzesc
poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

Apocalipsa 13:2; Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o
gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.

Apocalipsa 20:2,7,10; 2. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana,
şi l-a legat pentru o mie de ani.
7. Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat
10. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul
mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.

Luni, 28 mai – Două mari erezii

2. 2 Corinteni 11:13-15; 13. Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători,
care se prefac în apostoli ai lui Hristos.
14. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.
15. Nu este mare lucru, dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi
după faptele lor.

2 Tesaloniceni 2:9,10; 9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de
semne şi puteri mincinoase
10.  şi  cu toate  amăgirile  nelegiuirii,  pentru cei  ce sunt pe calea  pierzării,  pentru că n-au primit
dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.
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Apocalipsa 12:9; 9. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care
înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.

Apocalipsa 20:10; Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este
fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.

Marți, 29 mai – Nemurirea sufletului

3. Eclesiastul 9:5,6,10; 5. Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu
mai au nicio răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită.
6. Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor demult au şi pierit, şi niciodată nu vor mai avea parte de tot
ce se face sub soare.
10. Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu
mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!

Psalmii 115:17; Nu morţii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii,

Psalmii 146:4; Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor.

1 Corinteni 15:16-18; 16. Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat.
17. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre,
18. şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.

Daniel 12:2; Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi
alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.

Miercuri, 30 mai – Sabatul şi teoria evoluţiei

4. Geneza 1 - 2:3; 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
2. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se
mişca pe deasupra apelor.
3. Dumnezeu a zis: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină.
4. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.
5. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost
o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.
6. Dumnezeu a zis: "Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape."
7. Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care
sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost.
8. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost
ziua a doua.
9. Dumnezeu a zis: "Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!"
Şi aşa a fost.
10. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că
lucrul acesta era bun.
11. Apoi Dumnezeu a zis: "Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă
rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ." Şi aşa a fost.
12.  Pământul  a dat verdeaţă,  iarbă cu sămânţă  după soiul ei  şi  pomi  care fac rod şi  care îşi  au
sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
13. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.
14. Dumnezeu a zis: "Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să
fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii;
15. şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul." Şi aşa a fost.
16. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească
ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele.
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17. Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul,
18. să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul
acesta era bun.
19. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.
20. Dumnezeu a zis: "Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe
întinderea cerului."
21. Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele,
după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.
22.  Dumnezeu  le-a  binecuvântat  şi  a  zis:  "Creşteţi,  înmulţiţi-vă  şi  umpleţi  apele  mărilor;  să  se
înmulţească şi păsările pe pământ."
23. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea.
24. Dumnezeu a zis: "Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti,
după soiul lor." Şi aşa a fost.
25. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele
pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
26.  Apoi  Dumnezeu  a  zis:  "Să  facem om după  chipul  Nostru,  după asemănarea  Noastră;  el  să
stăpânească peste peştii mării,  peste păsările cerului, peste vite,  peste tot pământul şi peste toate
târâtoarele care se mişcă pe pământ."
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească
şi parte femeiască i-a făcut.
28. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: "Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi
supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă
pe pământ."
29. Şi Dumnezeu a zis: "Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului
pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.
30.  Iar  tuturor fiarelor pământului,  tuturor păsărilor cerului  şi tuturor  vietăţilor  care se mişcă pe
pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde." Şi aşa a fost.
31. Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a
fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea. 

Capitolul 2
1. Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.
2. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de
toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată
lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.

Joi, 31 mai – Falsa trinitate

5. Apocalipsa 12:17 şi 13:1,2; 17. Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa
seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.
1. Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte
capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu.
Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.

6. Apocalipsa 13:2-5; 2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca
o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se
mira după fiară.
4. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei.  Şi au început să se
închine fiarei, zicând: "Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?"
5. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de
luni.
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7. Apocalipsa 13:11-17; 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne

ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.
12. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine
fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
13. Săvârşea semne mari,  până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa
oamenilor.
14. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a
zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia.
15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi
toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
16. Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna
dreaptă sau pe frunte,
17. şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau
numărul numelui ei.
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