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Anticristul 

Revelația 1:10 

Pastor Paul Hamilton 

Exact cum Dumnezeu folosește oamenii pentru ași 

îndeplini obiectivele, Satan folosește oameni la fel. 

Capitolul 13 din revelație este un bun exemplu al 

adevărului său. În acest capitol vom întâlni doi oameni, la 

care se referă ca bestia care o va folosi Satan. Mai întâi 

vreau să vă spun cîte ceva despre acest bărbat, apoi ne vom 

aprofunda în versetele din Revelația capitolul 13. Cînd 

privim în biblie, vedem că  anticrist va fi încărcat de 

energizat de puterea lui Satan. Acest lucru s-a mai 

întîmplat cînd Iuda era sub controlul lui Satan. 

Luca 22:3 

Anticrist va fi o imagine falsă a Domnului Isus. Cînd Isus 

și Anticrist  sunt comparați, puteți observa că sunt total 

diferiți la caracter și la comportament. 

Anticrist are trinitate 

1. Diavolul –Anti-Dumnezeu. 

2. Bestia – Anticrist. 

3. Profetul fals – Anti-Spirit.  



Contrastul dintre Anticrist și Domnul 

Isus Cristos. 

1. ORIGINEA  lor 

Cristos a venit din cer… 

Ioan 6:38---Pentru că am coborît din cer nu ca să fac voia 

mea, ci voia celui ce m-a trimis. 

Anticrist va veni din groapă… 

Revelația 11: 7 ---Și cînd ei vor fi terminat mărturia lor, 

fiara care se ridică din groapa fără fund va face război 

împotriva lor și îi va învinge și îi va ucide. 

2. AUTORITATEA  lor 

Isus a venit în numele Tatălui… 

Ioan 5:43a ---Am venit în numele Tatălui meu și nu mă 

primiți… 

Anticrist va veni în propriul său nume… 

Ioan 5:43b ---dacă va veni altul în propriul lui nume, îl 

veți primi. 

Acest lucru a fost dovedit cînd Evreii au acceptat Mesia 

falși ca Teuda și Iuda din Galileea (Faptele apostolilor 



5:36, 37). Ei o să-l accepte pe anticrist într-o zi (2 

Tesaloniceni 2:8-10). 

3. ATITUDINEA lor 

Domnul nostru s-a smerit pe sine însuși… 

Filipeni 2:8--- Și, fiind găsit la înfățișare ca un om, s-a 

umilit și s-a făcut ascultător pînă la moarte, chiar moarte 

de cruce. 

 

Anticrist se va înălța pe sine însuși... 

 

2 tesaloniceni 2:4--- Care se opune și se înalță pe sine 

însuși peste tot ce este numit Dumnezeu sau lucru ce este 

demn de închinare; așa că el, ca Dumnezeu, șade în 

templul lui Dumnezeu , aratîndu-se că este Dumnezeu. 

 

Egoismul va fi numărul  unul în viața lui. El va fi un om 

al mîndriei care se va arăta sau care va încerca să 

demonstreze că el este Dumnezeu. El se va opune 

Domnului. Cuvîntul „ opune”  include continuarea, 

determinarea, planificarea opoziției împotriva lui 

Dumnezeu. 

 

4. CUNOȘTINȚELE despre lume. 
 

Isus a fost disprețuit... 

 

Isaia 53:3--- El este disprețuit și respins de oameni; un om 

al întristării și obișnuit cu mîhnirea, și ne-am ascuns de el 



cum ne-am ascunde fețele, a fost disprețuit și noi nu l-am 

prețuit. 

 

Anticrist va fi admirat de lume... 

 

Revelație 13:4 --- Și s-au închinat dragonului care a dat 

putere fiarei; și s-au închinat fiarei, spunînd: Cine este 

asemănător fiarei? Cine este în stare să facă război cu ea? 

 

El se va simți invincibil după ce revine din rana sa de 

moarte. 

 

5. CONSECINTELE lor 

 

Isus Cristos va fi înălțat... 

 

Filipeni 2:9 --- De aceea Dumnezeu l-a și înălțat cel mai 

mult și i-a dat un nume mai presus de fiecare nume: 

 

Anticrist va fi aruncat în iad într-o buna zi... 

 

Revelația 19:20 --- Și fiara a fost prinsă, și cu ea profetul 

fals, care în fața sa lucra miracole, cu care înșela pe cei 

ce au primit semnul fiarei și pe cei ce se închinau icoanei 

sale. Aceștia doi au fost aruncați de vii într-un lac de foc 

arzînd cu pucioasă. 

 

6. SCOPURILE lor în viată 

 

Domnul nostru a venit să facă voia Tatălui... 

 



Ioan 6:38 --- Pentru că am coborît din cer nu ca să fac 

voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. 

 

Anticrist va veni pe pămînt să-și facă propria sa voie... 

 

Daniel 11:36 --- Și împăratul va face conform voinței lui; 

Și se va înălța și se va preamări deasupra fiecărui 

dumnezeu și va vorbi lucruri uimitoare împotriva 

Dumnezeului dumnezeilor și va prospera pînă cînd 

indignarea se va împlini; fiindcă ceea ce este hotărât va fi 

făcut. 

 

7. SARCINILE lor 

 

Cristos a venit să salveze... 

 

Luca 19:10 --- Căci Fiul omului a venit să caute și să 

salveze ce era pierdut. 

 

Anticrist va veni să distrug... 

 

Daniel 8:24 --- Si puterea lui va fi mare, dar nu prin 

propria lui putere, si va distruge in chip uimitor; și va 

prospera și va lucra și va nimici poporul cel puternic și 

drept. 

 

Acest pasaj vorbește despre Antioh Epifanul, dar are și 

împlinirea secundară în persoana lui anticrist. 

 

8. ATRIBUTELE lor 

 

Cristos este adevărul... 



 

Ioan 14:6 --- Isus i-a spus: Eu sunt calea și adevărul și 

viața: nimeni nu vine la tatăl decît prin mine. 

 

Anticrist este minciuna... 

 

2 tesaloniceni 2:11 --- Și din aceasta cauză Dumnezeu le 

va trimite o puternică amăgire, ca ei să creadă o 

minciună: 

 

Isus este cel sfînt... 

 

Marcu 1:24 --- Spunînd: Lasă-ne; ce avem noi a face cu 

tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne nimicești? Te știu 

cine ești: Sfîntul lui Dumnezeu. 

 

Anticrist este unul fără de lege... 

 

2 tesaloniceni 2:8 --- Și atunci va fi revelat cel nelegiuit, 

pe care Domnul îl va mistui cu duhul gurii sale și îl va 

nimici cu strălucirea venirii sale: 

 

Isus Cristos este un om al întristărilor ... 

 

Isaia 53:3 --- El este disprețuit și respins de oameni; un 

om al întristărilor și obișnuit cu mîhnirea, și ne-am ascuns 

de el cum ne-am ascunde fețele, a fost disprețuit și noi nu 

l-am prețuit. 

 

Anticrist este om al păcatului... 

 



2 Tesaloniceni 2:3 --- Nimeni să nu vă înșele în nici un fel, 

pentru că ziua aceea nu va veni înainte ca să vină o 

ipostazie și să fie revelat omul păcatului, fiul pieririi. 

 

9. TITLURILE lor ---------- 

 

Cristos este Fiul lui Dumnezeu... 

 

Luca 1:35 --- Și îngerul a răspuns și i-a spus: Duhul Sfint 

va veni peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; 

de aceea și cel sfint care se va naște din tine, va fi chemat 

Fiul lui Dumnezeu 

 

Anticrist este fiul pierzaniei... 

 

2 Tesaloniceni 2:3 --- Nimeni să nu vă înșele în nici un fel, 

pentru că ziua aceea nu va veni înainte ca să vină o 

ipostazie și să fie revelat omul păcatului, fiul pieririi 

 

 

Caracteristicile lui Anticrist 
 

1. Este DEȘTEPT ---  anticrist va fi un om foarte 

perspicace, viclean și inteligent. 

 

Daniel 7:20 --- Și despre cele zece coarne care erau în 

capul ei și despre celălalt care ieșise și înaintea căruia 

trei au căzut; chiar despre acel corn care avea ochi si o 

gura ce vorbea lucruri mari, a cărui privire era mai tare 

decît a tovarășilor săi. 

 



Daniel 8:23 --- Și în timpul de pe urmă a împărăției lor, 

cînd cei fărădelege vor ajunge la plinătate, se va ridica un 

împărat cu o înfățișare aspră care înțelege vorbe adînci. 

 

Anticrist va fi un om al înțelegerii sau al inteligenței și va 

fi în stare să rezolve probleme uimitoare. Aceasta este 

esența propoziției „ înțelege vorbe adînci ” . 

 

2. DISCURSUL sau --- el va fi un om elocvent, cu putere 

de convingere, încrezut în sine, mîndru și plin de sfidare 

fața de Dumnezeu. 

 

Daniel 7:20 Și despre cele zece coarne care erau în capul 

iei și despre celălalt care ieșise și înaintea căruia trei au 

căzut; chiar despre acel corn care avea ochi și o gură ce 

vorbea lucruri mari, a cărui privire era mai tare decit a 

tovarășilor săi. 

 

Daniel 11:36 Și împăratul va face conform voinței lui;  și 

se va înălța și se va preamări deasupra fiecărui dumnezeu 

și va vorbi lucruri uimitoare împotriva Dumnezeului 

dumnezeilor și va prospera pînă cînd indignarea se va 

împlini; fiindcă ceea ce este hotărât va fi făcut. 

 

Cuvîntul „ uimitor” înseamnă minunat, extraordinar, 

distinctiv. 

 

Revelația 13:5,6 --- Și i-a fost dată o gură care vorbea 

lucruri mari și blasfemii; și i-a fost data putere să 

continue patruzeci și două de luni.  

Și și-a deschis gura în blasfemie împotriva lui Dumnezeu, 

pentru a blasfemia numele lui și pe cei ce locuiesc în cer. 



 

3. ATRIBUTIILE sale in politica --- Anticrist va fi un 

geniu politic. Autoritatea sa politica ii va fi data. El devine 

un conducător prin consimțămînt internațional si prin 

permisiunea împărățiilor din interiorul hotarelor 

Imperiului Roman. El va fi un falsificator al tractatelor de 

pace. 

 

Daniel 9:27 --- Si el va confirma legamîntul cu mulți 

pentru o săptămâna; și în mijlocul saptamînii el va face 

ca sacrificiul și ofranda să înceteze și din cauza 

împrăștierii uriciunilor îl va pustii, chiar pînă la mistuire 

și ce s-a hotarît se va turna peste cel mistuit. 

 

Daniel 7:23,24 ---  Astfel a spus el: cea de-a patra fiară 

va fi a patra împărăție pe pămînt, care va fi diferita de 

toate împărățiile și va mînca întregul pămînt și îl va călca 

și îl va sparge în bucăți. . Și cele zece coarne din aceasta 

împărăție sunt cei zece împărați care se vor ridica; și un 

altul se va ridica după ei; și va fi diferit de primul și va 

supune 3 împărați. 

 

Daniel 11:21 --- Și în locul lui se va ridica o persoană 

nemernică, căreia nu îi vor da onoarea împărăției; dar el 

va veni în pace și va obține împărăția prin lingușiri. 

 

Daniel 11:45 --- Si va întinde corturile palatului său între 

mari în muntele sfint și glorios; totuși va ajunge la 

sfârșitul său și nimeni nu îl va ajuta. 

 

Anticrist va pune unul dintre sediile sale în Ierusalim 

 



Revelația 13:1,2 --- Am stat în picioare pe nisipul mării și 

am văzut o fiară ridicîndu-se din mare, avînd șapte capete 

și zece coarne, și pe coarnele ei zece coroane și pe 

capetele ei numele blasfemiei. Și fiara pe care am văzut-o 

era asemănătoare unui leopard și picioarele sale erau ca 

ale unui urs și gura sa ca gura unui leu; și dragonul i-a 

dat puterea sa și tronul său și mare autoritate. 

 

Aceste versete descriu structurile guvernamentale și 

abilitățile care le va avea anticrist. 

 

Revelația 17:11, 12, 17 --- Si fiara care era și nu este, 

chiar ea este a opta, și este din cei șapte și merge în pieire. 

Și cele zece coarne care le-ai văzut sunt zece împărați 

care pînă acum nu au primit împărăție; dar primesc 

putere, ca împărați, o ora cu fiara. Fiindcă Dumnezeu a 

pus în inimile lor să împlinească voința lui și să facă un 

acord și să de-a împărăția lor fiarei, pînă cînd vor fi 

împlinite cuvintele lui Dumnezeu. 

 

4. PRICEPEREA sa în afaceri  - El va avea putere mare și 

control. Lumea se va minuna de succesul lui. El va 

controla banii și comerțul și va pune în practică un sistem 

logic. 

 

Revelația 13:16,17  --- Și face pe toți, mici și mari și bogați 

și sărăci și liberi și sclavi, să primească un semn pe mîna 

lor dreaptă, sau pe frunțile lor. Ca nimeni să nu poată 

cumpăra sau vinde, decît cel ce avea semnul, sau numele 

fiarei, sau numărul numelui său. 

 



Profeții falși o să facă oamenii să primească semnul 

supunerii față de anticrist. Prin acest semn, sistemul lui 

anticrist va putea controla comerțul. 

 

Daniel 8:25 --- Și prin politica sa de asemenea va face 

viclenia să prospere în mîna sa; și se va preamări în inima 

sa și prin pace va nimici pe mulți; el de asemenea se va 

ridica împotriva Printului prinților; dar va fi frînt fără 

mîna. 

 

Acest verset a fost îndeplinit în timpul domniei lui Antioh 

Epifanes. El a murit în anul 164 Î.H din cauză 

necunoscută. Acest verset este de asemenea o referință la 

Anticrist care se va opune Prințului Prinților, Domnul Isus 

Cristos. 

 

Daniel 11:38 --- Și în locul lui va onora pe Dumnezeul 

întăriturilor; și pe un dumnezeu pe care părinții lor nu l-

au cunoscut îl va onora cu aur și argint și cu pietre 

prețioase și lucruri plăcute 

 

Anticrist se va închina puterii militare. Guvernele lumii în 

zilele noastre pun mare accent pe securitate în armele și 

tehnologiile militare. 

 

Daniel 11:43 --- Ci va avea putere peste tezaurele din aur 

și din argint și peste toate lucrurile prețioase ale Egiptului 

și libienii și etiopienii vor fi la treptele lui. 

 

5. STRATEGIA sa în război --- Anticrist va fi un luptător 

viclean. De asemenea  el va fi un dictator al lumii. 

 



Revelați 6:2 --- Și am văzut și, iată, un cal alb și cel ce 

ședea pe el avea un arc; și i-a fost dată o coroană; și a 

ieșit înainte, cucerind și pentru a cuceri. 

 

Daniel 8:24 --- Și puterea lui va fi mare, dar nu prin 

propria lui putere; și va distruge în chip uimitor; și va 

prospera și va lucra și va nimici poporul cel puternic și 

sfint. 

 

Revelație 13:4, 7 --- Și s-au închinat dragonului care a dat 

putere fiarei; spunînd: Cine este asemănător fiarei? Cine 

este în stare să facă război cu ea? Și i-a fost dat să facă 

război cu sfinții și să îi învingă; și i-a fost dată putere 

peste toate rasele și limbile și națiunile.  

 

6. SURSA sa de putere --- El va primi puterea și autoritatea 

sa de la Satan. 

 

Revelația 13:2 --- Și fiara pe care am văzut-o era 

asemănătoare unui leopard și picioarele sale erau ca ale 

unu urs și gura sa ca gura unui leu; și dragonul i-a dat 

puterea sa și tronul său și mare autoritate. 

 

2 Tesaloniceni 2:8-12 --- ...Și atunci va fi revelat cel 

nelegiuit, pe care Domnul îl va mistui cu duhul gurii sale 

și îl va nimici cu strălucirea venirii sale, [9] Cel nelegiuit, 

a cărui venire este după lucrarea lui Satan, cu toată 

puterea și semnele și minunile mincinoase, [10] Și cu 

toată înșelătoria nedreptății în cei ce pier, pentru că nu 

au primit dragostea adevărului, ca sa fie salvați. [11] Și 

din aceasta cauza Dumnezeu le va trimite a puternică 

amăgire, ca ei să creadă o minciună, [12] Ca să fie 



damnați toți cei ce nu au crezut adevărul ci și-au găsit 

plăcere în nedreptate. 

 

7. GENEOLOGIA sa --- Din ceea ce putem culege din 

scriptură, se vede că Anticrist are rădăcini Evreiești, sau 

cel puțin un părinte Evreu. Aceasta se bazează pe relația 

sa cu templul și Evreii. De asemenea el este menționat ca 

prințul Israelului. 

 

2 Tesaloniceni2:4 --- Care se opune și se înaltă pe sine 

însuși peste tot ce este numit Dumnezeu sau lucru ce este 

demn de închinare; așa că el, ca Dumnezeu, sade în 

templul lui Dumnezeu, aratîndu-se pe sine însuși ca este 

Dumnezeu. 

 

Ca să se manifeste pe sine ca Mesia Evreu, el ar trebuie sa 

fie Evreu. Asta nu înseamnă că trebuie să vina din Israel.  

El se va ridica din bătrânele națiuni ale Imperiului Roman. 

 

Daniel 9: 27--- Și el va confirma legamîntul cu mulți 

pentru o săptămână; și în mijlocul saptamînii el va face 

ca sacrificiul și ofranda să înceteze și din cauza 

împrăștierii uriciunilor îl va pustii, chiar pînă la mistuire 

și ce sa hotarît se va turna peste cel mistuit. 

 

Anticrist va face un legamînt cu Israel și cu alte națiuni. 

„A confirma”  este un cuvînt foarte important. El 

înseamnă  „ întărit, a deveni mai puternic, a confirma..” 

Ca să întărești ceva sau să faci mai puternic trebuie deja 

să fie pe masă, să posedezi. Anticrist va face un legamîntul 

care deja există, dar nu funcționează așa cum trebuie. 

Posibil ca acest tratat deja astăzi să fie, fiindcă Iudeii au 



semnat câteva tratate cu alte națiuni sau grupuri. La 

câmpul lui David sau făcut acorduri în 1979 cu Egipt, la  

Oslo în 1993 cu Palestinienii, și tratatul de pace dintre 

Israel și Iordan în 1994. Unul dintre aceste tratate poate fi 

întărit sau modificat de Anticrist pentru a porni timpul 

marelui necaz. 

 

Ezechiel 21:25-27 --- ... Și tu, prinț profan și stricat al lui 

Israel, a cărui zi a venit, cînd nelegiuirea va avea un 

sfîrșit, [26] Astfel spune Domnul DUMNEZEU: scoate-ți 

diadema și lua-ți coroana; aceasta nu va mai fi la fel; 

înălțați pe cel umil și doborîți pe cel înălțat.[27] O voi 

răsturna, răsturna, răsturna; și aceasta nu va mai fi, pînă 

nu va veni acela căruia dreptatea îi aparține; și i-o voi da 

lui.  

  

El este menționat ca prinț al Israelului. 

 

Daniel 11:37 --- Nici nu va lua aminte la Dumnezeul 

părinților lui, nici dorința femeilor, nici nu va lua aminte 

la vreun dumnezeu, fiindcă se va preamări deasupra 

tuturor. 

 

Idea că Daniel menționează că Anticrist refuză pe 

dumnezeul său, este crezută ca o indicație că el este Evreu. 

Dacă el era din neamuri, se va crede că Domnul nu era să 

fie îngrijorat ca Daniel să scrie aceste cuvinte. Este o 

dorința a femeilor Evreice ca să fie mama lui Mesia. 

Faptul că el nu va atrage atenție la dorințele femeilor, 

poate spune ca este homosexual, dar totodată poate fi o 

preîntîmpinarea el va încerca să ucidă toți copii și toate 

femeile însărcinate din Israel. Acest lucru nu este o 



presupunere nerezonabilă cînd privești la atitudinea lumii 

și grijile lor referitoare la avort, și faptul că va fi o foamete 

mare în timpul marelui necaz. De asemenea este posibil ca 

Anticrist să aplice un program pentru avort întregii lumi. 

Domnul le-a dat o preîntîmpinare femeilor din Matei 24.  

Unii sunt indiferenți, spunînd ca acest verset nu spune 

obligatoriu ca Anticrist va fi Iudeu, fiindcă în limba 

Ebraica este folosit Cuvîntul Iehova , dar  nu Elohim. Care 

este un termen folosit pentru Dumnezeul lui Israel și 

dumnezeilor din ceruri. 

 

Matei 24:19 --- Și vai celor însărcinate și celor ce 

alăptează în acele zile. 

 

Ioan 5:43 --- Am venit în numele Tatălui meu și nu mă 

primiți; dacă va veni altul în propriul lui nume, îl ve-ți 

primi. 

 

La Anticrist se mai referă ca și Asirianul. El poate fi 

numit Asirian fiindcă Anticrist o să ajute la reconstruirea 

Babilonului sau posibil să-l facă unul din sediile sale. 

Asiria antică a ocupat aceeași poziție geografică ca și 

Babilonul pînă cînd au fost învinși în anul 608 Î.H. 

 

Isaia 10:5, 12, 24; 14:25 --- Vai Asirianule, nuiaua mîniei 

mele și toiagul din mîna lor este indignarea mea. De aceea 

se va întîmplat, cînd Domnul își va împlini întreaga lui 

lucrare pe muntele Sion și asupra Ierusalimului, că voi 

pedepsi rodul inimii tari a împăratului Asiriei și gloria 

privirilor lui trufașe. De aceea astfel spune Domnul 

DUMNEZEUL oștirilor: Poporul meu care locuiește în 

Sion, nu te teme de asirian, te va lovi cu o nuia și își va 



ridica toiagul împotriva ta în felul Egiptului. Că voi frînge 

pe asirian în tara mea și pe munții mei îl voi călca în 

picioare, atunci jugul lui se va depărta de ei și povara lui 

se va depărta de pe umerii lor. 

 

Cîteva din numele lui Anticrist în Scriptură 
1. Corn mic --- Daniel 7:8; 8:9 

2. Împărat cu Înfățișare Aspră --- Daniel 8:23 

3. Prințul ce Trebuie să Vină --- Daniel 9:26 

4. Împăratul Hotarît --- Daniel 11:36 

5. Om al Păcatului --- 2Tesaloniceni 2:3 

6. Cel viclean --- 2 Tesaloniceni 2:8 

7. Fiara --- Revelația 11:7; 13:1-3 

8. Fiul Pierzării --- 2 Tesaloniceni 2:8 

 

Cu toate cele cunoscute deja despre Anticrist, o să 

aruncam o privire la capitolul treisprezece din cartea 

revelația, să culegem tot ce putem despre Anticrist. 

 

I. DESCRIEREA FIAREI ---

13:1-2 

 
Ioan în viziunea sa descrie o fiară care este socotită că și 

Anticrist,  despre Anticrist se menționează ca despre un 

om, nu ca de un sistem religios. Revelația 13:18 

 

7 capete și 10 coarne sunt în ---Revelația 17:9. 10 

coroane  găsite în Revelația 17:12, 16. În Revelația 13:2 

se spune că Satan este dragonul și i-a dat fiarei puterea 

sa și tronul său și mare autoritate. Anticrist este un 

Evreu din Asiria ( mica 5:5; Isaia 30:31).  El este un 



descendent de la Dan ( Ieremia 8:16 ), și este un 

cetățean roman (Dan 9:26). 

 

În Revelația 13:2 este descris Anticrist la început 

spunînd: „ era și nu este; și se va ridica din groapa fără 

fund și va merge în pierire. De aceea, Anticrist a existat 

cândva în trecut , însă în prezent nu este pe pămînt. În 

prezent el exista în groapa fără fund și într-o zi va ieși 

din groapă doar ca să meargă în pierire. 

 

Dacă acest om în prezent este în groapa fără fund, el 

într-adevăr este într-o poziție unică ca fiecare 

persoană care a murit fără să creadă în Isus și au mers 

în iad, locul care este separat de groapa fără fund. 

 

În biblie este un singur personaj căruia se potrivește 

aceasta descriere. Iuda Iscariot -- despre el se spune că 

a murit și a mers în propriul său loc (Fapte 1:25) Iuda 

avea doua nume: Iscariot înseamnă  „ omul din 

Cariot”, Cariot – e Moab. (Ieremia 48). Anticrist de 

cealaltă partea va fi un om care va veni la putere ca 

omul păcatelor, exact înaintea răpirii bisericii (2 

Tesaloniceni 2:3). Venirea sa la putere va fi cunoscuta 

prin pace falsă și o culminație diplomatică în tratate de 

pace cu națiunea Israel după răpirea bisericii (Daniel 

9:27). Pentru ½ din perioada marelui necaz va fi 

aceasta pace. Prin mijlocul marelui necaz pe pămînt va 

începe iadul. Anticrist va muri de la o rana mortală și 

deodată va învia (Revelația 13:3-4). Cînd el va învia , va 

fi un om diferit pentru un suflet nou care va ieși din grupa 

fără fund și îi va poseda trupul. Din momentul învierii lui, 

el devine fiul pierzării. Și aici este o legătura clară cu Iuda. 



Și el va fi văzut. Anticrist va încalcă pacea cu Israel, 

spurcînd templul din Ierusalim(Matei 24:15). Și el va 

încerca să distrugă rămășitele, care vor fugi în pustiu.  

 

Revelație 17:10--- Și sunt șapte împărați; cinci au căzut și 

unul este și celălalt încă nu a venit; și cînd vine, trebuie să 

rămână puțin timp. 

 

Cei 7 împărați...” Ioan vorbește despre 7 împărați cu 

informație adiționala că 5 vor cădea, și unul este(timpul 

prezent), și unul trebuie să vină (dar va rămîne puțin timp). 

Și va fi identificat al 8-lea ca și anticrist sau fiara. 4 din 

ei sunt împărați și împărății de pe pămînt. (Numeri 3-

6) sunt clar arătate pentru noi în cartea  Daniel (Numeri 

1,2). Identificarea împărățiilor nu sunt cu certitudine 

– Cele 2 mari puteri înaintea Babilonului par a fi: 1. 

Egipt 2. Siria 3. Babilon-(Daniel2:4) 4. Persia (Daniel 2) 

5. Grecia (Daniel2:6) 6. Roma -7. Imperiul Roman 

Renăscut. Aceasta va fi biserica Romana Catolică care va 

opera puterea politică și religioasă prima   ½  din marele 

necaz. Anticrist va conduce ultimii trei ani și jumătate 

din marele necaz. La sfârșitul conducerii sale el va 

merge în pierzanie (Rev19:20). 

 

Daniel 2:32-36 --- ... Capul acestui chip era din aur pur, 

pieptul și brațele lui erau din argint, pîntecele și coapsele 

lui erau din arama, picioarele din fier, laba piciorului o 

parte din fier și o parte din lut. Tu ai privit pînă o piatra 

tăiata, fără mîini, a lovit chipul peste picioarele lui care 

erau din fier și lut și le-a spart în bucăți. Atunci fierul, 

lutul, arama, argintul și aurul, au fost sparte în bucăți, toate 

împreuna, și au devenit ca pleava ariilor vara; și vîntul le-



a dus departe, încît nu s-a găsit loc pentru ele; și piatra care 

a lovit chipul a devenit un munte mare și a umplut întreg 

pămîntul. Acesta este visul; și vom spune interpretarea 

acestuia înaintea împăratului. 

 

Daniel a avut un vis despre acest chip. Privind înapoi spre 

istorie putem face careva concluzii referitoare la vis și 

chipul dat. 

 

 Cap din Aur = Nebucadnițar și imperiul Babilonian. 

 Pieptul și Brațele de Argint = Mezii și Perșii. 

 Pîntecele și coapsele din aramă = Grecia 

 Picioare din Fier = Imperiul Roman care avea sediu la 

Roma și Constantinopol. 

 Cele zece degete de fier & parte din lut = Imperiul 

Roman Renăscut. 

 Picioarele de fier nu au fost distruse niciodată de un alt 

imperiu. De ce? Imperiul Roman a căzut prin corupția din 

interiorul imperiului. Fierul din degetele picioarelor  ne 

arata că imperiul final este încă o parte din Imperiul 

Roman și lutul ne arată deteriorarea și slăbiciunea lor. 

Daniel spune că aceste degete sunt cele zece împărății. 

Se consideră că structura celor zece împărății exista 

deja astăzi în forma Uniunii Europene. Anticrist va 

conduce un singur guvern mondial și Uniunea Europeana 

va juca un rol important. Comisia trilaterala și Uniunea 

Europeana au împărțit deja lumea în zece regiuni 

administrative. Planul lor este să aleagă cinci orașe ca 

capitale ale lumii și un singur oraș ca capitala suprema a 

lumii. 



 

Ce este Uniunea Europeana? Ea își are începuturile la 

25 Martie 1957 la invitația Romei. Prima intîlnire a avut 

loc în Vatican. Șase dintre prezentele tari ale UE au venit 

la prima intîlnire istorica. Au fost reprezentanți ai Belgiei, 

Germania de vest (acum Germania), Italia, Franța, 

Luxemburg și Polonia. Ei se numeau Clubul Romei. În 

următorii 43 de ani alte 11 țări s-au alipit și au devenit 

membri a UE: Danemarca, Irlanda, Olanda, Austria, 

Portugalia, Finlanda, Suedia, Marea Britanie și Spania. 

Dacă aceasta este structura pentru ridicarea lui Anticrist, 

atunci unele dintre aceste națiuni o să renunțe evident sau 

se vor combina cu alte națiuni. Daniel în capitolul șapte 

indică că liderul lumii se ridică (Anticrist), și un al 

unsprezecelea împărat va lua controlul asupra celor zece 

împărății. El alunga trei dintre acești împărați și îi 

înlocuiește cu alții doi din ai săi. 

 

Daniel 7:8 --- Am privit cu atenție coarnele și, iată, a ieșit 

printre ele un alt corn mic, înaintea căruia erau 3 dintre 

primele coarne smulse de la rădăcini; și, iată, în acest 

corn erau ochi ca ochii omului și o gură vorbind lucruri 

mari. 

 

Daniel 7:24,25--- Și cele zece coarne din aceasta 

împărăție sunt cei zece împărați care se vor ridica; Și un 

altul se va ridica după ei; și va fi diferit de primul și va 

supune 3 împărăți și el va vorbi cuvinte mari împotriva 

celui preaînalt și va obosi pe sfinții celui Preaînalt și va 



gîndi să schimbe timpurile și legile; iar ei vor fi dați în 

mîna lui pînă la un timp și timpuri și împărțirea timpului. 

 

Interesant de marcat că unul dintre motivele care au dat 

start uniunii Europene, conform Februarie, 1974, 

Publicației Common Market Magazine era de a contribui 

la stabilitatea lumii și începutul ordinii și legii 

internaționale. 

 

Uniunea Europeana va juca un rol foarte important în 

viitorul guvernului mondial. De fapt fundația Guvernului 

Mondial deja este pusă. Există deja organizații ale 

Guvernului Mondial ca: 

 

 Banca Mondială 

 Organizația Mondiala a Sănătății 

 Fondul Monetar International 

 Uniunea Poștala Mondiala  

 Organizația internațională de Schimburi 

 Înțelegerea Generală la Tarife și Schimburi 

 

 

Efortul pentru un Guvern Mondial sau Ordinea Lumii Noi 

 

Liderii lumii forțează pentru un guvern mondial de zeci de 

ani. 

La conferința de presa din 26 Iulie 1968, Guvernatorul din 

New-York Nelson Rockefeller a spus că în poziție de 

președinte el ar lucra spre o creație nouă – Creația Ordinii 

Lumii Noi. 

 



La data de 30 Ianuarie  1976, a fost introdusă Declarația 

de Independență Americanilor. Documentul a fost semnat 

de 32 de senatori și 92 de reprezentanți din Washington. 

Într-o secvența era scris: Doua secole în urmă, străbunii 

noștri au creat o nouă națiune, acum noi trebuie să ne 

alipim de ea și să cream ordinea lumii noi. 

 

Adolph Hitler a spus: Socialismul National o să 

folosească propria revoluție pentru instaurarea ordinii 

lumii noi. 

 

William Hoar – Ordinea Lumii Noi este la orizont. 

 

Dr. Saul Mendlovitz – Nu se mai pune întrebarea, va fi 

sau nu va mai fi un Guvern Mondial, întrebarea este cînd. 

 

Henry Kissinger în cartea sa „Politica Externă 

Americana” spune: <<Trebuie să construim ordinea 

internaționala, înainte ca criza să ne impună să o 

facem>>. La 1 iulie 1974, în ziarul Time Magazine scria: 

„Scopurile lui Kissinger s-au dovedit prin instaurarea 

oficiului politic, care sper că va fi luat în considerare de 

NATO-Președintele Planetei Pămînt”. 

Interesant de menționat că Kissinger este un evreu născut 

în națiunile imperiului Roman, Germania. 

 

Norman Cousins, 1985 – Guvernul Mondial se apropie. 

Fact este, ca e inevitabil. Nici un argument „pro” sau 

„contra” nu va schimba acest fact. 

 

Gary Kah, un membru înalt în guvernul American și un 

Creștin menționează în cartea sa <<Drumul către 



Ocupația Globala>> scrisoarea datează 12 decembrie 

1990: „ Tuturor președinților, Primilor Miniștri, Împărați 

si Regine, tuturor liderilor din Guverne și parlamentului 

Național, suntem convinși că rezolvarea problemelor 

globale pe cale pașnică și bunăstarea oamenilor este 

posibilă doar prin instaurarea Conducerii Federale  

Globale Unice”. 

Robert Muller- secretar general al Statelor Unite a spus: 

„Noi trebuie să ne mișcam cît mai rapid posibil spre un 

guvern mondial unic; o religie mondială; sub conducerea 

unui lider mondial.” 

 

Președintele George Bush Sr. Anunța pentru Congresul 

Statelor Unite la data de 11 Septembrie 1991 (atrage-ti 

atenție la lună și zi), că el a lucrat la crearea „Guvernului 

Mondial”. Președintele Bush a menționat aceasta frază 

mai mult de 200 de ori în perioada  președinției sale.  

 

Dietrich Fischer, purtătorul de cuvînt pentru reformele 

Națiunilor Unite : „Pentru a ajunge la un acord supra 

reformelor care trebuie făcute, nu este ușor. De obicei se 

cere o catastrofă majoră ca să zguduie comunitatea 

internaționala suficient, ca să încerce să creeze noua 

ordine mondială”. 

Răpirea o să asigure o buna zguduire pentru lume. 

 

James Warburg, fostul lider al CFR, la 17 Februarie 1950 

se adresa comitetului din senat: „ La noi va fi un Guvern 

Mondial, ne place asta sau nu; fie prin acord, fie din 

obligațiune”. 

 



Am enumerat aceste fraze să vă ajutăm să înțelegeți ce se 

petrece după cortină și înafara teatrului, referitor la 

formarea Guvernului Mondial Unic și Ordinii Mondiale. 

Această formare este deja aproape. Cîteva piedici 

importante ar fi: teama față de legile corupte; pierderea 

identității naționale; economii neegale; condițiile 

parteneriatelor și cea mai importantă – voia lui Dumnezeu. 

Voia lui Dumnezeu încă nu a permis să se întâmple acest 

lucru. 

 

Organizații ale guvernului mondial unic sunt foarte 

puternice și răspîndite în toata lumea. Printre ele sunt: 

 

1. Bilderberg –  

 

Aceasta organizație este numita după numele hotelului din 

Olanda unde au avut prima intîlnire in 1954. Acest grup 

de oameni din toate colțurile lumii sunt cei care merg la 

întâlnirile internaționale ca să discute și să plănuiască 

cursul și progresul guvernului mondial unic. Dintre ei fac 

parte lideri din guvern, bancheri bogați, savanți, oameni 

de afaceri, militari, și reprezentanți media etc. Întâlnirile 

lor de obicei se petrec în secret și „presa”  este interzisă. 

De obicei se întâlnesc odată în an. După Cîteva dintre 

întâlnirile lor, țări au fost răsturnate, sau  format noi 

națiuni în UN, și oamenii au fost puși în poziții 

guvernamentale foarte înalte. Ei sunt foarte interesați de 

strategiile militare și impactul care poate veni asupra 

guvernului mondial. 

 

2. Consiliul Afacerilor Externe (CAE) 

 



Această organizație a fost organizată de colonelul House, 

Consilierul președintelui  Woodrow Wilson în timpul 

celui de al doilea război mondial. În practică toate 

ministerele  USA pentru formarea politicii comune 

(finanțelor, pe schimburi, muncii, apărării și justiției) 

pentru timp îndelungat au fost conduse de CAE. CAE se 

ocupa cu desființarea hotarelor naționale și amestecarea 

tuturor guvernelor într-o conducere mondiala unică. 

 

3. Comisia trilaterala – 

 

Această organizație a fost creația lui David Rockefeller. 

Aceasta comisie este compusă din influenta economica și 

puterea Japoniei, Germaniei și USA, scopul lor este de a 

crea  o noua ordine a lumii. Ei se infiltrează în structurile 

guvernamentale și domină deciziile lor. 

 

4. Iluminanții –  

 

Această organizație a fost fondată de Adam Weishaupt la 

1 mai 1776. Weishaupt era învățător al dreptului Canonic 

la Universitatea Ingolstad din Bavaria. El este Iudeu, 

convertit la Catolism si mai tîrziu a refuzat Catolismul. De 

asemenea a fost un fost-preot Evreu, închinător 

Diavolului, la fel implicat și în Masonerie. Scopul său era 

de a ascunde știința vrăjitoriei după filantropie, distrugînd 

Creștinismul – instaurînd un guvern mondial. El a spus: „ 

Este necesar să instauram un regim universal și un 

imperiu asupra întregii lumi.” 

 



Emblema Iluminanților este „ ochiul atotvăzător” care este 

printat pe dolarul american. Sloganul guvernului mondial 

este printat pe dolar. 

 

Annuit Coeptis Novus Order Seclorum = înseamnă: „ 

Anunțarea nașterii Noii Ordine Seculare”. 

 

E Pluribus Unum = înseamnă: „ Afara din mulți, unul”. 

 

La pagina 66 din cartea „Conspirațiile Cosmosului” , sunt 

enumerate scopurile Iluminanților. Acele scopuri includ 

desființarea : 

 

1. Proprietăților Private. 

2. Drepturilor de Moștenire. 

3. Patriotismului național. 

4. Ordinea socială în familii, drepturile sexuale, și codurile 

morale. 

5. Disciplinele religioase bazate pe credința în Dumnezeu ca 

contradicție  în credința în natură , om și motiv. 

 

E interesant de marcat că Karl Marx a fost un convertit de 

al lui Weishaupt. Karl Marx a fost Iudeu. Tatăl său credea 

că Karl este posedat de demoni. De la doctrina 

Marxismului a venit Comunismul. La 1 Mai 1776, 

weishaupt a fondat ramura Europeană a Iluminanților. 1 

Mai este ziua Mondială a Comunismului. 

 

Dacă continuăm să studiem capitolul 13 din Revelația, o 

să observați în versetul 2 din nou... Și fiara pe care am 

văzut-o era  asemănătoare unui leopard și picioarele sale 



erau ca ale unui urs și gura sa ca gura unui leu; și 

dragonul ia dat puterea sa și tronul său și mare autoritate. 

 

Ioan descrie fiara și o compara cu un leopard, urs și un leu. 

În Daniel capitolul șapte, Daniel descrie aceleași animale 

în viziunea sa, doar că le enumera invers față de Ioan. 

 

1 – Leul = Imperiul Babilonian care era puternic și de 

temut ca și leul. 

2 -  Ursul = Imperiul Persiei Medii, era puternic, stabil, și 

feroce ca      un urs. 

3 – Leopardul = Imperiul Grec care concura cu viteza 

leopardului la  conducere pe timpul lui Alexandru cel 

Mare. 

 

Între Daniel și Ioan au fost 600 de ani diferența. Daniel 

privea in viitor, însă Ioan privea înapoi în istorie. Acesta 

este motivul de ce ordinea este schimbată. Satan este cel 

care îl împuternicește și îi dă energie lui Anticrist și îi dă 

autoritatea sa. 

 

II. RANA MORTALĂ – 13:3 

 
Faptul că Anticrist o să-și revină după rana mortală 

este doar o imitație a lui Cristos. El a fost rănit de sabie 

(versetul 14). Zaharia spune ca sabia îi va lasă lui 

Anticrist rana pentru totdeauna (Zaharia11:17 ). 

 

Anticrist ar putea folosi acest incident să spună că el este 

Dumnezeu. Noi știm că acest incident cu rana e foarte 

important fiindcă Ioan menționează de  trei ori (versetul 3, 

12, 14). Faptul că el își revine de la rana sa, obligă oamenii 



să gândească cum să lupte cu fiara. El va părea invincibil 

ca și Dumnezeu (priviți versetul 4). 

 

III. SE INCHINĂ 

DRAGONULUI - 13:4 

 
și Satan și Anticrist primesc închinare de la lume. 

Închinarea a fost ceva care Satan a vrut mereu. 

 

Matei4:8-10 – din nou Diavolul l-a luat sus pe un munte 
foarte înalt și i-a arătat toate împărățiile lumii și gloria 

lor; și i-a spus : toate acestea ți le voi da dacă te prosterni 

și mi te închini. Atunci Isus i-a spus: Pleacă de aici Satan, 

fiindcă este scris: Să te închini Domnului Dumnezeului 

tău și numai lui să îi servești. 

 

Cînd oamenii se închina lui Anticrist, ei de fapt se închină 

lui Satan. Priviți ce spune Pavel în 1 Corinteni 10. 

 

1 Corinteni 10:20 – Dar spun că lucrurile care neamurile 

le sacrifică, le sacrifică dracilor și nu lui Dumnezeu, și eu 

nu voiesc să aveți părtășie cu dracii. 

 

Anticrist va intra în Sfînta Sfinților al Evreilor și se va 

declara Dumnezeu pe sine însuși. 

 

2 Tesaloniceni 2:4 - Care se opune și se înalta pe sine 

însuși peste tot ce este numit Dumnezeu sau lucru ce este 

demn de închinare; așa că el, ca Dumnezeu, șade în 

templul lui Dumnezeu, aratîndu-se pe sine însuși că este 

Dumnezeu. 



 

Închinarea lui Satan si alte diferite religii care se închină 

lui sub diferite nume, exista deja. Henry Spaak, fostul 

spicher al societății pentru telecomunicații mondiale a 

băncii de finanțe interne (SWIFT) în Bruxel a făcut o 

mărturie puternică despre organizația sa, operațiunile și 

scopurile sale. Cîțiva ani în urma el a spus: „ Noua nu ne 

trebuie un nou comitet. Avem nevoie de un lider. Fie 

Dumnezeu sau fie Diavolul – noi o să-l primim”. Această 

organizație – este o sistemă super computer, care va fi 

folosită cîndva pentru societate fără numere în totalitate. 

 

Dacă oamenii se închină lui Satan, lumea va secera 

consecințe distrugătoare în urma acestei închinări. În 

timpul marelui necaz lumea va suferi același tumult care 

deja a fost în timpul celui de al doilea război mondial. 

Anume închinarea lui Hitler și Partidului Nazist Satanei, a 

fost motivul din care sîngele nevinovat a 50000 de oameni 

a  curs ca un rîu nu doar în Europa, dar și în toata lumea. 

Sunt destule dovezi istorice care demonstrează că Hitler, 

Himmler și Ghebels erau înconjurați de influența satanică. 

Poliția secretă CC era o organizație secretă religioasă care 

se ocupa cu inițierea membrilor prin jurământ pe sîngele 

lui Lucifer. După judecata de la Nuremberg, cîțiva dintre 

soldații criminali naziști au rugat să le fie făcute rituale 

aculte înainte de execuția lor. 

 

Scopul lui Hitler a fost să instaureze o nouă ordine 

mondială. El a spus: „Socialismul National o să folosească 

propria revoluție pentru instaurarea ordinii lumii noi.”  

Mulți oameni nu știu ca el și-a vîndut sufletul lui Satan 



într-o ceremonie acultă. Pînă la 20 de ani viața lui a fost 

umpluta de droguri și închinare lui Satan. 

 

Una dintre emblemele de închinare lui Satan sau 

Lucifer este soarele, iar Hitler se închina soarelui. 

 

Era un sfînt simbol al Arienilor. Hitler era un membru al 

unei societăți secrete numita << Societatea Thule>> care 

se închina soarelui sau lui Lucifer. Societatea Thule era în 

spatele partidului Nazist. Ralph Epperson în cartea sa 

Ordinea lumii noi spune: Omul care a jucat cel mai 

important rol în viața lui Hitler a fost Dietrich Eckart, unul 

dintre primii șapte care au fondat partidul nazist, și el este 

fondatorul spiritual al Nazismului. Hitler îl considera cea 

mai mare influenta în viața sa. Eckart a fost o figură cheie 

al societății satanice Thule. Emblema partidului Nazist a 

fost zvastica, o cruce cu capetele ondulate. Sunt doua 

tipuri de emblemă. Dacă capetele sunt ondulate în stînga, 

reprezintă binele, însă dacă capetele sunt ondulate spre 

dreapta atunci reprezintă răul, aceasta este emblema care 

a ales-o Hitler. Zvastica a fost emblema societății Thule, 

partidului Nazist, Soarelui Dumnezeu și Lucifer. 

 

Cînd Hitler  a devenit liderul Germaniei, el a dedicat 

Germania lui satan si distrugerea poporului evreu în 

întregime. El a vrut să distrugă toți evreii ca să prevină 

îndeplinirea profeției biblice. Dar ceea ce a putut face 

Hitler a dus spre îndeplinirea profeției biblice, referitoare 

la reinstaurarea nației evreice la 14 mai 1948. Noi am 

acordat timp acestor evenimente istorice, să vă arătam ce 

se întîmplat cînd satan este onorat prin închinare, el începe 

a controla oamenii care au putere. Ceea ce a făcut Hitler 



nu poate fi comparat nicidecum ce ceea ce va face cîndva 

anticrist. Ceea ce a făcut Hitler- este o nimica toată în 

comparație cu ceea ce va face anticrist. 

 

IV. DISCUȚIA FIAREI – 13:5,6 

 
Și i-a fost data o gura care vorbea lucruri mari și 

blasfemii, și i-a fost dată putere să continuei patruzeci și 

doua de luni. și i-a deschis gura în blasfemie împotriva lui 

Dumnezeu, pentru a blasfemia numele lui și tabernacolul 

lui și pe cei ce locuiesc în cer. 

 

42 de luni este o referința la a doua jumătate a marelui 

necaz, unde anticrist o să opereze ca și fiul pierzării. 

Priviți versetul 6 <<blasfemia>> pe cei ce sunt în cer. La 

acel moment lîngă Dumnezeu și îngerii săi va fi și biserica. 

Creștinii și sfinții din marele necaz care sunt morți deja. 

(Revelația 6:9-11). Daniel menționează blasfemia lui 

anticrist.  

 

Daniel 7:8 --- Am privit cu atenție coarnele și, iată, a ieșit 

printre ele un alt corn mic, înaintea  căruia erau 3 dintre 

primele coarne smulse de la rădăcini; și, iată, în acest 

corn erau ochi ca ochii omului și o gură vorbind lucruri 

mari. 

 

Daniel 7:25--- și el va vorbi cuvinte mari împotriva celui 

preaînalt și va obosi pe sfinții celui Preaînalt și va gîndi 



să schimbe timpurile și legile; iar ei vor fi dați în mîna lui 

pînă la un timp și timpuri și împărțirea timpului. 

 

Daniel 11:36 și împăratul va face conform voinței lui;  și 

se va înălța și se va preamări deasupra fiecărui dumnezeu 

și va vorbi lucruri uimitoare împotriva Dumnezeului 

dumnezeilor și va prospera pînă cînd indignarea se va 

împlini; fiindcă ceea ce este hotarît va fi făcut. 

 

V. MOARTEA SFINȚILOR – 

13:7-10 

 
Puterea este dată lui satan ca să persecute și să omoare 

creștinii. Viitorul apropriat al sfinților din marele necaz va 

fi întunecat, însă viitorul îndelungat va fi strălucitor. O 

paralela lui anticrist poate fi văzut-ă în Daniel 3, unde 

Nebucadnițar persecută pe cei care nu i se închina lui. Trei 

evrei care aveau credință în Domnul, au refuzat să i se 

închine și au fost aruncați în cuptorul de foc. 

 

Chiar astăzi putem urmări dispoziția anti-creștină în 

societate. Libertatea de a vorbi altora despre Cristos, de a 

te ruga, și de a spune credința ta în Domnul altora este 

restricționată, atacată în unele părți ale Americii. 

Celebritățile lumii tot își manifestă disprețul față de 

creștini. 

 

Dr. Rebecca Yoder scrie, că reprezentantul „Mileniului 

Nou” - Benjamin Creme spunea în San Francisco, 

California: „ Sunt doi dușmani principali ai omenirii – 

creștinii fundamentali și Iudeii. De ei trebuie să ne 



debarasăm, ca civilizația să poată supraviețui. Toți cei care 

se opun inițierii lui Lucifer trebuie să fie predați sabiei 

distrugătoare. 

 

În vara anului 1993, în Washington DC a avut loc parada 

homosexualilor. În jur de un milion de oameni s-au adunat 

acolo. Posturile de televiziune nu au arătat cum unii dintre 

manifestanți strigau „ Creștinii predați leilor”. 

 

 Barbara Marx Hubbard, Director executiv al Societății 

Mondiale Federaliste scria în cartea ei: <<Oamenii care nu 

accepta învățăturile mileniului nou (se includ și creștinii, 

creștinii biblici) sunt o piedică evoluției, de aceea trebuise 

capitulați sau omorați>>. 

 

Ted Turner spunea la știrile dimineții din Dallas că – 

„Creștinismul este o religie a păgubașilor”. (celor care 

pierd) 

 

Muzicantul – rock Frank Zappa la unul dintre raliurile 

organizate pentru susținerea avorturilor în Los Angeles: 

„Cînd vezi simbolul peștelui pe mașina din fata ta – să știi 

că în fata ta este inamicul”. În perioada marelui necaz va 

fi popular și acceptabil să persecute și să ucidă creștinii. 

 

Alice Bailey, marele preot al mileniului nou scria: “Toți 

oamenii cărții trebuie să plece… inclusiv cei ce cred în 

Domnul Dumnezeu”. Dumnezeu ne-a avertizat referitor la 

aceasta atitudine…  . 

 



Ioan 16:2 --- Și vă vor exclude din sinagogi; și vine timpul 

că oricine va ucide va gîndi că va face un serviciu lui 

Dumnezeu. 

 

Adepții erei noi învață aceleași minciuni, care satan le-a 

împrăștiat în grădina Eden: 

 

1. Nu se poate de crezut în Cuvîntul lui Dumnezeu. 

2. Omul nu trebuie să moară. 

3. Omul poate deveni Dumnezeu. 

4. Omul poate evoluționa datorită cunoștințelor ascunse.   

 

Lui anticrist îi va fi dată puterea să controleze lumea. 

Scena este gătită deja pentru anticrist ca să-și arate puterea 

și să controleze economia. Calculatoarele care exista deja, 

pot păstra orice tip de informație. În Belgia, este un 

calculator numit “Fiara” . Mulți dintre oameni cred că 

anticrist va folosi un cip computerizat, introdus în om, ca 

să poată controla toată economia lumii. 

 

Atitudinea din marele necaz va fi “ochi pentru ochi”.  

Dacă omori pe cineva vei fi omorît. Din acest motiv 

creștinii vor avea nevoie de multa răbdare cu cei care o să-

I persecute. Ioan ne îndeamnă să ascultam de această 

preîntîmpinare. O mare diferență în această 

preîntîmpinare este că , nu este urmată de fraza: “ Ce a 

spus duhul bisericilor”. Motivul din care această fraza nu 

mai apare, cum era în capitolele 2 și 3 – este din cauza că 

biserica va fi răpită pînă la Marele Necaz. Biserica nu va 

fi în timpul Marelui Necaz. 

 


