ANTIHRISTUL IDENTIFICAT
Adevărul va triumfa în cele din urmă, acolo unde există osteneala de a‐l aduce la lumină.
– George Washington, primul preşedinte al S.U.A. (1732‐1799)
Are să vină antihrist (1Ioan 2:18), a prezis Sfânta Biblie în urmă cu aproape două mii
de ani. Să spunem că acest antihrist diabolic a apărut la televizor chiar în faţa ochilor tăi, în
timp ce urmăreai ştirile nocturne. Cum l‐ai putea recunoaşte? Prin ochii lui ameninţători şi
roşii? Prin furca pe care o poartă? Prin cifrele 666 inscripţionate pe fruntea sa? Puţin
probabil! Până şi versiunile hollywoodiene ale antihristului sunt ceva mai subtile decât
aceasta. Adevărul este însă că singura cale de a detecta pe adevăratul antihrist este aceea
de a examina îndeaproape ceea ce spune de fapt Cartea lui Dumnezeu cu privire la acest
subiect. Realităţile sunt cutremurătoare.
În primul rând, să examinăm cuvântul „antihrist” în sine. Acest cuvânt misterios este
rezultatul combinaţiei dintre prefixul „anti”, ataşat cuvântului primar „Hristos”, care se
referă la Însuşi Domnul Isus Hristos. Acelaşi capitol din Cuvântul lui Dumnezeu care îl
menţionează prima oară pe antihrist (1Ioan 2:18), îl înalţă de asemenea pe Isus Hristos ca
Mântuitor (1Ioan 2:1‐2). Aţi prins ideea? Antihristul este antihrist doar raportat fiind la Isus
Hristos şi darul Său fără plată al mântuirii. Astfel, este necesar a înţelege cine este
adevăratul Isus – şi mântuirea pe care El o oferă – pentru a putea discerne cine este cel mai
mare vrăjmaş al Său.
În esenţă mesajul Bibliei este acela că Dumnezeu nu numai că ne‐a creat şi ne
iubeşte, dar El, de asemenea, L‐a trimis pe veşnicul Său Fiu pentru a fi Mântuitorul lumii
(1Ioan 4:14). Acum aproximativ două milenii, Isus a fost născut într‐un grajd umil din
Betleem, ca împlinire a unor profeţii străvechi (vezi Mica 5:2 şi Matei 2:1). El a trăit o viaţă
sfântă şi în cele din urmă a fost răstignit pe o cruce cumplită dincolo de zidurile Ierusalimului.
„S‐a isprăvit!” – a strigat El triumfător după o perioadă teribilă de agonie inimaginabilă. Apoi
Și‐a dat ultima suflare (Ioan 19:30). Hristos a murit pentru păcatele noastre (1Cor. 15:3),
consemnează Cuvântul lui Dumnezeu.
Trupul Său fără viaţă a fost apoi plasat într‐un mormânt umed şi rece; însă El nu a
rămas acolo mort. În cea de‐a treia zi de după răstignire, un înger strălucitor a proclamat
urmaşilor Săi îndureraţi: A înviat! (Matei 28:6). Patruzeci de zile mai târziu Isus S‐a înălţat la
cer, şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu (Marcu 16:19), acolo unde şade întronat şi astăzi –
pentru încă puţină vreme – până la momentul când El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea
(Apoc. 1:7). Iar acum, urmăriţi cu atenţie: pentru a putea ajunge în cer este necesar a crede
în Domnul Isus, şi astfel vom fi mântuiţi (Fapte 16:31).
Prin urmare, mântuirea vine la noi atunci când credem în Isus Hristos drept
Mântuitor – personal, direct, fără intermediari. La fel de clară este Biblia cu privire la faptul
că, pe măsură ce călătorim spre paradis este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor
între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos (1Tim. 2:5).

Cu alte cuvinte, Isus este singura uşă spre împărăţia lui Dumnezeu. Niciun bărbat,
nicio femeie, niciun rabin, pastor, preot sau papă nu poate fi mediatorul nostru primar.
Trebuie să ne pocăim de păcatele noastre (vezi Luca 13:3) şi să credem în mod direct în Isus
ca Mântuitor. El este Mijlocitorul şi Avocatul nostru înaintea Tătălui (vezi 1Ioan 2:1). Isus a
clarificat de asemenea acelaşi adevăr atunci când a afirmat într‐un mod atât de clar: Eu sunt
Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine (Ioan 14:6 – sublinieri
adăugate).
Astfel, Isus Însuşi este singura cale spre casa Tatălui. Nici un păcătos nu poate să se
apropie de un Dumnezeu sfânt decât prin El. Aşa că, nu te lăsa păcălit în vreun fel de cineva,
undeva.
Semnificaţia antihristului
Revenind la antihrist, prefixul grecesc „anti” are ca semnificaţie două nuanţe. Prima
– cea mai evidentă – înseamnă „împotriva”. Astfel, antihristul este împotriva lui Isus Hristos
ca singura cale către cer. A doua semnificaţie este însă mai subtilă. „Anti” înseamnă, de
asemenea, „în locul cuiva / a ceva”1. Prin urmare, antihristul biblic nu doar că este împotriva
lui Isus ca Mântuitor, dar strategia sa infernală este totodată să ia locul Acestuia, astfel încât
oamenii să privească la el pentru mântuire în loc să privească la Hristos Însuşi. Dacă
antihristul poate în vreun fel să ne prostească să credem că el şade în locul lui Isus, în cazul
acesta înseamnă că suntem prinşi în mreajă. Asemenea unui peşte care muşcă un cârlig
ascuns, şi noi suntem prinşi în cursă de către diavol.
Termenul exact de „antihrist” este folosit numai de patru ori în Noul Testament, în
două cărţi mici: 1Ioan şi 2Ioan. Specific vorbind, referinţele sunt 1Ioan 2:18, 22; 4:3 şi 2Ioan
7. Ioan a scris: să ştiţi că acum s‐au ridicat mulţi antihrişti (1Ioan 2:18). Mulţi interpreţi ai
Bibliei consideră aceşti mulţi antihrişti, care erau activi în zilele lui Ioan, a fi antihrişti
preliminari care prefigurează pe „antihristul” principal al profeţiei biblice.
În cartea Daniel a Vechiului Testament, acest „antihrist” principal este simbolizat
printr‐un abominabil corn mic cu ochi ca ochii de om şi o gură care vorbea cu trufie (Dan.
7:8). În Noul Testament, Pavel se referă la acelaşi nelegiuit ca fiind omul fărădelegii, fiul
pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte "Dumnezeu" sau de ce
este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându‐se drept
Dumnezeu (2Tes. 2:3‐4). Observaţi că acest antihrist nu doar că se opune lui Dumnezeu
(este potrivnicul) dar şi se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându‐se drept Dumnezeu,
ceea ce se corespunde definiţiei potrivit căreia el este atât împotriva lui Hristos şi caută
totodată să ia locul lui Hristos. În cele din urmă, cartea Apocalipsa descrie aceeaşi grozăvie
înşelătoare drept fiară:
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. (Apoc. 13:1).
Cine este acest diabolic corn mic (Dan. 7:8), acest sinistru om al fărădelegii (2Tes. 2:3)
şi fiară monstruoasă (Apoc. 13:1)? Evident, cuvântul „fiară” este cât se poate de simbolic.
ABC, CNN sau Fox News nu vor difuza niciodată vreo ştire despre vreo creatură cu şapte
capete şi zece coarne târându‐se din Marea Mediteraneană sau vreunul din oceanele Pacific
sau Atlantic. Desigur că nu! Aceşti termeni profetici reprezintă simboluri sfinte care trebuie
descifrate. Peste puţin timp, aceste simboluri urmează a fi interpretate şi fiara identificată.
Pregăteşte‐te! Aşa cum am spus mai devreme, realităţile sunt şocante.

Însă, înainte de toate, haideţi să descoperim un indiciu‐cheie care rezultă din aceşti
mulţi antihrişti preliminari, indiciu care ne va ajuta să‐l detectăm în mod corect pe acest
nemernic principal. Ioan a scris:
Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist,
să ştiţi că acum s‐au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe
urmă. Ei au ieşit din mijlocul nostru [...] (1Ioan 2:18‐19, sublinieri adăugate).
Priviţi cu atenţie! În vremurile Noului Testament, acei mulţi antihrişti nu erau
persoane anti‐Dumnezeu într‐un mod ostentativ, deschis, aşa cum mulţi presupun astăzi că
ar trebui să fie antihristul principal. În loc de aşa ceva, Ioan a scris despre acei amăgitori
timpurii că ei au ieşit din mijlocul nostru. Folosind acel mic cuvânt – nostru – Ioan face
referire la el şi la alţi lideri creştini. Prin urmare, acei antihrişti timpurii s‐au ridicat din
interiorul bisericii. Mărturisind a crede ei înşişi în Isus, ei erau de fapt creştini falşi, conduşi
de diavol. V‐am scris aceste lucruri, informa Ioan pe credincioşii timpurii, în vederea celor
[mulţii antihrişti] ce caută să vă rătăcească (1Ioan 2:26, subliniere adăugată). Astfel, ţinta
acelor înşelători străvechi nu era reprezentată de sufletele lumeşti ale celor pierduţi în păcat,
ci chiar de proprii urmaşi ai lui Hristos. De fapt, acele prime bătălii s‐au dezlănţuit înlăuntrul
bisericii, nu în afara ei.
Dezvoltând mai departe ideea cu privire la duhul lui Antihrist, duh care chiar este în
lume acum (1Ioan 4:3), Ioan îi îndemna pe adevăraţii credincioşi spunând: Voi, copilaşilor,
sunteţi din Dumnezeu; şi i‐aţi biruit [pe mulţii antihrişti], pentru că Cel ce este în voi este mai
mare decât cel ce este în lume (versetul 4). Singura cale prin care adevăraţii creştini erau
făcuţi în stare să biruiască pe falşii creştini ai primului veac (acei mulţi antihrişti) era aceea
ca adevăratul Isus să locuiască în inimile lor. Acelaşi principiu se aplică în timpul conflictului
final al acestui pământ. Pentru ca noi să‐l putem detecta şi birui pe maestrul amăgirilor, noi
trebuie să‐L avem pe Isus şi Cuvântul Său sălăşluind în inimile noastre.
Aici avem încă un indiciu cu privire la natura antihristului; totuşi, de data aceasta se
aplică nu doar la acei mulţi antihrişti de acum două mii de ani, ci şi marelui amăgitor prezis
în profeţia biblică. În capitolul 2 din epistola 2 Tesaloniceni, Pavel l‐a numit pe antihristul
principal fiul pierzării (versetul 3). Ce lecţii putem învăţa din această misterioasă frază: fiul
pierzării?
În mod semnificativ,fraza apare doar de două ori în Noul Testament. Prima oară, a
fost rostită de Însuşi Isus Hristos, iar a doua oară de către Pavel, atunci când face referire la
antihrist. Prima folosire aruncă lumină asupra a celei de‐a doua. Prima folosire a frazei a fost
aceea rostită de Isus în timpul unei rugăciuni către Tatăl Său cu privire la mântuirea
propriilor Săi ucenici. Isus a spus Tatălui Său: niciunul din ei n‐a pierit, afară de fiul pierzării,
ca să se împlinească Scriptura (Ioan 17:12, sublinieri adăugate). Acel „fiu al pierzării” era
Iuda. Acum, observaţi cu atenţie pe măsură ce citim ceea ce s‐a întâmplat un pic mai târziu:
Pe când grăia El [Isus] încă, iată că a venit o gloată. Şi cel ce se chema Iuda, unul din
cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s‐a apropiat de Isus, ca să‐L sărute [un semn
pentru vrăjmaşii lui Hristos]. Şi Isus i‐a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?”
(Luca 22:47‐48, sublinieri adăugate).
Acest pasaj scoate la lumină adânci pătrunderi spirituale. Iuda, fiul pierzării, era unul
din cei doisprezece ucenici ai lui Hristos. El nu acţiona din afara bisericii ci dinlăuntrul
cercului ei interior. Iuda devenise un apostat, posedat de diavol, aşa cum scrie Luca: Satana
a intrat în Iuda (Luca 22:3). Însă observaţi că până şi atunci când era posedat da Satana, Iuda
şi‐a adus la îndeplinire josnica faptă sub o mască a loialităţii faţă de Mântuitor. El chiar a zis:
Plecăciune, Învăţătorule! înainte de a‐L săruta pe Isus.

Iată cea mai vicleană lucrare a diavolului! Repet: Iuda era un ucenic al lui Isus Hristos. Cu
propriile sale cuvinte, el şi‐a mărturisit loialitatea faţă de Mântuitorul. Chiar L‐a şi sărutat.
Totuşi, dedesubtul acestui sărut al afecţiunii prietenoase se ascundea inima rece a războiului
dus de Lucifer împotriva Fiului lui Dumnezeu. Aici îl avem pe fiul pierzării la lucru! Și acum,
nu pierde din vedere acest fapt: Pavel l‐a numit pe antihristul principal fiul pierzării de
asemenea. Este de aşteptat ca, în aceeaşi manieră, marele amăgitor să Îl onoreze cu vorba
pe Isus Hristos – exact cum Iuda a făcut‐o.
Importanţa de a studia Biblia pentru noi înşine
Poate te gândeşti: Eu aşa ceva nu am auzit nici măcar de la învăţătorii profeţiei.
Destul de adevărat! Dar dacă stai un pic să te gândeşti, de multe ori ceea ce este crezut în
general este cât se poate de greşit. De pildă, oamenii au crezut că Titanicul este imposibil să
se scufunde; totuşi s‐a scufundat precum plumbul. Mulţi experţi în ale tehnicii au crezut că
infama cădere a calculatoarelor Y2K, va declanşa o prăbuşire economică globală o dată ce
ceasurile acestei lumi urma să bată, anunţând intrarea în anul 2000 d.Hr.; totuşi, 1 ianuarie
2000 a sosit şi de‐abia dacă s‐a produs vreun „sughiţ”. Este evident, nu‐i aşa? Noi oamenii
facem adesea greşeli. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul învăţăturilor Bibliei cu privire la
antihrist: cei mai mulţi oameni greşesc ţinta rău de tot.
Pentru a ilustra mai departe, cu câţiva ani în urmă am susţinut un seminar despre
profeţie în localitatea Corinth, Mississippi. Călătorind într‐acolo cu avionul, am aterizat în
Memphis, Tennessee. După ce mi‐am ales maşina pe care am închiriat‐o, l‐am întrebat pe
cel aflat în spatele biroului cu privire la drumul spre Corinth. „Ia această hartă”, mi‐a spus
calm operatorul, „şi ia‐o pe I‐55 înspre sud. Vei ajunge acolo în curând”. Nu aveam nici un
motiv să mă îndoiesc cu privire la acest om. Cu încredere, am luat‐o îndată pe autostrada 55.
Însă, după aproximativ 20 de minute, o voce blândă şi liniştită a început să‐mi sâcâie
conştiinţa: „Verifică tu însuţi harta”, mă îndemna vocea.
Iniţial, am ignorat acea voce. Însă, în cele din urmă, am întins mâna şi am apucat harta să
arunc o privire. Spre uimirea mea, am descoperit că I‐55 ducea drept înspre sud la Jackson,
Mississippi, în vreme ce Corinth era înspre est toată ziua! Asemenea unei oi care s‐a pierdut
de păstorul ei, am cotit‐o rapid să mă întorc, ajungând înapoi la Memphis, de unde am găsit
drumul cel bun şi, în cele din urmă, am reuşit să ajung la locul unde trebuia să‐mi susţin
seminarul
Am învăţat lecţia aceasta: indiferent cât de mult mă încred în cineva pentru a primi
direcţie, eu trebuie să verific harta pentru mine însumi. Acelaşi principiu se aplică adevărului
cu privire la antihrist (sau orice alt subiect biblic). Putem să credem că învăţătorii de astăzi ai
profeţiei îşi cunosc materia şi nu ne vor duce în eroare; însă pentru analiza finală trebuie să
privim la harta lui Dumnezeu (Cartea Sa) pentru noi înşine. Până acum, pe măsură ce am
făcut acest lucru, am descoperit că în primul secol, acei mulţi antihrişti erau persoane
înşelătoare din interiorul creştinismului, cu care creştinii de la început au avut de‐a face şi
pe care trebuia să‐i biruiască. Apoi, am citit de asemenea că Iuda, chiar unul dintre cei care îl
urmau pe Isus Hristos, era fiul pierzării – exact acelaşi termen pe care Pavel îl aplica pentru
marele amăgitor. Aceasta este ceea ce spune harta lui Dumnezeu.
Continuă să citeşti. Eşti pe cale să descoperi multe alte lucruri despre care nu vei
învăţa în filme.

Investigând pentru a descoperi fiara
Acum aproape am ajuns momentul în care vom demasca pe adevăratul antihrist al
profeţiei biblice. Ce învaţă cartea Apocalipsa de fapt despre fiară? În capitolul 13, Ioan a
scris:
Am văzut ridicându‐se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; (versetul 1)
Fiara pe care am văzut‐o semăna cu un leopard; [...] urs şi [...] leu. (versetul 2)
Balaurul i‐a dat [fiarei] puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. (versetul 2)
I s‐a dat [fiarei] o gură care rostea vorbe mari. (versetul 5)
I s‐a dat [fiarei] să facă război cu sfinţii. (versetul 7)
I s‐a dat [fiarei] stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste
orice neam. (versetul 7)
Dacă studiezi cu atenţie profeţia, vei descoperi că există un capitol al Vechiului
Testament în care găsim un paralelism perfect cu Apocalipsa 13, asemenea unei chei care se
potriveşte perfect într‐o încuietoare. Este vorba de Daniel 7. Observaţi paralelismele:
Patru fiare mari au ieşit din mare. (versetul 2)
Cea dintâi semăna cu un leu. (versetul 4)
O a doua fiară era ca un urs. (versetul 5)
O alta ca un pardos [sau leopard]. (versetul 6)
O a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică [asemenea balaurului];
[...] avea zece coarne. (versetul 7)
Un alt corn mic [...] avea [...] o gură care vorbea cu trufie. (versetul 8)
Cornul acesta a făcut război sfinţilor şi i‐a biruit. (versetul 21)
Atât Apocalipsa 13 cât şi Daniel 7 vorbesc despre un leu, un urs, un leopard şi o fiară
asemenea balaurului, având trei coarne. În Apocalipsa 13, fiara principală are o gură care
rostea vorbe mari şi face război cu sfinţii. În Daniel 7, cornul mic face exact acelaşi lucru: el
are, în mod asemănător, o gură care vorbea cu trufie şi a făcut război sfinţilor. Tocmai de
aceea majoritatea interpreţilor – fie ei protestanţi sau catolici – sunt de acord că micul corn
din Daniel este identic fiarei principale din Apocalipsa 13.
Acum, iată o întrebare‐cheie: ce reprezintă o fiară în profeţie? Un om? Un calculator?
Nu trebuie să încercăm să ghicim, pentru că Biblia ne oferă răspunsul. În Daniel 7 – capitolul
care este o paralelă perfectă la Apocalipsa 13 – un interpret angelic explică: Fiara a patra
este o a patra împărăţie care va fi pe pământ (Daniel 7:23). Astfel, o fiară reprezintă o
împărăţie. Acesta este un lucru stabilit: cele patru fiare sunt patru împărăţii.
În Daniel 7, prima fiară era un leu care avea aripi de vultur (Daniel 7:4). Daniel trăia
pe vremea stăpânirii Babilonului antic (7:1); şi, de fapt, simbolul acelei puteri antice era un
leu înaripat. Cei mai mulţi interpreţi sunt de acord că leul reprezintă Babilonul, care a fost
cucerit de Persia (simbolizată printr‐un urs), care a fost înfrântă de Grecia (simbolizată
printr‐un leopard), care a fost apoi absorbită de măreţul imperiu roman (simbolizat de fiara
puternică, asemănătoare balaurului). Vizitează orice bibliotecă! Studiază istoria! Acestea
sunt realităţi confirmate. De asemenea, este o realitate faptul că anul 476 d.Hr. este o dată
istorică general‐acceptată pentru căderea imperiului roman, care a fost ulterior divizat în

principal între zece naţiuni: vandalii, herulii, ostrogoţii, vizigoţii, francii, anglo‐saxonii, suevii,
burgunzii, lombarzii şi alemanii.
Acum, observă cu atenţie următoarele opt detalii profetice cu privire la „cornul cel
mic” din Daniel 7 care, să nu uităm, este aceeaşi putere cu cea reprezentată de fiara din
Apocalipsa 13. „Cornul cel mic” din Daniel 7 are următoarele caracteristici:
1. Se ridică cea de‐a patra fiară, adică imperiul roman (Daniel 7:7‐8). Astfel, aceasta urma să
fie o putere romană anume;
2. Se ridică dintre cele zece coarne – ceea ce stabileşte localizarea ei ca fiind Europa
occidentală (Daniel 7:8);
3. Se ridică la apogeul puterii sale după ce acele zece coarne (Daniel 7:8, 24) apar pe scenă,
adică după anul 476 d.Hr., data istorică general‐acceptată a căderii imperiului roman;
4. Dezrădăcinează trei dintre primele trei coarne, smulgându‐le cu totul de pe scena istoriei
(Daniel 7:8);
5. Are ochi ca ochii de om (Daniel 7:8). Astfel, se va centra într‐un om, având conducere
omenească;
6. Are o gură care vorbea cu trufie (Daniel 7:8). Urma să fie extrem de lăudăroasă,
revendicând pretenţii uluitoare cu privire la sine;
7. Face război sfinţilor (Daniel 7:21). Cu alte cuvinte, urma să persecute biserica lui
Dumnezeu;
8. Urma să continue pe toată perioada istoriei, ajungând până la ziua judecăţii (Daniel 7:26),
şi la vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia (versetul 22).
Nu pierde din vedere aceasta: „antihristul” principal al profeţiei – nemernicul cel mai mare,
marele amăgitor, corupătorul cel mai abil – trebuie să împlinească toate aceste descrieri
profetice. Nu doar aceasta, dar cornul cel mic sau fiara trebuie de asemenea să
împărtăşească aceleaşi caracteristici cu mulţii antihrişti primari din 1 şi 2 Ioan, care s‐au
ridicat din mijlocul bisericii. Mai mult, trebuie să fie fiul pierzării asemenea lui Iuda, cel care
în timp ce mărturisea verbal loialitate faţă de Hristos, L‐a trădat pe Acesta cu un sărut. Eşti
pregătit să afli cine este antihristul?
Gata sau nu, eşti pe cale să descoperi împlinirea profeţiei.
Ține‐ţi‐vă bine de scaune!
Demascând antihristul
Simpla ecuaţie 2+2 are doar un singur răspuns. Există, de asemenea, o singură
prezentatoare de televiziune numită Oprah Winfrey şi un singur jucător de baschet Michael
Jordan. Din toate naţiunile existente astăzi pe planeta pământ, doar una singură poate
pretinde anul 1776 ca an al naşterii ei: Statele Unite ale Americii. La fel e şi în cazul „cornului
mic” din Daniel 7, care este acelaşi cu „fiara” din Apocalipsa 13. O cercetare atentă a acelor
opt detalii profetice, comparându‐le cu istoria, oferă doar o singură împlinire posibilă. În anii
1500, pe măsură ce reforma protestantă căpăta avânt în Germania, cutezătorul Martin
Luther – cel care a fondat biserica luterană – a pus degetul pe rană atunci când a scris că
profetul Daniel: a văzut înspăimântătoarea fiară sălbatică care avea zece coarne, care
potrivit părerii unanim acceptate este imperiul roman, el a privit de asemenea un alt corn
mic ieşind din mijlocul acestuia. Aceasta este puterea papală, cea care s‐a ridicat în mijlocul
imperiului roman.2

Luther nu a fost singurul în privinţa acestei concluzii. Istoricul bisericesc John Foxe, autorului
clasicei cărţi creştine Cartea martirilor (Foxe’s Book of Martyrs), a rezonat afirmând aceeaşi
convingere atunci când a scris:
Până acum istoria noastră cu privire la persecuţie [împotriva creştinilor] s‐a limitat în
principal la lumea păgână [imperiul roman păgân]. Acum am ajuns la perioada când
persecuţiile, făcute sub masca creştinismului, au comis enormităţi mai mari decât acelea
care au pătat rapoartele păgânismului. Nesocotind maximele şi spiritul evangheliei, biserica
papală, înarmându‐se cu puterea sabiei, au chinuit biserica lui Dumnezeu şi au pustiit‐o timp
de câteva secole, o perioadă denumită în istorie într‐un mod cât se poate de adecvat drept
„evul întunecat”. Împăraţii pământului şi‐au dat puterea lor „Fiarei”.3
Aici Foxe se referă la „o perioadă de persecuţie” chiar mai rea decât aceea propagată
de împăraţi romani păgâni precum Nero, Decius sau Diocleţian. De dată aceasta, adică în
timpul evului întunecat, atrocităţi oribile au fost săvârşite sub masca creştinismului de către
biserica papală condusă de papi care au purtat război asupra altor creştini în numele lui Isus
Hristos. Asemenea lui Iuda, astfel de papi şi preoţi au mărturisit un sărut al loialităţii faţă de
Isus, spunând în esenţă „Plecăciune, Învăţătorule!” Totuşi ei L‐au negat prin arderea pe rug a
urmaşilor Săi. Unii istorici estimează că între 50 şi 100 de milioane de martiri au fost
masacraţi drept eretici, deoarece aceştia nu erau în acord cu biserica romană.
Un grup de creştini care credeau în Biblie şi trăiau paşnic în nordul Italiei, numiţi
valdenzi – „martirii munţilor” – a fost măcelărit fără milă de către armatele papale, în special
în abominabilele campanii din anii 1665‐1686. Atrocităţile comise sunt prea groteşti pentru
a fi descrise. Bărbaţi, femei şi copii au murit deopotrivă. Pentru mai multe detalii obiective
citiţi Cartea martirilor scrisă de John Foxe sau Istoria valdenzilor (Hystory of the Waldenses)
scrisă de J.A. Wylie.
Revenind la Martin Luther: el nu a ajuns peste noapte la concluzia că Roma papală
reprezintă „cornul cel mic”. În ani 1500, biserica romană domina mare parte din Europa, iar
Luther – pentru o vreme – a fost un preot romano‐catolic devotat. În timp ce a învăţat la
Universitatea din Wittenberg, Germania, el a început un studiu mai aprofundat al Bibliei. Cu
teamă, el a comparat învăţăturile ei sfinte cu ceea ce propria lui biserică învăţa.
Luther era uimit şi confuz. El a descoperit că Biblia învaţă mântuirea doar prin
credinţa în Isus Hristos (adu‐ţi aminte de Fapte 16:31), că păcătoşii pot să aibă acces la Tatăl
direct prin Fiul Său (Ioan 14:6), Hristos Însuşi fiind singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi
oameni (1Timotei 2:5).Totuşi, papa susţinea mărturisirea păcatelor înaintea preoţilor,
lucrările de penitenţă, certificatele de indulgenţă, colectarea de bani cu scopul eliberării
sufletelor moarte din purgatoriu, rugăciunile adresate Mariei, plus un număr de alte tradiţii
înfiinţate de om precum liturghia, celibatul preoţilor şi botezul pruncilor.
„Oh”, trebuie să fi gândit Luther, „în ce harababură ne găsim!” Mişcat fiind de o
loialitate autentică faţă de Dumnezeu, Luther a încercat la început să reformeze biserica pe
care o iubea, însă a întâmpinat o rezistenţă feroce, fiind condamnat drept eretic de către
ierarhia Vaticanului şi ameninţat cu moartea. Pe măsură ce conflictul s‐a intensificat, Luther
şi‐a întors privirea spre profeţii. Puţin câte puţin, el a pus piesele împreună. Spre uimirea şi
consternarea lui, el şi‐a dat seama că l‐a descoperit nu numai pe Hristos ci şi pe antihrist.
Îndemnat de Duhul Sfânt, Luther a dat în cele din urmă la o parte atitudinea considerată a fi
corectă din punct de vedere politic şi a ieşit în public declarând: Noi cei de aici avem
convingerea că papalitatea este scaunul adevăratului şi veritabilului antihrist (18 august
1520)4.

Mesajul său a zguduit Europa. Istoricul bisericesc Merle D’Aubingue, autor al Istoriei
reformaţiunii secolului al XVI‐lea (History of the Reformation of the Sixteenth Century), a
semnalat în mod corect că unul dintre motivele principale pentru care reformaţiunea anilor
1500 fost de neoprit s‐a datorat faptului că Martin Luther a predicat plin de curaj din
Sfintele Scripturi că antihristul prezis de profeţie era întronat în cetatea Romei.
Luther [...] a dovedit din descoperirile lui Daniel şi a sfântului Ioan, din epistolele
scrise de sfântul Pavel, sfântul Petru şi sfântul Iuda, că puterea antihristului prezisă şi
descrisă în Biblie, era papalitatea. [...] Și întreg poporul a zis: Amin! O teamă sfântă a cuprins
sufletele. Era Antihristul acela pe care îl priveau întronat pe tronul pontifical. Această idee
nouă, care a dobândit mai multă putere din descrierile profetice aduse înainte de către
Luther în mijlocul contemporanilor săi, a provocat cea mai teribilă lovitură asupra Romei.5
Această concluzie şocantă, că biserica Romei reprezenta antihristul principal al
profeţiei, a fost împărtăşită de Jean Calvin (întemeietorul bisericii prezbiteriene), John
Wesley (întemeietorul bisericii metodiste), respectabilii traducători ai Bibliei, versiunea King
James (1611), John Bunyan (autor al Pilgrim’s Progress), Confesiunea de la Westminster
(1647), omul de ştiinţă Sir Isaac Newton, pastorul baptist Charles Spurgeon, cartea History
of the Baptist Denomination, scrisă de David Benedict, teologi precum episcopul J.C. Rylie şi
Dr. Martin Lloyd‐Jones, plus nenumăraţi alţi protestanţi istorici – mulţi dintre ei murind ca
martiri pentru credinţa lor. Toţi aceştia au interpretat „cornul mic” din Daniel 7 ca fiind
biserica romano‐catolică, care avea o gură care vorbea cu trufie (Dan. 7:8) şi care a făcut
război sfinţilor (Dan. 7:21).
Dovezile erau copleşitoare. Drept rezultat, reformaţiunea a schimbat cursul istoriei.
Influenţa ei a fost simţită de‐a lungul Europei, în Anglia, printre puritani, şi a fost un factor
major pentru întemeierea în cele din urmă a Statelor Unite ale Americii, care a adus
împreună cu aceasta Declaraţia drepturilor omului, separarea bisericii de stat şi minunata ei
dedicare pentru libertatea religioasă.
Până şi un articol din 31 octombrie 1999 din Newsweek, intitulat Felul în care lumea
se va sfârşi, a recunoscut nu doar că Martin Luther a identificat papalitatea, aşa cum este ea,
cu antihristul, dar şi că aceasta era o concepţie care urma să devină o dogmă pentru toate
bisericile protestante6. Asemenea realităţi istorice s‐ar putea să nu fie populare în ziua de azi,
însă ele sunt la fel de adevărate precum tronul Atotputernicului Dumnezeu.
Observaţi cum acele opt predicţii profetice din Daniel 7 se aliniază perfect cu istoria,
arătând fără putinţă de tăgadă înspre puterea papală:
1. Biserica Romei s‐a ridicat din imperiul roman, împlinind Daniel 7:7;
2. Biserica Romei s‐a ridicat din cele zece diviziuni principale ale imperiul roman din Europa
occidentală, împlinind Daniel 7:8;
3. Biserica Romei a devenit chiar mai puternică din punct de vedere politic după ce acele
„zece coarne” intraseră deja pe scena istoriei şi după ce puterea imperială a Romei s‐a
prăbuşit în anul 476 d.Hr., devenind astfel un jucător dominant în politica europeană,
împlinind Daniel 7:8;
4. Biserica Romei a influenţat armatele împăratului imperiului roman de răsărit să atace,
masacreze şi să dezrădăcineze trei puteri specifice care s‐au opus ridicării acesteia:

vandalii, herulii şi ostrogoţii, astfel încât aceste „coarne” au dispărut de pe scena istoriei
europene, împlinind Daniel 7:8, 24;
5. Biserica Romei are ochi ca ochii de om, avându‐şi puterea principală centrată într‐o
funcţie unică, şi anume presupusa autoritate infailibilă a papei, împlinind Daniel 7:8;
6. Biserica Romei este caracterizată printr‐o o gură care vorbea cu trufie atunci când
pretinde să fie reprezentarea apostolului Petru, adevăratul cap al bisericii, o autoritate
infailibilă în chestiuni de credinţă şi doctrină, principalul reprezentant al lui Dumnezeu pe
pământ, împlinind Daniel 7:8;
7. Biserica Romei a făcut război sfinţilor, instituind aşa‐numitul „Sfântul Oficiu al Inchiziţiei”,
care timp de mai bine de 600 de ani a vânat, a judecat, torturat şi executat pe aceia care nu
erau de acord cu dogmele ei, împlinind Daniel 7:21;
8. Biserica Romei a continuat într‐adevăr de‐a lungul istoriei, fiind activă şi astăzi, şi va
rămâne un jucător principal până la încheierea timpului, împlinind Daniel 7:21‐ 22.
Ce putem spune însă de fiara din Apocalipsa 13? Se extind împlinirile exacte si
asupra acesteia? Da, cu adevărat şi în mod perfect! În primul rând, biserica romană este mai
mult decât o biserică. Având mai mult de 100 de ambasade amplasate pe colina Vatican, ea
se califică astfel drept împărăţie, fiind o combinaţie biserică/stat, ceea ce corespunde
definiţiei date de profeţia biblică pentru „fiară”.
Apocalipsa 13:2 prezice de asemenea faptul că „balaurul”, creatura care prezintă un
paralelism perfect cu cea de‐a patra fiară din Daniel 7 – imperiul roman – urma să dea fiarei
puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare (Apoc. 13:2 – sublinieri adăugate).Un
„scaun de domnie” reprezintă un tron, un sediu al guvernării. Sediul guvernării Statelor
Unite ale Americii se află în Washington D.C. Sediul guvernului Canadei este în Ottawa,
Ontario. Unde se afla sediul anticului imperiu roman păgân? Chiar în cetatea Romei! Unde
se află astăzi sediul guvernării bisericii romano‐catolice? În aceeaşi cetate a Romei,
împlinind astfel în mod exact Apocalipsa 13:2.
Iată încă un detaliu profetic cheie: Apocalipsa 13 prezice totodată faptul că acestei
fiare îi va fi dată în cele din urmă autoritate peste orice seminţie, peste orice norod, peste
orice limbă şi peste orice neam (versetul 7). Cu alte cuvinte, chiar înainte de a ne ajunge ziua
Domnului, ea va deveni un jucător major în politica globală.
Se întâmplă aceasta astăzi? Deschide ochii pentru a vedea acest lucru tu însuţi!
Fiara în acţiune
Privitor la actualul papă – papa Francisc – observaţi aceste titluri de ziar care au
apărut de‐a lungul anului 2014:
• 21 ianuarie: papa Francisc a chemat la unitate între protestanţi şi catolici.7
• 23 ianuarie: papa Francisc a chemat la unitate creştină şi a denunţat diviziunile între
creştini drept „o ruşine”.8

• 13 martie: Congresul S.U.A. a înaintat o invitaţie papei Francisc de a lua cuvântul în faţa
unei sesiuni reunite a acestuia.9
• 27 martie: Preşedintele Obama s‐a întâlnit cu papa Francisc la Vatican.10
• 9 mai: Papa Francisc a pledat înaintea Naţiunilor Unite pentru redistribuirea bogăţiei la
nivel mondial.11
• 25 mai: Papa a predicat despre pace şi a invitat pe conducători la rugăciune cu ocazia
vizitei sale în Țara sfântă.12
• 1 iunie: Papa Francisc a participat la o reuniune carismatică desfăşurată pe stadionul
Olimpic din Roma.13
• 8 iunie: Papa Francisc a devenit parte a procesului de pace din Orientul Mijlociu cu ocazia
unui summit pentru rugăciune.14
• 3 iulie: tele‐evangheliştii evanghelici s‐au întâlnit cu papa Francisc „pentru a lucra înspre
dărâmarea «zidurilor de despărţire»”.15
• 22 iulie: Papa Francisc a ales opt consultanţi pentru a forma un conciliu care să promoveze
unitatea creştină globală.16
• 4 septembrie: Fostul preşedinte israelian Shimon Peres s‐a întâlnit papa Francisc pentru a
discuta formarea unui „O.N.U. al religiilor”.17
• 17 noiembrie: Pastorul Rick Warren a vorbit la o conferinţă la Vatican cu privire la familie
şi căsătorie.18
• 15 decembrie: Papa Francisc a condus ceea ce este considerat drept „cel mai progresiv an
pentru biserica catolică”.19
• 19 decembrie: Papa a intrat în diplomaţia mondială atunci când a ajutat S.U.A. şi Cuba să
repare ruptura dintre ele, veche de decenii.20
• 29 decembrie: Cercetătorii au dezvăluit faptul că Papa Francisc este foarte mult apreciat
de‐a lungul a unei mari părţi a globului.21
În mijlocul escaladării haosului global, liderii mondiali privesc înspre papă tot mai
mult pentru rezolvarea problemelor de nerezolvat ale umanităţii. Fie că este vorba de
divizările religioase, harababura din Orientul Mijlociu, vaiurile economice sau ameninţarea
crescândă a terorismului islamic, tot mai mulţi politicieni sunt convinşi că papa are
răspunsurile. Fiind ales de către revista Times drept „Omul anului” în anul 2014, el este
capabil să adune mulţimi mai mari decât preşedintele Obama, Oprah Winfrey sau Mick
Jagger. De fapt, papa Francisc a devenit astăzi fără îndoială cea mai populară persoană de
pe planeta pământ. Aşa că, adunaţi‐vă puterile! Cuvântul lui Dumnezeu prezice că tot
pământul se mira după fiară (Apoc. 13:3, subliniere adăugată).
Evident, masele umanităţii care se miră, sau urmează această fiară, nu ştiu că aceea
este în realitate „fiara” din Daniel şi Apocalipsa. Dacă ar şti, nu s‐ar mai mira. Însă Satana
înşeală întreaga lume (Apoc. 12:9). Fie că credeţi sau nu, aceasta e şansa dvs. să cunoaşteţi
adevărul.
Pentru aceia care rămân încă sceptici, iată încă o informaţie declasificată. „Vicarul lui
Hristos” este unul din titlurile oficiale ale papei. Coperta revistei Life din 16 aprilie 2013 îl
reprezenta pe papa Francisc drept Vicarul lui Hristos, de la sfântul Petru până astăzi.
Enciclopedia catolică, într‐un articol intitulat Vicarul lui Hristos, afirmă că titlul de Vicar al
lui Hristos este semnificativ pentru poziţia sa supremă de conducere a bisericii de pe
pământ.22 Acelaşi articol afirmă faptul că „Vicarius Cristi” este fraza latină. Printre definiţiile
sale pentru cuvântul „vicarius”, dicţionarul online Merriam‐Webster aminteşte: „slujind în

locul cuiva” şi „ca substituent în locul cuiva”.23 Isus Hristos a murit în locul nostru, drept
Înlocuitor al nostru, motiv pentru care moartea Sa este numită adesea „un sacrificiu vicarial”.
Astfel, frazele „Vicarul lui Hristos” sau „Vicarius Cristi”, luat literal înseamnă „în locul lui
Hristos; un Hristos substitutiv”.
Exact acesta este înţelesul cuvântului „antihrist”: unul care este împotriva lui Hristos
şi ia locul Său. În mod semnificativ, căutând a da definiţia pentru „antihrist”, Britannica
Concise Encyclopedia atestă faptul că în timpul reformaţiunii Martin Luther şi alţi lideri
protestanţi au identificat papalitatea însăşi ca fiind Antihristul.24 Contrar Enciclopediei
catolice, adevărul este că Isus Hristos este de fapt Capul trupului, al Bisericii (Col. 1:18) şi nu
papa.
Poate te gândeşti: „Cum e posibil aşa ceva? Papa Francisc e aşa un om de treabă!”
Daţi‐mi voie să clarific un lucru. Profeţiile din Daniel şi Apocalipsa nu ar trebui interpretate
vreodată drept atacuri personale asupra indivizilor sinceri care nu înţeleg pe deplin Biblia,
aici incluzându‐l pe însuşi papa Francisc. Da, actualul papă ar putea fi un om de treabă şi
sunt mulţi romano‐catolici în lume, dintre care mulţi vor fi în cer deoarece ei îl urmează pe
Dumnezeu aşa cum ştiu mai bine (vezi Iacov 4:17). Doar Dumnezeu este Judecătorul. Nu
sunt oamenii ca atare aceia înspre care degetul profetic al Sfintei Scripturi arată, ci un sistem
religios global, concentrat în oficiul unui singur om: papa. Învăţăturile oficiale ale acestei
instituţii nu numai că neagă faptul că păcătoşii sunt mântuiţi prin credinţa lor personală
doar în Isus Hristos, independent de influenţele papale, ci sistemul papal a introdus de
asemenea nenumărate tradiţii periculoase în creştinism.
Până şi titlul atât de uzual al papei „Sfântul părinte” aparţine de fapt numai lui
Dumnezeu şi nu vreunui om. Verifică acest lucru tu însuţi: Sfinte Tată (Ioan 17:11) este felul
în care Isus Hristos L‐a numit pe Dumnezeu. Numele real al papei Francisc este Jorge Mario
Bergoglio. Scripturistic vorbind, el este numai un om muritor, un păcătos la fel ca oricare
dintre noi, având nevoie de un Mântuitor (vezi Romani 3:23). Și, pentru a clarifica acest
aspect din nou, Isus îl iubeşte şi pe el, murind pentru păcatele lui, la fel cum l‐a iubit pe Iuda
şi i‐a spălat picioarele prăfuite (vezi Ioan 13:1‐30). Cu adevărat, fie că suntem protestanţi,
catolici, musulmani, atei ş.a.m.d., cu toţii suntem păcătoşi iubiţi de Isus. Fără harul Său şi
fără credinţă în El, suntem cu toţii sortiţi pierzării.
În aceste zile din urmă bătălia care se dezlănţuie se dă cu privire la Isus Hristos Însuşi
(vezi Ioan 14:6), Cuvântul Său (vezi 2Timotei 3:16‐17), legea Sa (vezi Apocalipsa 14:12),
evanghelia Sa (vezi Galateni 1:6‐9) şi cu privire la darul Său fără plată al mântuirii din orice
păcat, oferit tuturor acelora care se pocăiesc şi au credinţă doar în El (vezi Luca 13:3; Efeseni
2:8‐9), separat de orice alt mijlocitor diabolic şi uzurpator al poziţiei lui Hristos.
În esenţă, este vorba de Hristos versus antihrist. Aceasta este adevărata chestiune aflată în
controversă.
O lecţie legată de identitatea greşită
F.B.I. îşi cere scuze avocatului american arestat pe nedrept în legătură cu exploziile
din Spania – acesta a fost titlul unei relatări a Associated Press care a apărut în publicaţiile
de ştiri din toată ţara în mai 2004. Un atac terorist din Madrid, Spania a omorât 191 de
oameni, iar dovezile date de amprente indicau înspre un avocat pe nume Brandon Mayfield
– un convertit musulman – ca fiind cel vinovat. Mayfield a fost încarcerat timp de două
săptămâni, până când F.B.I. au descoperit că nu el era acela pe care îl căutau. Articolul
declara: Documentele justiţiei eliberate în cursul zilei de luni sugerau faptul că arestul greşit

a fost iniţial rezultatul unei erori produse de supercalculatorul F.B.I. destinat comparării
amprentelor. Stânjenită, agenţia a recunoscut apoi nevoia de a‐şi revizui practicile legate de
analiza amprentelor.25
Și atunci când vine vorba de adevărata identitate a cornului cel mic (Daniel 7:8), care
este omul fărădelegii, fiul pierzării (2Tes. 2:3) şi fiara (Apoc. 13:3), învăţătorii moderni ai
profeţiei trebuie să‐şi revizuiască practicile [lor] legate de analiza amprentelor. Atunci când
anticipează un antihrist viitor care încă nu a apărut şi îl plasează undeva în afara
creştinismului, ei îngăduie în mod inconştient ca adevăratul antihrist să îşi continue chiar
sub nasul lor, fără a fi măcar detectat, operaţiunile lui infernale. Exact la fel ca în cazul F.B.I.‐
ului în anul 2004, cei mai mulţi l‐au identificat greşit.
Să nu te înşeli în această privinţă: fiara biblică este întru totul activă în zilele noastre. Mai
mult decât atât, adevăratul Isus vorbeşte conştiinţelor noastre. El ne iubeşte pe fiecare
dintre noi.
Îl vei lăsa pe Isus astăzi în inima ta?
Notă: Pentru a descoperi alte realităţi uimitoare în legătură cu împlinirea finală a capitolului
13 din Apocalipsa, citeşte Decodificând semnul fiarei – o altă broşură a aceluiaşi autor.
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