
B{T{LIA ARMAGHEDONULUI

Numele de “ARMAGHEDON “ aduce teroare Õi un simÛ|mânt de team| în minÛile multora.
Unii îÕi imagineaz| un mare r|zboi mondial înconjurand Estul Mijlociu.  AlÛii prev|d un Antihrist
luptându-se pentru supremaÛia lumii.  Iar alÛii nu Õtiu ce s| cread| sau la ce s| se aÕtepte.

Cuvântul “Armaghedon” se traduce “un nume simbolic” (vezi ConcordanÛa Exhaustiv| a lui
Strong, #717).  TotuÕi Scriptura învaÛ| c| va fi un r|zboi imens care va implica lumea întreag|!

Aceast| b|t|lie Õi lupt| nu va fi luptat| cu arme literale, asemenea puÕtilor, tancurilor,
avioane de r|zboi, sau forÛele armatei.  Ci va fi luptat|, deja a început s| fie luptat|, Õi va continua
s| creasc| în intensitate pân| când orice om din lume devine implicat.

“Apoi am v|zut ieÕind din gura balaurului, Õi din gura fiarei, Õi din gura prorocului mincinos
trei duhuri necurate, care sem|nau cu niÕte broaÕte.  Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne
nemaipomenite, Õi care se duc la împ|raÛii p|mântului întreg, ca s|-i strâng| pentru r|zboiul zilei
celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic.  Iat|, Eu vin ca un hoÛ.  Ferice de cel ce vegheaz| Õi
îÕi p|zeÕte hainele, ca s| nu umble gol Õi s| i se vad| ruÕinea!  Duhurile cele rele i-au strâns în locul
care pe evreieÕte se cheam| Armaghedon.” Apocalipsa 16:13-16.

Dupa cum se poate vedea, Scripturile învaÛ| c| aceast| b|t|lie este luptat| între dou| forÛe
principale: Dumnezeu, Hristos, Õi urmaÕii S|i neprih|niÛi Õi curaÛi, contra Diavolului, spiritelor rele
Õi urmaÕii s|i necuraÛi Õi r|i.  Astfel b|t|lia Armaghedonului este un simbol descriind aceast| mare
lupt| Õi conflic furios între Dumnezeu Õi Satana – între adev|r Õi minciun|.  Iar aceast| b|t|lie
spiritual| în cele din urm| va implica orice persoan| din lume pentru c| fiecare trebuie s| decid| pe
cine vrea s| urmeze – fie pe Hristos Õi adev|rul, sau pe Satana Õi minciuna: fie viaÛa veÕnic| cu
Hristos, sau distrugerea veÕnic| cu Satana.

Aceast| lupt| între Hristos Õi Satana a început în cer.
“Ôi în cer s-a f|cut un r|zboi.  Mihail Õi îngerii lui s-au luptat cu balaurul.  Ôi balaurul cu

îngerii lui s-au luptat Õi ei, dar n-au putut birui; Õi locul lor nu li s-a mai g|sit în cer.  Ôi balaurul cel
mare, Õarpele cel vechi, numit Diavolul Õi Satana, acele care înÕeal| întreaga lume, a fost aruncat pe
p|mânt; Õi împreun| cu el au fost aruncaÛi Õi îngerii lui.” Apocalipsa 12:7-9.

Cu toate c| Diavolul a fost aruncat afar| din cer, el Õi-a continuat lupta sa împotriva lui
Hristos Õi Dumnezeu pe acest p|mânt.  Pentru aproape Õase mii de ani acest conflict s-a scurs.  Îns|
b|t|lia final| pentru a fi purtat| în aceast| mare lupt|, punctul c|tre care toate evenimentele s-au
îndreptat, este ceeace Biblia descrie ca ziua cea mare a lui Dumnezeu Cel Atotputernic – b|t|lia
Armaghedonului.  Aceast| b|t|lie final| între adev|r Õi minciun| este portretizat cu claritate în
Apocalipsa capitolele 12, 13, 14, Õi 18.  Ôi ast|zi toat| omenirea e implicat| în aceast| b|t|lie.

Deoarece Armaghedonul este un simbol descriind lupta spiritual| între adev|r Õi minciun|,
care sunt armele pe care Diavolul le foloseÕte în acest mare conflict?  Lucruri legate de broaÕte care
au venit din gura balaurului, fiarei, Õi al profetului mincinos.  BroaÕtele îÕi prind prada cu limbile lor,
Õi ceeace vine afar| din gur| sunt cuvinte grupate împreun| în declaraÛii de credinÛ|.  Astfel aceste
trei entit|Ûi îÕi prin prada prin a vorbi sau a înv|Ûa diferite doctrine de eroare.

Pentru aceia care doresc s| urmeze pe Dumnezeu Õi adev|rul, este de cea mai mare
importanÛ| ca s|  identific|m cu claritate cine este balaurul, fiara, Õi profetul mincinos pentru a putea
evita s| fim înÕelati de docrinele lor false Õi astfel s| fim pierduÛi.



Dup| cum este descoperit în Apocalipsa 12, balaurul este Satana.  Ôi ce fel de declaraÛii de
credinÛ| eronat| Õi fals| au izvorât din gura lui Satana?  Diferite înv|Û|turi spiritiste, p|gâne, Õi
ocultice pe care multe împ|r|Ûii ale lumii au fost stabilite – incluzând Împ|r|Ûia Roman| p|gân| din
vechime.  În timp ce mulÛi cred c| p|gânismul este un lucru al trecutului, cu toate acestea Õi ast|zi
sunt milioane care sunt implicate în credinÛe p|ganistice Õi închinarea la Satana.

Tr|s|tura primar| al religiei p|gâne este închinarea la natur|.  Deoarece cea mai înalt| form|

în natur| este trupul uman, Õi în mod particular gândirea, omul este condus s| se închine puterii
gândirii Õi astfel s| înalÛe opinia uman| deasupra descoperirii divine.

Toate din puterile mari conduc|toare ale lumii au demonstrat deasemenea  faptul c| în
p|gânism, biserica Õi statul nu au fost separate – ci au fost unite împreun|.  În Babilon, Medo-Persia,
Grecia, Õi Roma, statul a fost întotdeauna folosit pentru a suporta Õi a da forÛ| religiei p|gâne din acel
timp.  Timp Õi legi au fost înfiinÛate Õi puterea civil| a fost folosit| pentru a înforÛa închinarea la
diet|Ûi p|gâne Õi credinÛe false.

Ast|zi, asemenea timpurilor din vechime, spiritul de a în|lÛa Õi a se închina la opinia uman|,
instituÛii Õi tradiÛie; spiritul lumesc; Õi dorinÛa de a uni biserica cu statul în ordine pentru ca biserica
s| poat| fi înt|rit| cu puterea de înforÛa dogma Õi decretele ei, aceasta e spirirtul balaurului.  Iar acest
spirit va creÕte tot mai proeminent pân| când va culmina în timpul marii strâmtor|ri pentru poporul
lui Dumnezeu.

Nu este doar acest spirit necurat care lucreaz| ast|zi prin umanism Õi alte filozofii zadarnice
– în|lÛând umanismul deasupra divinit|Ûii, în|lÛând eroarea deasupra adev|rului – ci este un al doilea
spirit necurat care iese din gura fiarei.

În Apocalipsa 13, fiara care a ieÕit din ruinele Romei p|gâne; fiara care s-a unit cu
p|gânismul în ordine pentru a creÕte în num|r; fiara care a st|pânit pentru 1260 de zile profetice
(Apocalipsa 12:6), sau 3 ½ de ani profetici (Apocalipsa 12:14), sau 42 de luni profetice (Apocalipsa
13:3)–fiecare f|când un total de 1260 de ani literali (vezi Numeri 14:34; Ezechiel 4:6), nu este alta
decât Biserica Romano Catolic|.

Acest mare sistem religios înalÛ| biserica organizat| deasupra conÕtiinÛei individului, Õi când
este un conflict între Biblie Õi crezul bisericii, a doua îÕi asum| întotdeauna predominanÛ| deasupra
adev|rului Bibliei.  Dac| exist| vre-un dezacord între conÕtiinta unei persoane Õi dogma bisericii,
biserica prin tradiÛia Õi opinia ei predomin| întotdeauna.

În contrast cu aceast| dominaÛie a regulii bisericii, Pavel laud| pe aleÕii din Berea pentru c|
“Au primit Cuvântul cu toat| râvna, Õi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca s| vad| dac| ce li se
spunea, este aÕa” Fapte 17:11.  Nu îl vedem niciunde pe Pavel s| accepte vreo doctrin| pe baza
autorit|Ûii apostolice, ci mai degrab| el i-a l|udat pentru a cerceta Scripturile pentru ei înÕiÕi pentru
a confirma adev|rul despre care au fost înv|ÛaÛi.  Ideea al Cuvântului lui Dumnezeu ca fiind
autoritatea suprem| Õi regul| a vieÛii este religia Õi adev|rul Bibliei (vezi Ioan 5:39; 2 Timotei 3:16-
17; Isaia 8:20), Õi aceast| cunoÕtinÛ| ne face liberi (vezi Ioan 8:32). 

Al treilea spirit necurat este spiritul profetului fals(sau proroc mincinos).  Un profet este
cineva care pretinde s| fi primit solii de la Dumnezeu, Õi pretinde s| fie purt|torul de cuvânt al lui
Dumnezeu prin a transmite aceste mesaje oamenilor (vezi Numeri 12:6; Deuteronom 18:22).  Astfel
un profet fals este cineva care susÛine s| vorbeasc| pentru Dumnezeu, când în realitate nu este aÕa
(vezi Ieremia 14:14).

Profetul fals nu se poate referi la papalitate, pentru c| a pretins deja s| accepte tradiÛia
deasupra descoperirii Bibliei Õi dreptul de a schimba poruncile lui Dumnezeu dup| voia lor.  Îns|
diferitele biserici Protestante au pretins s| urmeze Biblia Õi doar Biblia ca baz| al credinÛei Õi



doctrinei lor.  Cu toate acestea, noi le vedem urmând pe urmele Romei prin a în|lÛa tradiÛia Õi opinia
uman| deasupra adev|rului Cuvântului lui Dumnezeu!  

În timp ce se diferenÛiaz| în anumite aspecte, bisericile Protestante toate se unesc în puncte
de doctrin| pe care ele le agreaz|, Õi reflect| tot mai mult Catolicismul Roman.  Când este în
urm|rirea scopurilor ei, acest profet fals al protestantismului urmeaz| pe urmele Romei, prin a se uni
cu puterea civil| pentru a-i suporta înv|Û|turile ei Õi s| calce în picioare dreptul unei conÕtiinÛe libere
în ordine pentru a-Õi înforÛa dogmele ei, ea deasemenea va deveni o imagine(icoan|) a fiarei (vezi
Apocalipsa 13).

Prin a refuza adev|rul, oamenii refuz| pe Autorul adev|rului Õi se preg|tesc s| i-a partea lui
Satana în acest ultim mare conflict.  Printr-o refuzare persistent| în a accepta autoritatea lui
Dumnezeu – D|t|torul de Lege, Õi s| asculte de legile Sale, b|rbaÛi, femei Õi copii se leag| de marele
apostaziat în nelegiuire.

Nici o eroare nu loveÕte mai direct împotriva autorit|Ûii Õi guvernului cerului Õi este mai
împotrivit dict|rilor raÛiunii decât ideea c| legea lui Dumnezeunu nu mai este valabil|.  Legea este
baza a toat| guvernarea, Õi este complet f|r| raÛiune sau suport a crede c| St|pânitorul universului
Ôi-a renunÛat responsabilitatea Õi ne-a l|sat f|r| legea Sa!  Fie c| Diavolul poate s| v| fac| s| aruncaÛi
deoparte Legea lui Dumnezeu cu totul, sau fie c| refuzaÛi doar unul din preceptele Sale, rezultatul
este acelaÕi.  Cel care greÕeste “într-o singur| porunc|” se face vinovat de toate; influenÛa Õi exemplul
s|u sunt de partea nelegiuirii; astfel el devine “vinovat de toate” (vezi Iacov 2:10).  Oriunde
preceptele divine sunt puse deoparte, p|catul înceteaz| de a ap|rea p|c|tos sau neprihanirea de dorit.

Scripturile ne spun c| spiritele dracilor vor face lucr|ri nemaipomenite care înÕeal| aproape
întrega lume, si apoi adun| pe oameni împreun| pentru ultima mare lupt|.  Punctul de Ûint| al luptei
va fi legea lui Dumnezeu, în mod particular Sabatul, care îndreapt| c|tre D|t|torul de Lege ca fiind
Singurul Creator Õi deaceea obligaÛia noastr| ca creaturile Sale este s|-I d|m ascultare.  Este lucrarea
soliei întreite îngereÕti din Apocalipsa 14:6-12 Õi 18:1-5 pentru a opune acest atac împotriva legii lui
Dumnezeu prin a prezenta lumii închinarea care I se cuvine lui Dumnezeu ca Creatorul nostru.

Cu cele trei p|rÛi unite al balaurului, fiarei, Õi profetului mincinos, toate popoarle p|mântului
vor fi forÛate s| se uneasc| pe platforma erorii împotriva lui Dumnezeu Õi al adev|rului Bibliei.  Iar
aceia care nu urmeaz| decretele lor vor fi uciÕi.  Astfel prin doctrinele înÕel|toare Õi înv|Û|turile
acestor  trei p|rÛi unite în spiritism, Catolicism, Õi Protestantism, toÛi locuitorii p|mântului vor fi
aduÕi s| decid| pentru sau împotriva lui Dumnezeu Õi adev|rului S|u (vezi Apocalipsa 13:15-17).

Dumnezeu niciodat| nu forÛeaz| voinÛa sau conÕtiinÛa, îns| Satana în mod constant recurge
la diferite feluri de forÛ| Õi cruzime în ordine pentru a câÕtiga control asupra acelora pe care el nu-i
poate seduce altfel.  Prin fric|, sau prin forÛ|, Satana se str|duieÕte s| st|pâneasc| conÕtiinÛa Õi s|-Õi
asigure onoare pentru el însuÕi.  Pentru a aduce aceasta la îndeplinire, el lucreaz| prin autorit|Ûi
religioase Õi seculare, îndemnându-i s| fac| Õi s| înforÛeze legi care sfideaz| pe Dumnezeu Õi legea
Sa.

Întreaga Lume Este Adus| la o Decizie

Iar|Õi, ca în zilele lui Daniel, o imagine va fi ridicat|, asemenea imaginii de aur din valea
Dura (vezi Daniel 3).  Problema este aceiaÕi–legea Õi onoarea lui Dumnezeu.  AÕa cum muzica Õi
etalarea impun|toare au f|cut s| asigure suport pentru imaginea lui NebucadneÛar din Babilonul
antic, tot aÕa în acest conflict final vor fi minuni pentru a înÕela.  În timpurile din vechime, când



stimulenÛi de o mai sc|zut| influent| n-au avut succes, acolo a fost cuptorul de foc aÕteptând s|
conving| conÕtiinÛa.  Într-un fel asem|n|tor poporul lui Dumnezeu care p|zeÕte poruncile Sale vor
înfrunta pierderea  oric|rui suport lumesc, Õi în cele din urm| moartea îns|Õi, ca preÛ pentru
credincioÕia lor lui Dumnezeu Õi legii Sale.  Doar aceia c|rora credinÛa le este întemeiat| pe Cuvântul
sigur a lui Dumnezeu vor fi capabili s| stea în mijlocul unei apostazii aproape totale.

Îns| în timpul cel mai întunecat al istoriei p|mântului, când în stagiile finale de lupt| a
Armaghedonului se pare c| forÛele celui r|u va birui Õi c| r|m|ÕiÛa ascult|toare a lui Dumnezeu va
trebui s|-Õi sigileze m|rturia lor cu sângele lor, urmaÕii lui Dumnezeu vor fi eliberaÛi Õi toÛi lucr|torii
nelegiuirii vor fi distruÕi.  ÎnsuÕi Hristos va veni S|-Õi salveze urmaÕii Lui credincioÕi Õi ascult|tori
Õi s|-i i-a acas|!

“În vremea aceea se va scula Marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului t|u; c|ci
aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile Õi pân| la vremea
aceasta.  Dar în vremea aceea, poporul t|u va fi mântuit, Õi anume oricine va fi scris în carte.” Daniel
12:1.

“Odat| ce St|pânul casei Se va scula...Ôi El va r|spunde: ‘V| spun c| nu Õtiu de unde sunteÛi;
dep|rtaÛi-v| de la Mine, voi toÛi lucr|torii f|r|delegii.’”  Luca 13:25, 27.

“AÕa ai domolit zarva str|inilor;...ramura celor asupritori va fi coborât|....El(Hristos)
nimiceÕte moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu Õterge lacrimile de pe toate feÛele, Õi îndep|rteaz|
de pe tot p|mântul ocara poporului S|u; da, Domnul a vorbit.  În ziua aceea, vor zice: “Iat|, acesta
este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere c| ne va mântui.  Acesta este Domnul, în care ne
încredeam, acum s| ne veselim, Õi s| ne bucur|m de mântuirea Lui!” Isaia 25:5, 8-9.

TU trebuie s| determini ast|zi de care parte vrei s| fi g|sit în aceast| mare lupt| a
Armaghedonului între Dumnezeu Õi Satana – între adev|r Õi minciun|.  Nu va exista spectatori
neutri.  Fiecare persoan| va fi g|sit| într-una din cele dou| poziÛii.  Fie c| ei se vor uni cu cei
nelegiuiÛi prin a c|lca în picioare legea lui Dumnezeu, sau vor fi între acei credincioÕi care tr|iesc
prin orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, Õi care p|zesc poruncile lui Dumnezeu.  

“Pân| când vreÛi s| schiopataÛi de amândou| picioarele, dac| Domnul este Dumnezeu,
mergeÛi dup| El; iar dac| este Baal, mergeÛi dup| Baal!” 1 Împ|raÛi 18:21.

“Ôi dac| nu g|siÛi cu cale s| slujiÛi Domnului, alegeÛi ast|zi cui vreÛi s| slujiÛi...Cât despre
mine, eu Õi casa mea vom sluji Domnului.  Poporul a r|spuns Õi a zis: Departe de noi gândul s|
p|r|sim pe Domnul...” Iosua 24:15-16.

Pentru a înrola într-un curs corespondenÛ| biblic| de GRATIS, pentru mai mult|
informaÛie v| rog s| scrieÛi la adresa urm|toare:
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