


CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE SATAN ȘI INSTRUMENTELE LUI DISTRUGĂTOARE?



CINE ESTE SATAN?



Coloseni 1:15,16 
El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel 

Întâi Născut din toată zidirea. Pentru că prin 
El au fost făcute toate lucrurile care 

sunt în ceruri și pe pământ, cele 
văzute și cele nevăzute: fie scaune de 

domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. 
Toate au fost făcute prin El și pentru El.



Lucifer



Ezechiel 28:12-15 
Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Ajunseseși la cea mai 

înaltă desăvârșire, erai plin de înţelepciune și desăvârșit în 
frumuseţe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai 

acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu 
diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu 

smarald și cu aur; timpanele și flautele erau în slujba ta, 
pregătite pentru ziua când AI FOST FĂCUT. Erai un heruvim 
ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt 

al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. 
Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost FĂCUT 

până în ziua când S-A GĂSIT NELEGIUIREA ÎN TINE.



Isaia 14:12-15 
Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, 
fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, 

biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: ‘Mă voi 
sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie 
mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi 
ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul 
miazănopţii; mă voi sui pe vârful norilor, VOI FI 

CA CEL PREAÎNALT.’



Apocalipsa 12:7-9 
Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-
au luptat cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-
au luptat și ei, dar n-au putut birui; și locul lor nu 

li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, 
șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, 
acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat 

pe pământ și împreună cu el au fost aruncaţi și 
îngerii lui.



Lucifer







CARE ESTE PLANUL LUI SATAN?



1 Petru 5:8 
Fiţi treji și vegheaţi! Pentru că 

potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale 
ca un leu care răcnește și caută pe 

cine să înghită.



Ioan 8:44 
Voi aveţi de tată pe diavolul și vreţi să 
împliniţi poftele tatălui vostru. El de la 

început a fost ucigaș și nu stă în 
adevăr, pentru că în el nu este adevăr. 
Ori de câte ori spune o minciună, vorbește 
din ale lui, căci este mincinos și tatăl 

minciunii. 



PRIN CARE INSTRUMENTE A LUCRAT SATAN ÎN TRECUT?





ÎNCHINAREA LA SOARE



ÎNCHINAREA LA CHIPURI





Leveticul 20:2,3 
„Spune copiilor lui Israel: 

‘Dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii 
care locuiesc în Israel dă lui Moloh pe unul din 

copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea: 
poporul din ţară să-l ucidă cu pietre. Și Eu Îmi voi 

întoarce Faţa împotriva omului aceluia și-l voi nimici 
din mijlocul poporului său, pentru că a dat lui 

Moloh pe unul din copiii săi, a spurcat Locașul 
Meu cel Sfânt și a necinstit Numele Meu cel sfânt.



Chnum - zeul izvoarelor 
râului Nil

Hapi - zeul revărsării 
Nilului

Sopdet - zeița Nilului

Sobek - zeul apelor și al 
Nilului



Heket - zeița cu chip de broască



Seth - zeul deșertului



Uatchit - zeu reprezentat în chip de muscă



Hathor - zeița cu chip de vacă



Gheb - zeița vindecării Sachmet - zeița vindecării



Isis -  
protectoarea copiilor

Meschenet -  
zeița noilor născuți

Wosret -  
zeița protectoare  

a tinereței



Ra - zeul soarelui
Aton - zeul soarelui



CHEMAREA MORȚILOR



Ezechiel 18:4 
Iată, toate sufletele sunt ale Mele. După 
cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi 
sufletul tatălui este al Meu. Sufletul 

care păcătuieşte, acela va muri



Eclesiatul 9:5-6 
Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, 
dar cei morţi nu știu nimic și nu mai 

au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea 
li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și 

pizma lor de mult au și pierit și niciodată 
nu vor mai avea parte de tot ce se 

face sub soare.



Eclesiatul 9:10 
Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată 
puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor 
în care mergi, nu mai este nici lucrare, 

nici chibzuială, nici știinţă, nici 
înţelepciune!



Psalmul 146:2-4 
Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi 

lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Nu 
vă încredeţi în cei mari, 

în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. 
Suflarea lor trece, se întorc în pământ 
și în aceeași zi le pier și planurile lor.



Şi DOMNUL Dumnezeu 
a făcut pe om din 

ţărâna pământului, 
i-a suflat în nări  

suflare de viaţă, şi 
omul a devenit  
un suflet viu

Geneza 2:7



ţărâna pământului  
+  

suflare de viaţă  
= 

un suflet viu

Geneza 2:7



În sudoarea feţei tale să-
ţi mănânci pâinea până 

te vei întoarce în 
pământ, căci din el ai 
fost luat; căci ţărână 

ești și în ţărână te vei 
întoarce.” 

Geneza 3:19



Să nu vă duceţi la cei ce 
cheamă duhurile 
morţilor, nici la 
vrăjitori: să nu-i 

întrebaţi, ca să nu vă 
spurcaţi cu ei. Eu sunt 

Domnul Dumnezeul 
vostru.

Leveticul 19:31



Isaia 8:19 
Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi pe cei ce 

cheamă morţii și pe cei ce spun 
viitorul, care șoptesc și bolborosesc!”, 

răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor 
pe Dumnezeul său? Va întreba el pe 

cei morţi pentru cei vii?



PĂGÂNISM



PRIN CARE INSTRUMENTE LUCREAZĂ SATAN ASTĂZI?





Matei 23:37-39 
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe 

proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine! 
De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum 
își strânge găina puii sub aripi, și n-aţi vrut! 
Iată că vi se lasă casa pustie; căci vă 
spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea 
până când veţi zice: ‘Binecuvântat este Cel ce 

vine în Numele Domnului!’”







ÎMPĂRATUL CONSTANTIN (306 - 337 D.HR.)



ÎMPĂRATUL CONSTANTIN PRIMEȘTE CREȘTINISMUL



BISERICA ROMANO-CATOLICĂ



Daniel 7:25 
El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui 

Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt 
și se va încumeta să schimbe 

vremurile și legea, și sfinţii vor fi daţi 
în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri 

și o jumătate de vreme.





În cultura romană, duminica 
a fost ziua zeului 

SOARE. În PĂGÂNISM, 
Soarele era o sursă de 

viață, dând căldură și 
iluminare omenirii. Soarele a 

fost centrul unui cult 
popular în rândul romanilor, 

care așteptau zorile pentru a 
prinde primele raze de soare în 

timp ce se rugau.
HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SUNDAY



Toți judecătorii, orășenii și 
meșteșugarii se vor odihni în 

venerabila Zi a Soarelui. 
Locuitorii satelor însă pot să se 
ocupe în mod liber de cultivarea 
câmpului, pentru că deseori se 

întâmplă că nicio altă zi să nu fie 
mai potrivită pentru semănarea 

grâului în brazde sau pentru 
plantarea viței-de-vie. Acest 

timp favorabil să nu fie lăsat să 
treacă, ca nu cumva să se piardă 

binecuvântările cerului.

Edictul lui Constantin

(7 martie 321 d.Hr.)



Biserica ... a luat 
duminica păgână și a 

făcut-o duminică 
creștină .... Soarele era 
zeu cel mai important în 
păgânism … Și astfel 

duminica păgână, 
dedicată lui Balder, a 

devenit duminica 
creștină.The Catholic World, March, 1894



Creștinii să nu 
iudaizeze stând 

nelucrători Sâmbăta, 
ci să lucreze în ziua 

aceea... Și dacă totuși 
sunt găsiți iudaizând, 

să fie anatema!
Charles Hefele, Istoria conciliilor 

bisericii, vol. II, pag. 316





Episcopul Romei - capul tuturor bisericilor - anul 533



Biserica catolică unită cu statul - anul 538 d.Hr.



2 Tesaloniceni 2:3-4 
Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu 

va veni înainte ca să fi venit lepădarea de 
credinţă și de a se descoperi omul 

fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se 
înalţă mai presus de tot ce se numește 

„Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. 
Așa că se va așeza în Templul lui 

Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 



Supremația bisericii catolice 538 d.Hr. - 1798 d.Hr.



Daniel 7:25 
El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui 

Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt 
și se va încumeta să schimbe 

vremurile și legea, și sfinţii vor fi daţi 
în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri 

și o jumătate de vreme.



o vreme, două vremuri și o 
jumătate de vreme 

= 
1 an + 2 ani + 0,5 ani = 3,5 ani 

sau 
3 ani și 6 luni



Numeri 14:34 
După cum în patruzeci de zile aţi 

iscodit ţara, tot așa, patruzeci de ani 
veţi purta pedeapsa fărădelegilor 

voastre, adică UN AN DE FIECARE 
ZI, și veţi ști atunci ce înseamnă să-

Mi trag Eu mâna de la voi.



Ezechiel 4:5-6 
Îţi voi socoti un număr de zile deopotrivă cu 
acela al anilor nelegiuirii lor, și anume trei 

sute nouăzeci de zile în care să porţi 
nelegiuirea casei lui Israel. După ce vei 

isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe 
coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui 

Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte O ZI 
PENTRU FIECARE AN.



o vreme, două vremuri și o 
jumătate de vreme 

= 
1 an + 2 ani + 0,5 ani = 3,5 ani 

sau 
3 ani și 6 luni



Papa Grigore al XIII-lea 

24 februarie 1582



3 ani * 360 zile + 180 zile  
=  

1260 de zile profetice 
sau 

1260 de ani literali



o vreme, două vremuri și o 
jumătate de vreme 

= 
1260 de ani literali



Supremația bisericii catolice 538 d.Hr. - 1798 d.Hr.



Apocalipsa 13:4-7 
Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse 

puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând: 
„Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu 
ea?” I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Și i 

s-a dat putere să lucreze patruzeci și două de luni. Ea 
și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva 
lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul și pe cei ce 
locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinţii și să-i 

biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, 
peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. 



patruzeci și două de luni 
= 

42 luni * 30 zile pe lună 
= 

1260 de zile profetice 
sau 

1260 de ani literali



Apocalipsa 12:4-6 
Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască, 

pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naște. Ea a 
născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are 

să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. 
Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul Lui de 

domnie. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc 
pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie 

două sute șaizeci de zile.



538 d.Hr. - 1798 d.Hr.



În anul 1798, papa Pius al VI-lea,  
luat ca prizonier de generalul francez, Bertier



«Avem convingerea că 
papalitatea este 

scaunul adevăratului 
Antihrist»

Martin Luther  
(1483-1546)



«Unele persoane cred că 
suntem prea severi şi 

necruţători când îi spunem 
Pontifului roman, Antihrist. 

Dar cei care au această opinie 
nu-şi dau seama că aduc 

aceeaşi acuzaţie şi împotriva 
apostolului Pavel (..) a cărui 

Epistolă a doua către 
Tesaloniceni nu poate fi 

capabilă de o altă interpretare 
decât aceea că ea se aplică 

papalităţii”»
John Calvin  
(1509-1564)



«Roma este scaunul 
Antihristului, iar papa 
este însuşi Antihristul. 
Şi pot dovedi acest 

lucru prin alte scripturi, 
alte scrieri vechi şi 
motive puternice»

John Knox  
(1505-1572)



«pretinsul vicar al lui Hristos 
pe Pământ, ce stă ca 
Dumnezeu deasupra 

Templului lui Dumnezeu, 
glorificându-se a fi deasupra a 

ceea ce se cheamă Dumnezeu, 
deasupra conştiinţei şi sufletelor 
vasalilor săi, deasupra Spiritului 
lui Hristos, deasupra Sfântului 
Duh şi deasupra lui Dumnezeu 

(…) dar el nu este altcineva 
decât fiul pierzării din Epistola 

a doua către Tesaloniceni a 
Sfântului Apostol Pavel.»

Roger Williams  
(1603-1683)



OBICEIURILE PĂGÂNE ÎN CREȘTINISM



Botezul pruncilor (250 d.Hr.)

Matei 16:16 
 Cine va crede și se va boteza, va fi 

mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.  



Rugăciuni pentru morți (300 d.Hr.)



Semnul crucii (300 d.Hr.)



Decretul lui Constantin de a ține ziua soarelui (321 d.Hr.)



Întrebând Biserica 
Catolică care este ziua de 
Sabat, spune: ‘‘Sâmbăta 
este ziua de Sabat. De 

ce ținem duminica în locul 
sâmbetei? Ținem 
duminica în locul 

sâmbetei, pentru că noi, 
Biserica Catolică, am 

transferat solemnitatea 
ei, de la sâmbătă la 

duminică.
Catehismul doctrinelor 

catolice, 1957, pag.50



Poate că cel mai cutezător lucru, 
cea mai revoluționară 

schimbare pe care biserica a 
facut-o vreodată, a avut loc în 
primele secole. Ziua sfântă, 
Sabatul, a fost schimbat din 

sâmbătă în duminică, nu printr-o 
îndrumare prezentă în Scripturi, 

ci prin propria putere a 
bisericii. Cei care cred că 
Scripturile sunt autoritatea 

supremă, în mod logic, ar trebui 
sa devină adventiști de ziua a 
șaptea și să păzească Sabatul!

Saint Catherine Catholic 
Church Sentinel, May 21, 

1995 



Puteți citi Biblia de la 
Geneza la Apocalipsa și 
nu veți găsi un singur 

verset care să 
autorizeze sfințirea 
duminicii. Scripturile 

obligă la păzirea 
religioasă a sâmbetei, 

o zi pe care noi n-o 
sfințim niciodată.Cardinal Gibbons, The faith 

of our Fathers , pag. 89



Autoritatea bisericii nu 
poate fi legată de cea a 

Scripturii, fiindca 
biserica a schimbat 

Sabatul in 
duminică, nu prin 

porunca lui Hristos, ci 
prin propria 
autoritate.Catholic Encyclopedia, Vol. 

XV, art. "Trent," p. 30



Duminica este o instituție 
catolică, iar pretențiile 
păzirii ei pot fi susținute 

numai cu principii 
catolice…De la început și 

până la sfârșitul Scripturilor, 
nu exista nici măcar un 

singur pasaj care să 
susțină transferul închinării 
publice săptămânale, din 
ultima zi, în prima zi a 

săptămânii.
Catholic Press, Sydney, 

August 25, 1900



Conciliul de la Niceea (325 d.Hr.)



Impunerea sfințirii duminicii (363 d.Hr.)



Închinarea la sfinți și îngeri (375 d.Hr.)



Impunerea doctrinei trinității (381 d.Hr.)



Recunoașterea fecioarei Maria (431 d.Hr.)



Cultul moaștelor (450 d.Hr.)



Episcopul - temelia bisericii (450-500 d.Hr.)



Rugăciuni la fecioara Maria (600 d.Hr.)



Închinarea la imagini (786 d.Hr.)



Canonizarea morților (995 d.Hr.)



Rugăciuni cu plată (1090 d.Hr.)



Vânzarea indulgențelor (1190 d.Hr.)



Spovedania la urechea preotului (1215 d.Hr.)



Biblia interzisă laicilor (1229 d.Hr.)



Inchiziția (1231 d.Hr.)



Doctrina despre purgatoriu (1439 d.Hr.)



Tradiția egalată cu Biblia (1545 d.Hr.)

=



Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine 
a prorocit Isaia despre voi, după cum 

este scris: ‘Norodul acesta Mă 
cinstește cu buzele, dar inima lui 

este departe de Mine. Degeaba Mă 
cinstesc ei, dând învăţături care nu 
sunt decât niște porunci omenești.’ 
Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu și 
ţineţi datina așezată de oameni,...


„Aţi desfiinţat frumos porunca lui 
Dumnezeu ca să ţineţi datina voastră.

Marcu 7:6-9



păgânismul papalitatea











Adam și Eva

închinarea  
la soare idolatrie chemarea morților

Păgânism



Isus Hristos 
31 d.Hr.

Apostolul Pavel Persecuția creștinilor



Moartea apostolilor 
100 d.Hr.

Împăratul Constantin

Persecuția a încetat 
313 d.Hr.

papalitatea

Începutul supremației papale 
538 d.Hr.



păgânismul papalitatea



ÎNTREBĂRI



CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE CELE TREI SOLII ÎNGEREȘTI?




