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Introducere 
 
 
Sfarsitul lumii preocupa din ce in ce mai mult oamenii azi. Acest lucru l-a vazut si industria 
filmului, cum ar fi filmul "2012" si alte filme despre sfarsit sau cu scenarii de anarchie. Exista din 
ce in ce mai multe filme sau documentare despre Anticrist si numarul "666" in internet. Observam 
cum, calamitatile, problemele financiare si economice, catasrofe umanitare, boli, plagi, razboaie, 
terorism se extind din ce in ce mai mult si fac din ce in ce mai multe griji omenirii. Paralel se 
produc are din ce mai bune si metode de control si observare a oamenilor. Statul se amesteca din ce 
in ce mai mult in sfera privata a oamenilor, a cetatenilor si ii supravegheaza  si vor sa ajunga la un 
regim global. Legile fundamentale, constituitia sunt schimbate sub motivul ca infractorii si 
teroristii trebuie sa fie sub control. Toate tarile trebuie sa faca tot mai multe datorii si nu mai ies 
din aceasta spiralaa datoriilor si ajung sa dea faliment. 
Mai pe scurt totul de duce de rapa si nimeni nu poate opri acest proces. Astfel se sfarseste lumea. 
Dar cand se va intampla acest lucru si cum va fi atunci? Putem sa ne pazim cumva? Daca da, 
atunci cum?  
Un sfat sau sfaturi bune sunt foarte bine venite in asemenea imprejurari si sunt foarte scumpe 
aceste sfaturi. Atat de scumpe incat multi vor plati cu viata lor proprie daca au ignorat semnele 
timpului si daca au inchis ochii sau daca nu se informeaza suficient. Acest studiu este o prevedere 
foarte exacta si detaliata a viitorului conform Bibliei si vrea sa atraga atentia asupra neajunsurilor 
care exista si in care traim si rezolvare asupra problemelor pentru ca fiecare sa aiba sansa sa isi 
salveze familia, si sa isi salveze propria viata fara sa sufere sau sa sufere cat mai putin, pana cand 
situatia in lume se linisteste si apoi sa traim normal. 
In acest studiu veti gasi informatii, atentionari si rezolvari ale problemelor cum nu se gasesc in alta 
carte. Cine isi iubeste propria vaiata ar trebui sa puna la inima ceea ce am scris aici. 
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Partea 1: Parerea expertilor 
 
 
Expertii pot sa dea prognozele lor numai limitat pe un scurt timp inainte. Deoarece cu cat mai mult 
se priveste in viitor, mai inainte, atunci situatia este cu atat mai putin de nevazut, imprevizibila. 
Situatia in lume este din ce in ce mai complicata si grea datorita crizei financiare din anul 2008. 
Grecia nu putea sa mai iasa din datorii si nici Irlanda, Portugalia sau alte tari care aveau sa le 
urmeze. Acea criza financiara nu s-a terminat ci mai exista inca si se inrautateste din ce in ce mai 
mult. Cresterea economica care am observat-o in ultimii ani este numai o recuperare a pietii, a 
economiei pentru ca regimul a adus mai multi bani si au facut mai multe datorii. Si mai mult 
optimsimul fals al regimului este important, prin care au mintit cetatenii la sfarsitul crizei si prin 
faptul ca au interzis presei sa prezinte partile negative ale crizei pentru nu a nelinisti oamenii. In 
urmatorii ani Europa va fi in faliment si se va face o reactie pe piata economica astfel incat 
economia va fi la pamant si astfel toate celelate tari vor fi si ele trase in jos, banii nu vor mai avea 
valoare si toti vor fi someri. Oameni nu vor mai avea de mancare, nu isi mai vor putea plati chiria 
sau datoriile la banca si nu vor mai avea curent electric sau apa potabila, cel putin pentru cateva 
zile.Va fi o anarhie sau razboi civil cum nu a fost niciodata. Fiecare va lupta pentru propria 
existenta si se vor fura reciproc, si se vor omori chiar. Va domni legea ca cel mai tare 
supravietuieste. Cine nnu s-a asigurat pentru aceasta criza atunci va fi doborat, nu va rezista. Se 
dau sfaturi care pot ajuta in aceasta criza cat pot de mult ca sa pot trece prin aceasta criza atat 
financiar cat si umanitar. Ce va mai veni pe urma nu stie nimeni. Se poate numai specula si 
presupune. 
 
Dupa parerea unor experti fianciari suntem ca si in anul 2008 in fata unui colaps fianciar, care de 
aceasta data va fi si mai rau ca atunci pentru ca actiunile si valoarea lorale firmelor sunt mult mai 
ridicate cain 2008, si astfel o sa scada si o sa cada cu atat mai mult. Si mai ales ca azi sunt 
sistemele fianciare legate intre ele incat aceasta criza nu va fi asa de grava incat sa vedem oameni 
care sa moara de foame sau sa avem anarhie. Insa aceasta criza va dura 2 sau 3 ani si se va reface 
apoi tot ca dupa orice criza. Expertii spun ca pietele  nu s-au refacut dupa criza ci numai artificial 
prin "injectii" financiare de la bancile centrale si astfel au putut bancile sa se refaca in intreaga 
lume. Candva insa acest lucru nu va mai tine mult timp. Crizele financiare depind si de conflictul 
dintre S.U.A si China , deoarece China vrea sa elimine America ca si putere mondiala, iar pe de 
cealalta parte S.U.A vrea sa distruga China d.p.d.v economic cu taxe de penalizare la vami, la 
granite cu marirea dobanzii. China insa nu ar putea rezista atat demult timp pentru ca e oricum in 
pericol fianciar si se clatina din acest punct de vedere. De aceea America se pregateste de o criza 
fianciara de pe acum si incearca sa isi intareasca piata economica. 
 
Dupa parerea mea S.U.A vede si Europa si uniunea europeana ca si dusman care ar vrea sa i ia 
puterea, pentru ca au sanctionat si EU cu acele sanctiuni vamale, si pentru ca  si EU se clatina, si 
din cauza Brexitului, d.pd.v geografic si nu numai ci si pozitia nationala a Poloniei, Ungariei si a 
Cehiei. Pentru ca aceste tari din urma nu vor sa mai ia imigranti in tarile lor, astfel trebuie tarile 
cum ar fi Germania, Franta, Grecia, Italia si Spania sa duca aceasta povara a azilantilor. Mai ales ca 
Ungaria se dezvolta deja ca un regim de dictatura si pune cenzura presei si pune judecatori neutrali 
in functie care sunt de partea regimului. Apoi mai exista si radicalizarea spre dreapta a Europei prin 
faptul ca lasa atatia imigranti in tara. Cetatenii nu vor putea fi de acord cu asa multime de 
musulmani mai ales daca statul cheltuie atatia bani pentru ei iar cetatentii tari s evor simti 
devaforizati. Frica de a isi pierde locul demunca este din ce in ce mai mare in randul europenilor 
pentru ca deja exista o recesiune in Europa. Acest lucru se poate observa prin faptul ca multe firme 
nu mai angajeaza personal, concediaza oameni sau pleaca in tari mai ieftine. Presedintele S.U.A, 
Donald Trump se plange de faptul ca statele europene nu se implica in bugetul NATO si vrea din 
ce in ce mai mult si critica economia de export a Germaniei. 
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Toti expertii, sunt de acord ca in vitorul apropiat va veni urmatorea mare criza economica si 
semnele exista deja. Urmatoarea criza insa nu va fi asa de rea incat sa aduca anarhie. Insa se poate 
vedea o tendinta ca fiecare criza este din ce mai puternica. Candva insa va veni o criza care va 
afecta nu numai economia ci si politica.Poate criza dupa aceasta criza econimica. Si atunci va 
exista sigur anarhie in toata lumea, sui va dura cateva luni. 
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Partea a 2 a: Cei care trag sforile 
 
 
Astazi nu mai este nici un secret faptul ca lobbysmul industrial si cei mai bogati de pe pamant ii 
conduc pe politicieni si politica. Pentru ca din ce in ce mai multi oameni sunt treji si observa ca nu 
mai conteaza ce partid conduce tara lor sau care politician. Totul merge in aceeasi directie. Nu s-a 
intamplat niciodata ca un regim sa fi schimbat directia regimului dianintea lui sau sa fi schimbat 
legi, chiar daca partidele se deosebeau puternic intre el in programa lor de alegeri. S.U.A nici nu a 
mai lasat sa se infiinte mai mult de doua partide pur si simplu a facut. 
Ceea ce au de gand lobbisti se vede din ec nmai mult. Se poate observa cum se vrea sa se ajunga la 
o unire a continentelor si tarilor din punct de vedere religios, politic economic si militar. Acesti 
mari conducatori industriali se intalnesc in secret si tot ce hotarasc vor sa tina secret. Sunt mai 
multe grupari din ei si fiecare isi are sarcina lui si scopurile sale. 
 
Una din aceste grupari au inceput oficial inca din sec 18 si se numaeau francmasoni si iluminati, 
care insa la scurt timp au fost interzisi de regimul acelei epoci, pentru ca au devenit din ce in ce nai 
puternic si periculosi. Insa s-au intalnit mai departe in ascuns. Si astazi nu mai e nici un secret ca 
lojele masonilor se intalnesc regulat in templele lor care sunt in orase si se pot vedea. Acolo ins aei 
se intalnesc numai ca sa isi tina ritualurile. Acestia se intalnesc in locuri private unde vorbesc 
despre viitorul lumii si unde fac si planuri. Francmasoni au o organizatie care se numeste 
Iluminatii( cei luminati). Sunt ascunsi si nimeni nu stie cine apartine in aceasta organizatie.Ei sunt 
in varful piramidei lor de conducere si nu oricine vine la ei ci sunt chemati. Si despre Iluminati 
exista multe zvonuri sifilme facute de Hollywood dar nu exsita dovezi cine apartine de organizatie. 
Si astfel nu se poate deosebi cine apartine masonilor sau iluminatilor. 
 
Se spune ca aceste organizatii sunt oculte si il slujesc pe Satan ca aceia care poarta haine negre sau 
par lung si asculta muzica rock sunt tatuati. Si unele bande de motociclisti si bande de rockeri. Dar 
iluminatii si masonii nu se poarta altfel in public ci se prezinta ca oameni de afaceri seriosi pentru 
ca trebuie sa fie de incredere si astfel cei din jur sa ii poata crede. Ei pregatesc planeta pentru 
antichrist si ii voi da puterea la timpul potrivit. Dar pentru ca nu pot sa spuna oamenilor deschis 
acest lucru, mascheaza ce au de facut ca si umanism si spun ca acest lucru e bun pentru toti atunci 
cand toate statele se vor unii si astfelnu vor mai exista razboaie, rebeliuni, conflicte la toate 
nivelurile si oamenii pot fi liberi si fara granite geografice, iar economia si bunastarea se vor putea 
dezvolta. De aceea lucreaza la o politica, economie, religie si moneda unitara. Politica, economia si 
moneda vor fi conduse de SUA, iar religia de biserca catolica care vrea sa uneasca religile ca si 
ecumenism. Va exista o moneda digitala mondiala, adica ceva care va exista numai in sisteme de 
computer. Si astfel oamenii vor fi mai bine controlati. Se poate observa si astazi cum  banii cash 
sunt din ce in ce mai dati la o parte pana cand nu vor mai exista. Contolul si supravegherea 
oamenilor trebuie avansat la 100 %, pentru ca acestia sa fie tinuti linistiti, si deci sub control. 
Pentru acest lucru trebuie schimbate legi, trebuie instalate camere video pe toate suprafetele, 
camere care au programe de identificare ale fetelor oamenilor. Ascultarea si inregistrarea de date 
va veni precum si automatizarea si digitalizarea productii din industrie prin roboti, care vor fi 
folositi si in alte domenii, cum ar fi in circulatie, sanatate, drept, economie si politica. Nu vor mai 
fi nevoie de medici si de ingrijitori, pentru ca robotii cu inteligenta artificiala vor face lucrul acesta, 
tot asa si avocatii, judecatorii si paznici de inchisoare. Economia, politica si circulatia vor fi 
inlocuite de inteligenta artificiala si toate autovehiculele vor circula singure. Astfel vor avea 
oamenii foarte mult timp liber si majoritatea vor fi someri si ocupati cu programe speciale pentru a 
nu se gandeasca la lucruri ilegale. Ca si mijloace de presiune se vor folosi banii prin faptul ca nu 
vor mai avea acces la ei sau vor fi blocati de tot. Astfel nu vor mai putea cumpara, circula liber, sa 
mearga la medic, sa plateasca chiria, etc. Vom fi obligati sa purtam un cip de identificare, prin care 
vom fi detectati si care ne arata si controleaza toate functile corpului.Astfel nu vom mai putea lua 
decizii singuri ci inteligenta artificiala va prelua aceasta functie. Astel oameni vor fi ca un zombie 
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sau un animal care este controlat. Acesta este scopil iluminatilor si al lui anticrist. Sa aiba controlul 
suprem asupra oamenilor sui asupra tuturor sistemelor de pe planeta. De aceea au inventat cipul 
RFID care il pot implanta oamenilor sub piele. Acest cip functioneaza ca si un telefon mobil si este 
legat de computer si de retea si astfel oamenii pot fi controlati. Acest cip este cca 4mm lung si are 
un diametru de nici macar 2mm. Se implanteza sub piele cu un ac cu o injectie si poate fi scos 
numai printr-o operatie. La inceput acest cip a fost folosit numai pentru aurmarii drumul marfurilor 
pentru a economisi timp. Apoi au testat acest cip si la persoane voluntare care si in ziua de azi 
umbla cu el. Astazi exista oameni cu animale de casa care au implantate in animalele lor un astfel 
de chip cand merg cu acestia in concediu. Se foloseste mai mult in Mexico pentru ca acolo a fost 
cipul produs de SUA. Dar si in Germania il au oameni care il folosesc pe post de identificare 
pentru cluburi si discoteci. La intrare in discoteci isi tin mana unde este cipul implantat la aparatul 
de citit datele prin retea si astfel este identificata persoana. Stim ca noul buletin est biometric. Deci 
contine date care nu se pot confunda cu persoana respectiva cum ar fi amprenta. Noile telefoane 
mobile au o modalitate de a plati la casa in magazine. Aceasta este in legatura cu banca prin 
internet online si extrage automatic suma respectiva din cont. Cipul RFID va avea aceste functii. In 
el sunt memorate toate datele care sunt nevoie pentru viata de zi cu zi, cum ar fi date personale 
(fotografi 3D, amprente, codul genetic, inaltime, greutate, culoarea ochilor, parului si a pielii, 
grupa sanguina, frecventa vocii, etc.), carnet de conducere, datele bancii, adresa, nr. de telefon, 
email, apartenenta ca membru in viata reala cat si in interent, datele casei de asigurari de sanatate, 
fise de sanatate, profil psihologic, obisnuinte de cumparaturi, etc. Se pot memora tot felul de date 
in chip cum ar fi fotografii personale sau de la rude, mai ales intr-o banca de date cu toate locatile 
ca la un telefon mobil. Acest lucru inseamna ca suntem intotdeauna in contact cu autoritatile prin 
sistemul GPS care ne urmareste peste tot. 
Ceva mult mai de speriat am citit in ziar. Oamenii de stiinta au descoperit o propulsie cu reactie 
(sistem de racheta) care este cu mult mai mic decat diametrul de unui fir de par. Vor sa-l foloseasca 
in domeniul medicinii pentru a duce medicamentele direct in zona infectata si astfel celalalte parti a 
le corpului sa nu absoarba medicamentul si sa dea efecte secundare. Atunci am realizat ca aceste 
propulsii pot fi incluse in RFID-cip pentru a controla oamenii cum se vrea. Daca in aceste propulsii 
se pun medicamente care in creier declanseaza un medicament care pot bloca puterea de a lua 
decizii. Astfel suntem foarte manipulativ si urmam numai comenzi care sunt transmise prin 
telefonul mobil sau alte medii. Acest RFID-cip se poate imagina ca un submarin care bombardeaza 
corpul cu torpile si lupta in potriva lui. Deci pentru oricine care isi va implanta acest cip nu va mai 
exista nici o salvare si nu va mai putea hotari singur. 
Cipul poate avea și microfon. Aceasta înseamnă că toate sunetele din mediul nostru pot fi 
înregistrate și astfel tot ceea ce spunem și auzim. 
Extinderea Internetului și a liniilor care devin din ce în ce mai rapide, cum ar fi rețeaua 5G este un 
mijloc important pentru gestionarea fluxului mare de date atunci când toată lumea este conectată la 
internet. În momentul de față, mass-media încearcă deja să ne manipuleze cum vor, de ex. atunci 
când se iau decizii în materie de modă, comportament sau credință (teoria evoluției, toleranță, 
homosexualitate, celibat). Funcționează destul de bine pentru mulți oameni. Dar mai sunt destui 
oameni ca mine, care nu se lasa inselati  de aceste lucruri și avertizeaza  despre ele. Prin urmare, 
suntem un pericol pentru Iluminați și trebuie pusi sub tacere. În plus, oamenii manipulați nu sunt la 
fel de controlați cum își doresc iluminatii. Această tehnologie este soluția. 
Acest cip nu trebuie confundat cu semnul Antichristului, celebrul număr 666. Vom arunca o privire 
mai atentă asupra acestui semn mai departe. De asemenea, se poate  combina cipul cu semnul, ceea 
ce este probabil. 
Un documentar bun despre Illuminati este disponibil de la ZDF pe YouTube sub titlul „Codul 
Illuminati - Rosenkreuz și Craniu și Oase - societăți secrete partea 1 - Terra X - ZDF HD”. 
 
Așa cum spuneam, nu sunt doar aceste două grupuri, ci și altele precum Bilderbergerii, care se 
întâlnesc o dată pe an într-un hotel și invită politicieni de vârf, bancheri și antreprenori. Unii 
aparțin nucleului organizației, altii sunt invitati o singură dată, de ex. Gerhard Schröder și Angela 
Merkel înainte de a deveni cancelari. Astfel, persoanele selectate sunt plasate în anumite poziții și 
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li se spune ce să facă dacă vor să păstreze acea poziție. Dacă nu, nu vor primi poziția și cariera lor 
se va încheia. Întâlnirile nu sunt publice și secrete. Nu vom stii  ce este dezbătut și decis, dar 
rezultatele și viitorul  vorbesc de la sine. 
Unii membri ai acestor organizații se arata deschisu față de scopurile acestor organizati și, cu 
privire la planurile lor de a lupta pentru dominația mondială. 
O bună documentare despre Bilderberger poate fi găsită și pe YouTube sub titlul „Bilderberger - 
The Secret Center of Power”. 
 
Dar cu siguranță există și alte organizații și întâlniri atât de secrete încât încă nu știe nimeni despre 
ele. Acestea se întâlnesc în cercuri mai mici, astfel încât nu este vizibil și, de asemenea, în camere 
private unde publicul nu are acces. De asemenea, pot organiza apeluri de conferință prin apeluri 
telefonice cu protecție iar ceilalti i pot fi informați ce să facă. Acestea formează vârful Illuminatilor. 
 
Dacă în trecut aceste organizații erau atât de secrete încât nimeni nu le știa, astăzi sunt ceva destul 
de normal și sunt bine integrate în societate și își țin ceremoniile în public. În opinia mea, aceștia 
acționează în acest fel pentru că sunt atât de puternici acum, încât nimeni nu îi poate opri. De aceea, 
ei vor să obișnuiască oamenii cu obiectivele lor cu populismul lor, astfel încât să nu existe 
rezistență din partea populației atunci când va veni timpul. 
 
Ei isi  ating obiectivul de dominație mondială provocând constant războaie și crize pentru a 
răsturna guvernele care nu doresc să li se alăture și pentru a putea schimba legile și legile 
fundamentale în sensul lor. Isus a prezis și asta și ne-a avertizat să nu ne facem griji. 
 
Matei 24: 6-7: 
6. Veti auzi de razboaie si vesti de razboaie: vedeti sa nu va inspaimantati, caci toate aceste 
lucruri trebuie sa se intample. Dar sfarsitul tot nu va fi atunci.  
7. Un neam se va scula impotriva altui neam, si o imparatie impotriva altei imparatii; si, pe 
alocuri, vor fi cutremure de pamant, foamete si ciume.  
 
Dacă te uiți în spatele culisei  francmasonilor și a iluminatilor, îți dai seama repede că au fost în 
spatele tuturor războaielor și crizelor de când au existat. De atunci au anihilat indienii din țara lor 
fondatoare America (SUA) pentru că și-au dorit țara pentru ei  și, în același timp, înrobirea 
africanilor și independența față de Marea Britanie, apoi a venit războiul civil, deoarece statele din 
sud nu au dansat conform vointei lor. Apoi a fost războiul cu Mexicul, apoi primul război mondial, 
apoi cel de-al doilea război mondial, apoi războiul rece, iar acum avem teroare globală prin 
musulmani și războiul digital, în care statele se spioneaza reciproc digital și colecteaza date de la 
populație. Toate acestea au dus întotdeauna într-o singură direcție: ca poporul să ofere tot mai 
multă putere, bogăție și control bogaților care controlează guvernele și religiile. Pentru că atunci 
când există pace, nimeni nu vede de ce ar trebui să existe o schimbare. De aceea in spatele  teoriilor 
conspirative sunt întotdeauna aceleași persoane. De îndată ce cineva a văzut prin planul lor  și l-a 
făcut public, acesta este condamnat oficial de guverne și birouri ca o teorie a conspirației, dar nu 
pot contrazice faptele și, dacă o fac, pot face acest lucru cu argumente ilogice și îndepărtate care 
contrazic și legile naturale. Unele dintre aceste dezvăluiri includ atacul japonez asupra portului 
Pearl Harbor  în 1941, căderea World Trade Center din New York în 2001, seria crimelor din NSU 
în 1999-2004, primăvara arabă în 2010, atacul de la NSA din Europa în 2013, precum și toate 
războaiele civile în Africa și Orientul Îndepărtat, valurile de refugiați din Europa și SUA începând 
din 2015 și conflictele asociate între populație și refugiați și radicalizarea rezultată a populației. Nu 
vreau să intru în detalii prea mari, în caz contrar, prelegerea ar fi nesfârșită, dar dacă doriți să aflați 
mai multe, veți găsi destule lecturi și videoclipuri pe Internet. 
 
Deci, acum cunoaștem păpușarii care vor să ne controleze ca niște marionete și intențiile lor. 
Singurul lucru rămas de făcut este să știi exact ce se va întâmpla, când se va întâmpla și cum te poți 
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proteja împotriva la tot. Obținem aceste informații foarte precis din Biblie dacă o interpretezi și o 
înțelegi corect. 
 
 

Partea 3: Opinia Bibliei 
 
 
Biblia prezice deja viitorul destul de bine și totul merge exact așa cum a intenționat și prevăzut 
Dumnezeu. Întrucât Dumnezeu este mai puternic decât diavolul și oamenii, El are ultimul cuvânt și 
direcționează totul după voia Sa. Deci trebuie să presupunem că tot ceea ce se întâmplă este planul 
lui Dumnezeu. Acest lucru nu înseamnă că l-a dorit în acest fel, pentru că dacă ar fi numai în 
conformitate cu voința lui, toți oamenii ar aparține lui și l-ar sluji și ar fi ca în Paradis, așa cum era 
în grădina Edenului. Dar, deoarece diavolul a intervenit și vrea să distrugă tot ceea ce a făcut 
Dumnezeu bine, totul trebuie să piară mai întâi, astfel încât Dumnezeu să le arate oamenilor ce fel 
de viitor au ales când Adam și Eva au mâncat fructul interzis . Totul trebuie dus până la culmea 
răului, astfel încât să existe o distrugere a sistemului complet la nivel mondial înainte ca totul să fie 
din nou bun și umanitatea să aibă a doua șansă. Voi explica în detaliu cum se va întâmpla acest 
lucru în următoarele pagini. 
 
Cel mai mare ajutor pentru noi este Apocalipsa din Biblie ca ghid, deoarece constă în profeții care 
au început după apostoli și continuă până la sfârșitul lumii și al umanității. Între acestea trebuie 
consultate alte pasaje din Biblie care au fost spuse de Isus și profeți pentru a putea face afirmații 
mai precise. Din păcate, revelația și profeția sunt adesea simbolice, codificate și încurcate în timp 
și foarte puțini le înțeleg sau le înțeleg doar parțial sau confundă ordinea evenimentelor, dând astfel 
o predicție greșită care induce în eroare sau induce în eroare multe persoanesi se iau decizii gresite. 
Este ușor să se urmareasca  anumite reguli și mai ales dacă se cere lui Dumnezeu înțelepciune 
pentru a înțelege cartea Apocalipsei. 
 
La sfârșitul acestui studiu, enumerez simbolurile cu semnificațiile lor și textele din Biblie și, prin 
urmare, nu explic simboluri în cadrul studiului. 
 
Apocalipsa  este împărțită după cum urmează: 
 
- Capitolele 1-3: Situația spirituală a creștinilor din anii 70 d.Hr. până în zilele noastre 
- Capitolele 4-19: Necazul cel mare și sfârșitul lumii 
- Capitolele 20: 1-6: Imparatia de 1000 de ani 
- Capitolele 20: 7-15: reactivarea Satanei și judecata finală 
- Capitolul 21: Eternitatea, Cerul Nou și Pământul Nou 
 
În momentul de față suntem la sfârșitul timpului descris în capitolele 3: 14-22, adică scrisoarea 
către Laodicea și suntem aproape de capitolul 6: 1. Capitolele 4-5 au loc în cer și coincid cu 
sfârșitul scrisorii către Laodicea. De aceea, capitolele 4-5 nu sunt atât de importante pentru noi, 
pentru că nu ne preocupă direct. 
 
În capitolele 3.14-22 se spune: 
14. Ingerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: "Iata ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios si 
adevarat, Inceputul zidirii lui Dumnezeu:  
15. "Stiu faptele tale: ca nu esti nici rece, nici in clocot. O, daca ai fi rece sau in clocot!  
16. Dar, fiindca esti caldicel, nici rece, nici in clocot, am sa te vars din gura Mea.  
17. Pentru ca zici: "Sunt bogat, m-am imbogatit, si nu duc lipsa de nimic", si nu stii ca esti ticalos, 
nenorocit, sarac, orb si gol,  
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18. te sfatuiesc sa cumperi de la Mine aur curatat prin foc, ca sa te imbogatesti; si haine albe, ca 
sa te imbraci cu ele si sa nu ti se vada rusinea goliciunii tale; si doctorie pentru ochi, ca sa-ti ungi 
ochii si sa vezi.  
19. Eu mustru si pedepsesc pe toti aceia pe care-i iubesc. Fii plin de ravna, dar, si pocaieste-te!  
20. Iata Eu stau la usa si bat. Daca aude cineva glasul Meu si deschide usa, voi intra la el, voi 
cina cu el, si el cu Mine.  
21. Celui ce va birui ii voi da sa sada cu Mine pe scaunul Meu de domnie, dupa cum si Eu am 
biruit si am sezut cu Tatal Meu pe scaunul Lui de domnie."  
22. Cine are urechi sa asculte ce zice bisericilor Duhul."  
 
Versetul 14 ne prezinta pe Isus, emițătorul personal al revelațiilor, pentru că numai El este 
începutul creației și numai El este primul născut al îngerilor și numai cu și prin El a fost creat totul. 
Trăim de fapt într-o perioadă în care mulți oameni se convertesc la Dumnezeu și merg la biserica. 
Există chiar și convertiri în masă în mii. Dar acestea nu sunt adevărate convertiri, deoarece sunt 
carismatici și penticostali care primesc un botez al minții care nu este de la Dumnezeu. Puteți găsi 
mai multe despre acest lucru în studiul meu „Penticostalii ruși, carismatici și vorbirea in limbi” 
Baptiștii au fost deja cuceriți de lume și nici măcar nu vreau să vorbesc despre noii apostoli, 
Martorii lui Iehova, Scientology etc., pentru că au fost de la început o erezie. Nu mai există 
aproape nici o biserică care să fie rezonabilă în modul Bibliei, iar dintre acestea, cu greu, tot ceea 
ce în Biblie nu pun la inima și  ignoră câteva pasaje din ea sau o interpretează diferit, deoarece 
iubesc prea mult lumea. Mai multe despre acest lucru în prelegerea mea „Creștini aleși - Cine 
merge în iad și cine se duce in  cer?” Isus îi numește pe acești ipocriți „călduți” pentru că ei se 
numesc creștini și cred în Dumnezeu și, de asemenea, lucrează misionari pentru El, dar, din păcate, 
greșit și în forma de erezie. Și de accea Dumnezeu  vrea să ii  arunce pe acestia în iad. Isus atrage 
atenția și asupra prosperității în care trăim astăzi în versetul 17. Dar atrage atenția și asupra stării 
spirituale , care este săracă și mizerabilă. Versetul 18 este menit spiritual. Prin  hainele  albe El 
arata credința imaculată, fără păcat, pe care ar trebui să o avem și că o primim de la El doar dacă ne 
mărturisim păcatele și îl lăsăm să ne spele. De fapt,  Isus este chiar la ușă, și din punct de vedere al 
timpului, deoarece în câteva decenii va fi asa dacă francmasonii își vor îndeplini planul așa cum au 
spus că vor face. Aceste avertismente nu sunt pur și simplu spuse așa, ci ar trebui să fie motive de 
îngrijorare pentru ca oamenii care se numesc creștini să se pocaiasca cu adevarat. 
 
Acum voi sări în timpul lui Isus pe pământ, pentru că atunci ne-a oferit indicii importante despre 
ora actuală. El spune în Matei 24: 3-8: 
3. El a sezut jos pe Muntele Maslinilor. Si ucenicii Lui au venit la El la o parte si I-au zis: "Spune-
ne, cand se vor intampla aceste lucruri? Si care va fi semnul venirii Tale si al sfarsitului veacului 
acestuia?"  
4. Drept raspuns, Isus le-a zis: "Bagati de seama sa nu va insele cineva.  
5. Fiindca vor veni multi in Numele Meu si vor zice: "Eu sunt Hristosul!" Si vor insela pe multi.  
6. Veti auzi de razboaie si vesti de razboaie: vedeti sa nu va inspaimantati, caci toate aceste 
lucruri trebuie sa se intample. Dar sfarsitul tot nu va fi atunci.  
7. Un neam se va scula impotriva altui neam, si o imparatie impotriva altei imparatii; si, pe 
alocuri, vor fi cutremure de pamant, foamete si ciume.  
8. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decat inceputul durerilor.  
 
Toate acestea au fost deja îndeplinite. Avem mulți falși profeti și imitatori ai lui Isus, peste 30 de 
războaie, războaie civile și conflicte politice din întreaga lume, care sunt în creștere, din ce în ce 
mai multe epidemii și boli și din ce în ce mai multe dezastre naturale, precum cutremure, erupții 
vulcanice și inundații. Din versetul 9, Isus vorbește despre necazul care urmează să înceapă cu 
prăbușirea economică. Mai multe despre asta mai jos. 
 
Dar mai întâi ne întoarcem la Apocalipsa . În capitolele 4-5 ne aflăm în ceruri, unde este descris 
tronul lui Dumnezeu și o carte care include timpul necazului și numai Isus o poate deschide, 
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deoarece are 7 sigilii pe care numai o creatură le poate deschide  care a murit pentru păcatele 
oamenilor și are putere asupra cerului, iadului și pământului. După cum am spus, această parte nu 
este relevantă pentru noi, deoarece nu ne privește direct și are loc doar în cer. Întrucât acest 
studiuse referă doar la noi, oamenii care trebuie pregătiți și avertizați pentru criză sau necaz, nu voi 
cita aceste capitole pentru a nu prelungi inutil acest studiu. 

Necazul cel mare  
 
 
De la capitolul 6, Necazul cel mare incepe , adică criza,  și se termină cu capitolul 19. Aceasta este 
partea care este iminentă și foarte înspăimântătoare. Această parte este parțial simbolică și parțial 
amestecată în timp. Deci este un fel de criptare, dar cine are credință și  progres în credință i se dă 
cheia. Există mulți creștini și savanți care cred că înțeleg Apocalipsa și unii sunt vazuti foarte bine 
printre creștini și de aceea mulți îi cred, dar sunt foarte mici în credință, deoarece contravin Bibliei 
în unele învățături. Dumnezeu nu le oferă acestor savanți cunoștințe noi și mari dacă nu pot crede 
în învățături simple, cum ar fi: B. pe tema capului femeii când se roagă de la 1 Corinteni 11: 3-16. 
Oricine contrazice acest pasaj fie are o credință foarte mică, fie deloc. Cineva care nu poate crede 
și face un lucru atât de simplu nu poate obține înțelepciune pe subiecte la fel de mari și dificile ca 
Apocalipsa. Printre acești falsi savanți este John McArthur, care contrazice categoric Biblia și încă 
dă multe prelegeri și a scris un comentariu biblic. 
 
În Apocalipsa, Necazul cel mare este  de 7 ani în total este împărțit în 7 sigilii, iar cel de-al 7-lea 
sigiliu conține 7 trâmbițe, iar cea de-a șaptea trâmbiță conține 7 potire. Toate împreună formează 
un întreg și merg de la începutul necazului până la sfârșit. 
De fiecare dată când se deschide un sigiliu și se aude o trambita și se toarnă un potir , se întâmplă 
ceva pe pământ sau în ceruri. 
Deschiderile sigiliului nu trebuie neapărat să fie deschise decât după încheierea evenimentului 
sigiliului anterior. De asemenea, pot fi deschise una după cealaltă și astfel pot rula în paralel un 
timp. Acest lucru este valabil și pentru trambite și potire. 
 
Înainte de a începe, aș dori să enumăr o scurtă privire de ansamblu a pasajelor Bibliei în ordine 
cronologică, astfel încât să devină mai clar și mai ușor de înțeles. Acesta este codul de timp 
alapocalipsei . Capitolele 6-19: 
 
Capitolul 17 + Daniel 2,36-45 + 7,1-8: 8 Imperii, Biserică Catolică 
Capitolul 12 + Ezechiel 28: 11-19: Satana 
Capitolele 13: 1-10 + Ezechiel 28: 1-11: Antihrist 
Capitolele 13.11-18: Profetul  și semnul  
Capitolele 6: 1-2: începutul primei jumătăți a necazului, primul sigiliu, dominația mondială a 
Anticristului, contract de 7 ani 
Capitolele 6.3-8: 2-4. Sigiliu, criză globală, anarhie, foamete, epidemii 
Capitolele 6: 9-11: 5 pecete, răpirea bisericii 
Capitolele 6: 12-17: al 6-lea sigiliu, mare cutremur și meteoriți 
Capitolul 7: Evreii alesi sunt pecetluiti, credinciosii din ceruri 
Capitolele 8-11, 1-2: pecetea a 7-a, 6 trâmbițe și ciumă 
Capitolele 14: 6-13: Începutul celei de-a doua jumătăți a necazului, anunțuri în avans și 
avertismente 
Capitolele 11: 1-14: cei 2 martori 
Capitolele 11.15-19: a 7-a trambita ă, misterul lui Dumnezeu 
Capitolele 15-16: martirii creștini din necazul cel mare  in ceruri, 7 potire 
Capitolul 18: căderea / pedepsirea bisericii catolice  
Capitolele 19: 1-10: Nunta miresei  
Capitolele 14: 14-16: Isus îi salvează pe evrei de Antichrist 
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Capitolele 14: 17-20 + 19: 11-21: Armageddon, sfârșitul necazului 
Capitolele 14: 1-5: Cei 144.000 de evrei din Sion 
 
Pentru a înțelege necazul cel mare, trebuie mai întâi să cunoaștem cele mai importante 3 persoane 
și sisteme: 
 
- 8 imperii și biserica catolica 
- Satana 
- Anticrist 

 
 

Cele 8 imperii ale lumii și biserica catolica 
 
 
Apocalipsa 17: 
 
1. Apoi, unul din cei sapte ingeri care tineau cele sapte potire a venit de a vorbit cu mine si mi-a 
zis: "Vino sa-ti arat judecata curvei celei mari, care sade pe ape mari.  
2. Cu ea au curvit imparatii pamantului; si locuitorii pamantului s-au imbatat de vinul curviei ei!"  
3. Si m-a dus, in Duhul, intr-un pustiu. Si am vazut o femeie sezand pe o fiara de culoare stacojie, 
plina cu nume de hula, si avea sapte capete si zece coarne.  
4. Femeia aceasta era imbracata cu purpura si stacojiu; era impodobita cu aur, cu pietre scumpe 
si cu margaritare. Tinea in mana un potir de aur plin de spurcaciuni si de necuratiile curviei ei.  
5. Pe frunte purta scris un nume, o taina: "Babilonul cel mare, mama curvelor si spurcaciunilor 
pamantului."  
6. Si am vazut pe femeia aceasta, imbatata de sangele sfintilor si de sangele mucenicilor lui Isus. 
Cand am vazut-o, m-am mirat minune mare.  
7. Si ingerul mi-a zis: "De ce te miri? Iti voi spune taina acestei femei si a fiarei care o poarta si 
care are cele sapte capete si cele zece coarne.  
8. Fiara pe care ai vazut-o era, si nu mai este. Ea are sa se ridice din Adanc si are sa se duca la 
pierzare. Si locuitorii pamantului, ale caror nume n-au fost scrise de la intemeierea lumii in 
Cartea Vietii, se vor mira cand vor vedea ca fiara era, nu mai este, si va veni. -  
9. Aici este mintea plina de intelepciune. - Cele sapte capete sunt sapte munti pe care sade femeia.  
10. Sunt si sapte imparati: cinci au cazut, unul este, celalalt n-a venit inca, si cand va veni, el va 
ramane putina vreme.  
11. Si fiara, care era, si nu mai este, ea insasi este al optulea imparat: este din numarul celor sapte, 
si merge la pierzare.  
12. Cele zece coarne pe care le-ai vazut sunt zece imparati, care n-au primit inca imparatia, ci vor 
primi putere imparateasca timp de un ceas impreuna cu fiara.  
13. Toti au acelasi gand si dau fiarei puterea si stapanirea lor.  
14. Ei se vor razboi cu Mielul; dar Mielul ii va birui, pentru ca El este Domnul domnilor si 
Imparatul imparatilor. Si cei chemati, alesi si credinciosi, care sunt cu El, de asemenea, ii vor 
birui."  
15. Apoi mi-a zis: "Apele pe care le-ai vazut, pe care sade curva, sunt noroade, gloate, neamuri si 
limbi.  
16. Cele zece coarne pe care le-ai vazut si fiara vor uri pe curva, o vor pustii si o vor lasa goala. 
Carnea i-o vor manca si o vor arde cu foc.  
17. Caci Dumnezeu le-a pus in inima sa-I aduca la indeplinire planul Lui: sa se invoiasca pe 
deplin si sa dea fiarei stapanirea lor imparateasca, pana se vor indeplini cuvintele lui Dumnezeu.  
18. Si femeia pe care ai vazut-o este cetatea cea mare, care are stapanire peste imparatii 
pamantului."  
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O femeie care stă pe un animal este descrisă pentru prima dată aici. Din versetul 8 vine și explicația 
viziunii. Caracteristicile femeiI sunt următoarele: 
 
- este o religie 
- corupe guvernele 
- este foarte bogată 
- este criminala și persecutoarea creștinilor 
-  corupe popoarele 
- este un oraș mare 
- stă pe 7 munți 
- va fi distrus în final 
 
Există o singură religie care i-a persecutat și ucis pe creștini de la început: Biserica catolică. 
Desigur,nu s-a persecutat pea insasi, dar  pe adevărații creștini care au expus biserica ca un idol și 
nu au vrut să o urmeze. Desigur, există și persecuții ale creștinilor și în țările musulmane, dar abia 
de la Primul Război Mondial, când europenii au împărțit lumea între ei și musulmani au început să 
fie împotriva creștinilor și invers. Până atunci, evreii, creștinii și musulmanii trăiseră liniștiți unul 
lângă altul și nimeni nu se deranja cu religia celuilalt. 
 
Nu există nici o îndoială că Biserica este bogată. Clădirile bisericii și alte bunuri imobiliare care le 
aparțin singure în întreaga lume valorează miliarde de dolari. La acestea se adaugă comorile și 
impozitul bisericesc pe care au strâns-o până în prezent. 
 
Un oraș mare care se află pe 7 dealuri se potrivește și cu Roma. Iată o poză cu ea: 
 

 
 
Vom vedea în cel de-al 7-lea bol că va fi distrus la sfârșitul necazului. 
 
Să ne uităm acum la animalul pe care stă femeia. Iată proprietățile sale: 
 
- are nume de blasfemie 
- are 7 capete = 7 munți 
- este format din 7 regi: 5 căzuți, 1inca este , 1 venit pentru scurt timp 
- este al 8-lea rege, dar și unul din al 7-lea 
- are 10 coarne = 10 regi viitori 
- provine din Abis 
- fuge în ruină 
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- a fost, nu este și este acolo și toți necredincioșii vor fi uimiți 
 
Caracteristicile „nume de blasfemie”, „provin din Abis  ” și „merge la ruină” indică pe  Satana. 
 
In primul rând, cele 7 capete reprezintă cei 7 munți pe care stă femeia, adică  biserica catolica și în 
al doilea rând și pentru  cei 7 regi. Faptul că au existat 5 regi, 1 există și1 inca vine , indică regi sau 
regate puternice, care sunt distribuite  pe întreaga perioadă a istoriei mondiale. În conformitate cu 
ora actuală a lui Ioan, care, potrivit experților, a scris revelația în 94-96, trebuie să pornim și din 
acest punct de vedere și să calculăm 5 tărâmuri, 1 imperiu în care Ioan era în prezent și 1  imperiu 
care va veni. 
Când a trăit Ioan era Imperiul Roman. Acesta este imperiul care era . Deci, 5 imperii ar trebui 
contorizate din Imperiul Roman, care au fost până la creație. 
Într-adevăr, marile regate au început cu egiptenii, care erau atunci conducători pe regiuni pe 
vremea lui Avraam care a trăit în jurul anului 2200 î.Hr. .Când Israel a iesit  în 1476 î.Hr. BC din 
Egipt și a luat Canaan in stapanire , imperiul egiptean s-a limitat la Egipt. 751 î.Hr. Asirienii au 
avut atunci cea mai mare expansiune. Acest imperiu a fost apoi înlocuit de babilonieni, apoi de 
medo-persani, apoi de greci. Cu fiecare imperiu, imperiul a crescut geografic. 
Egiptenii aveau pământ până la hetiti, care este acum regiunea centrală a Turciei. 
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Imperiul Asirian s-a extins din Egipt în sud până în ceea ce este acum Turcia în nord și Babilon și 
Irak în est. 
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Imperiul babilonian a fost puțin mai mare decât imperiul asirian și a cuprins aproape toată Turcia. 
 

 
 
Imperiul Medo-Persan s-a extins din Egipt în sud, Grecia și Turcia în nord, și Pakistan și 
Afganistan în est. 
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Imperiul grec era cam la fel de mare ca si imperiul medo-persan. 

 
 
 
Vedem cum Israel a fost intotdeauna "buricul", centrul lumii si cum toti au vrut sa il cucereasca. 
Dupa greci au venit romanii, timpul in care se afla Ioan si erau extinsi de la Portugalia si Maroc in 
Vest si Anglia in Nord, Egipt in Sud si Irac in Est. 
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Orașul Roma se afla chiar în centrul imperiului său, iar Europa apare în centrul atenției privitorului 
și al Israelului. Acesta a fost a 6-lea regat. 
 
Regatul al 7-lea se spune în versetul 10 că va dura doar un timp scurt și va include regatul al 8-lea 
și, de asemenea, cei 10 regi care vor veni și vor da fiarei puterea lor. Aceasta înseamnă că al 7-lea 
regat este format din 10 regi, apoi vine un alt rege (fiara), căruia cei 10 regi îi predau puterea și 
astfel celălalt rege întemeiază regatul al 8-lea. Viziunea aparent amestecă animalul care constă din 
cele 7 lumi imperii cu un alt animal care va guverna al 8-lea imperiu mondial, dar încă ambele 
animale formează un singur animal. În spatele celor 7 imperii se află Satana. Al 8-lea animal 
imperiu,care provine și de la cel de-al 7-lea animal imperiu,nu poate fi prin urmare decât 
Anticristul, reprezentantul Satanei pe pământ. Acest lucru este greu de înțeles acum, dar va deveni 
mai clar în următoarele câteva texte din Biblie. 
Versetul 14 anticipează ceva și indică războiul dintre Anticrist și Isus la sfârșitul necazului, dar 
vom vedea asta mai jos când vom ajunge acolo. 
 
În Daniel găsim o altă descriere a imperiilor dintr-o perspectivă complet diferită. 
 
Daniel 2,31-45: 
 
31. Tu, imparate, te uitai, si iata ca ai vazut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare si de o 
stralucire nemaipomenita. Statea in picioare inaintea ta, si infatisarea lui era infricosatoare.  
32. Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul si bratele ii erau de argint; pantecele si 
coapsele ii erau de arama;  
33. fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier si parte de lut.  
34. Tu te uitai la el, si s-a dezlipit o piatra fara ajutorul vreunei maini, a izbit picioarele de fier si 
de lut ale chipului si le-a facut bucati.  
35. Atunci fierul, lutul, arama, argintul si aurul s-au sfaramat impreuna si s-au facut ca pleava din 
arie vara; le-a luat vantul, si nici urma nu s-a mai gasit din ele. Dar piatra care sfaramase chipul 
s-a facut un munte mare si a umplut tot pamantul.  
36. Iata visul. Acum ii vom spune si talcuirea inaintea imparatului.  
37. Tu, imparate, esti imparatul imparatilor, caci Dumnezeul cerurilor ti-a dat imparatie, putere, 
bogatie si slava.  



 19 

38. El ti-a dat in maini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele campului si pasarile 
cerului si te-a facut stapan peste toate acestea: tu esti capul de aur!  
39. Dupa tine se va ridica o alta imparatie, mai neinsemnata decat a ta; apoi o a treia imparatie, 
care va fi de arama si care va stapani peste tot pamantul.  
40. Va fi o a patra imparatie, tare ca fierul; dupa cum fierul sfarama si rupe totul, si ea va sfarama 
si va rupe totul, ca fierul care face totul bucati.  
41. Si dupa cum ai vazut picioarele si degetele picioarelor parte de lut de olar si parte de fier, tot 
asa si imparatia aceasta va fi impartita; dar va ramane in ea ceva din taria fierului, tocmai asa 
cum ai vazut fierul amestecat cu lutul.  
42. Si dupa cum degetele de la picioare erau parte de fier si parte de lut, tot asa si imparatia 
aceasta va fi in parte tare si in parte plapanda.  
43. Daca ai vazut fierul amestecat cu lutul, inseamna ca se vor amesteca prin legaturi omenesti de 
casatorie, dar nu vor fi lipiti unul de altul, dupa cum fierul nu se poate uni cu lutul.  
44. Dar in vremea acestor imparati, Dumnezeul cerurilor va ridica o imparatie care nu va fi 
nimicita niciodata si care nu va trece sub stapanirea unui alt popor. Ea va sfarama si va nimici 
toate acele imparatii, si ea insasi va dainui vesnic.  
45. Aceasta inseamna piatra pe care ai vazut-o dezlipindu-se din munte fara ajutorul vreunei 
maini si care a sfaramat fierul, arama, lutul, argintul si aurul. Dumnezeul cel mare a facut deci 
cunoscut imparatului ce are sa se intample dupa aceasta. Visul este adevarat, si talcuirea lui este 
temeinica."  

 
 
Se vorbește despre o statuie pe care Nebucadnețar a văzut-o într-un vis pe care nimeni nu il putea 
interpreta decât Daniel. Și aici vedem regate ca în Apocalipsa 17. 
Nebucadnețar a trăit în epoca babiloniană, ceea ce simboliza capul statuii. După cum am văzut mai 
sus, imperiul babilonian a fost cel mai mic dintre toate care vin după el, dar este totuși făcut din aur 
și cu fiecare imperiu valoarea metalului scade, deși imperiile continuă să crească. Acest lucru se 
datorează faptului că cu cât un imperiu este mai mare, cu atât este mai dificil să fdie controlat si sa 
fie pastrat. 
Pe scurt, imperiile arată astfel: 
 
Cap de aur: Imperiul Babilonian 
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Piept de argint: Imperiul Medo-Persan 
Pântecele și țesuturile din cupru: imperiul grec, care de asemenea stăpânea toate țările din regiune 
Coapse de fier: Imperiul Roman 
Picioare și degetele din fier și lut: imperiul din 10 state 
 
Imperiul Roman s-a împărțit de fapt pe jumătate: Roma și Constantinopol, Istanbulul de astăzi. 
Roma a devenit mai târziu catolică și Constantinopol ortodoxă. Dar amândoi erau creștini, dar nu 
biblici, ci amestecaseră credința creștină cu cultul lor al zeilor. Așa a devenit Maria o zeiță și sfinți 
din apostoli și din toate celelalte modele de credințăla care s-au inchinat, la fel cum sunt și astăzi. 
Împărații din acea vreme și-au schimbat religiile în creștinism, deoarece mulți oameni au devenit 
creștini la vremea respectivă, ca urmare a misionarii apostolilor și succesorilor lor și putut sa 
câștige acești creștini de partea lor. Așa că a fost doar o afacere pentru a castiga putere care nu era 
despre religie, ci despre politică. Deci, vedem că chiar și atunci ideea de bază a elitei puterii era sa 
castige doar mai multă putere decât în prezent, și că aceste structuri de putere au fost fără 
întreruperi și că există o singură putere în spatele ei, și anume Satana, care lucrează pentru un 
guvern mondial. 
 
Imperiul Roman nu mai există astăzi, așa că ar trebui să existe un decalaj între coapse și picioare, 
dar Imperiul Roman trăiește în biserica catolica in continuare, atât din punct de vedere politic, cât 
și religios, deoarece biserica este și un stat - Vaticanul. În afară de aceasta, până la sfârșitul Evului 
Mediu, biserica nu avea doar o mare putere religioasă, ci și o putere politică și a stat deasupra 
tuturor regilor din Europa. Același lucru a fost valabil și pentru Constantinopol, care și-a extins 
imperiul din Europa de Est până în Rusia. De aceea, majoritatea oamenilor din această regiune sunt 
ortodocși. 
Abia în secolul al XIX-lea biserica a pierdut din ce în ce mai multă putere, dar bisericile încă mai 
au un statut politic special și sunt considerate teritoriile bisericii catolice. Din acest motiv, în 
actuala criză de refugiați, bisericile locale pot acorda, de asemenea azil imigrantilor  si astfel statul 
nu poate interveni. Deci bisericile sunt un stat într-un stat precum Vaticanul este ca un stat în Italia. 
 
Deci se poate spune că va veni un imperiu cu 10 state, în care toate statele de pe Pământ vor crește 
împreună în aceste state. 
 
Acum, lipsa de claritate ar trebui rezolvată cu cei 10 regi din Apocalipsa 17. Tot ce rămâne este 
întrebarea despre regatul al 8-lea care va veni după cei 10 regi și despre ce este vorba cu animalul 
din animal. Putem clarifica acest lucru în Daniel 7. 
 
1. In anul intai al lui Belsatar, imparatul Babilonului, Daniel a visat un vis si a avut vedenii in 
mintea lui, pe cand era in pat. In urma a scris visul si a istorisit lucrurile de capetenie.  
2. Daniel a inceput si a zis: "In vedenia mea de noapte am vazut cum cele patru vanturi ale 
cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare.  
3. Si patru fiare mari au iesit din mare, deosebite una de alta.  
4. Cea dintai semana cu un leu si avea aripi de vultur. M-am uitat la ea, pana in clipa cand i s-au 
smuls aripile; si, sculandu-se de pe pamant, a stat drept in picioare ca un om si i s-a dat o inima 
de om.  
5. Si iata ca o a doua fiara era ca un urs si statea intr-o rana; avea trei coaste in gura intre dinti; 
si i s-a zis: "Scoala-te si mananca multa carne!"  
6. Dupa aceea m-am uitat mai departe si iata o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi 
ca o pasare; fiara aceasta avea si patru capete si i s-a dat stapanire.  
7. Dupa aceea m-am uitat in vedeniile mele de noapte si iata ca era o a patra fiara, nespus de 
grozav de inspaimantatoare si de puternica; avea niste dinti mari de fier, manca, sfarama si calca 
in picioare ce mai ramanea; era cu totul deosebita de toate fiarele de mai inainte si avea zece 
coarne.  
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8. M-am uitat cu bagare de seama la coarne si iata ca un alt corn mic a iesit din mijlocul lor, si 
dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintai coarne. Si cornul acesta avea niste ochi 
ca ochii de om si o gura care vorbea cu trufie.  
9. Ma uitam la aceste lucruri, pana cand s-au asezat niste scaune de domnie. Si un Imbatranit de 
zile a sezut jos. Haina Lui era alba ca zapada, si parul capului Lui era ca niste lana curata; 
scaunul Lui de domnie era ca niste flacari de foc, si rotile lui ca un foc aprins.  
10. Un rau de foc curgea si iesea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Ii slujeau si de zece mii de 
ori zece mii stateau inaintea Lui. S-a tinut judecata si s-au deschis cartile.  
11. Eu ma uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela: m-am 
uitat pana cand fiara a fost ucisa, si trupul ei a fost nimicit si aruncat in foc ca sa fie ars.  
12. Si celelalte fiare au fost dezbracate de puterea lor, dar li s-a ingaduit o lungire a vietii pana la 
o vreme si un ceas anumit.  
13. M-am uitat in timpul vedeniilor mele de noapte si iata ca pe norii cerurilor a venit unul ca un 
fiu al omului; a inaintat spre Cel Imbatranit de zile si a fost adus inaintea Lui.  
14. I s-a dat stapanire, slava si putere imparateasca, pentru ca sa-I slujeasca toate popoarele, 
neamurile si oamenii de toate limbile. Stapanirea Lui este o stapanire vesnica si nu va trece 
nicidecum, si Imparatia Lui nu va fi nimicita niciodata.  
15. Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul, si vedeniile din capul meu m-au inspaimantat.  
16. M-am apropiat de unul din cei ce stateau acolo si l-am rugat sa-mi dea lamuriri temeinice cu 
privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit si mi le-a talcuit astfel:  
17. "Aceste patru fiare mari sunt patru imparati care se vor ridica pe pamant.  
18. Dar sfintii Celui Preainalt vor primi imparatia si vor stapani imparatia in veci, din vesnicie in 
vesnicie."  
19. In urma am dorit sa stiu adevarul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte; si 
era nespus de grozava: avea dinti de fier si gheare de arama, manca, sfarama si calca in picioare 
ce ramanea;  
20. si asupra celor zece coarne pe care le avea in cap, si asupra celuilalt corn care iesise si 
inaintea caruia cazusera trei; asupra cornului acestuia care avea ochi, o gura care vorbea cu 
trufie si avea o infatisare mai mare decat celelalte coarne.  
21. Am vazut, de asemenea, cum cornul acesta a facut razboi sfintilor si i-a biruit,  
22. pana cand a venit Cel Imbatranit de zile si a facut dreptate sfintilor Celui Preainalt, si a venit 
vremea cand sfintii au luat in stapanire imparatia.  
23. El mi-a vorbit asa: "Fiara a patra este o a patra imparatie care va fi pe pamant. Ea se va 
deosebi de toate celelalte, va sfasia tot pamantul, il va calca in picioare si-l va zdrobi.  
24. Cele zece coarne inseamna ca din imparatia aceasta se vor ridica zece imparati. Iar dupa ei se 
va ridica un altul care se va deosebi de inaintasii lui si va dobori trei imparati.  
25. El va rosti vorbe de hula impotriva Celui Preainalt, va asupri pe sfintii Celui Preainalt si se va 
incumeta sa schimbe vremurile si legea; si sfintii vor fi dati in mainile lui timp de o vreme, doua 
vremuri si o jumatate de vreme.  
26. Apoi va veni judecata si i se va lua stapanirea, care va fi prabusita si nimicita pentru 
totdeauna.  
27. Dar domnia, stapanirea si puterea tuturor imparatiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor 
da poporului sfintilor Celui Preainalt. Imparatia Lui este o imparatie vesnica, si toate puterile Ii 
vor sluji si-L vor asculta!"  
28. Aici s-au sfarsit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gandurile mele si mi 
s-a schimbat culoarea fetei; dar am pastrat cuvintele acestea in inima mea."  
 
Tot aici se vorbește despre 4 imperii mondiale reprezentate de cele 4 animale și aici, de asemenea, 
aceleasi imperii ca în Daniel 2: 
 
Primul animal: Imperiul Babilonian 
Al doilea animal: Imperiul Medo-Persan 
Al treilea animal: Imperiul grec 
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Al 4-lea animal: Imperiul Roman 
10 coarne: imperiul de 10 state 
1 corn mic: anticrist 
 
Viziunea se concentrează mai mult pe al patrulea animal cu cele 10 coarne. La fel ca în Daniel 2, 
care rezultă din Imperiul Roman cele 10 state. Apoi vine Anticristul, care este micul corn care va 
duce razboi impotriva celor 3 state si le va invinge iar celelalte state ii vor da domnia de buna voie. 
Cornul mic înseamnă că Anticrist va fi și șeful statului, dar nu una dintre cele 10 confederații 
majore, ci a unui singur stat care aparține uneia dintre cele 10 state. Cu armata acestui mic stat, el 
va învinge 3 confederații. Trebuie spus că cele 3 state învinse trebuie să fie cele mai puternice, 
altfel celelalte nu ar preda controlul. El va putea face acest lucru deoarece va avea puterea lui 
Satana ca fiul Satanei. 
 
Tot aici va fi timpul necazului cel mare, în care anticristul va face teroare este estimat la 3,5 ani, 
până când va fi învins și judecata va veni asupra oamenilor. Vom vedea mai multe despre Anticrist 
și curtea de mai jos în secțiunea „Descrierea Anticristului”. 
 
În Daniel 8 găsim o descriere a puterilor lumii, dar de data aceasta doar 2 și un mic corn iese dintr-
unul. 
 
1. "In anul al treilea al domniei imparatului Belsatar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afara de cea 
pe care o avusesem mai inainte.  
2. Cand am avut vedenia aceasta mi s-a parut ca eram la capitala Susa, in tinutul Elam; si in 
timpul vedeniei mele ma aflam langa raul Ulai.  
3. Am ridicat ochii, m-am uitat si iata ca intr-un rau statea un berbec si avea doua coarne; 
coarnele acestea erau inalte, dar unul era mai inalt decat celalalt, si cel mai inalt a crescut cel din 
urma.  
4. Am vazut cum berbecul impungea cu coarnele spre apus, spre miazanoapte si spre miazazi; 
nicio fiara nu putea sa-i stea impotriva si nimeni nu putea sa scape pe cine-i cadea in mana; ci el 
facea ce voia, si a ajuns puternic.  
5. Pe cand ma uitam cu bagare de seama, iata ca a venit un tap de la apus si a cutreierat toata fata 
pamantului, fara sa se atinga de el; tapul acesta insa avea un corn mare intre ochi.  
6. A venit pana la berbecul care avea coarne si pe care-l vazusem stand in rau si s-a repezit 
asupra lui cu toata puterea lui.  
7. L-am vazut cum s-a apropiat de berbec, s-a aruncat incruntat asupra lui, a izbit pe berbec si i-a 
frant amandoua coarnele, fara ca berbecul sa i se fi putut impotrivi; l-a trantit la pamant si l-a 
calcat in picioare, si nimeni n-a scapat pe berbec din mana lui.  
8. Tapul insa a ajuns foarte puternic; dar cand a fost puternic de tot, i s-a frant cornul cel mare. In 
locul lui au crescut patru coarne mari, in cele patru vanturi ale cerurilor.  
9. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a marit nespus de mult spre miazazi, spre 
rasarit si spre tara cea minunata.  
10. S-a inaltat pana la ostirea cerurilor, a doborat la pamant o parte din ostirea aceasta si din 
stele si le-a calcat in picioare.  
11. S-a inaltat pana la capetenia ostirii, i-a smuls jertfa necurmata si i-a surpat locul Locasului 
sau celui Sfant.  
12. Oastea a fost pedepsita din pricina pacatului savarsit impotriva jertfei necurmate; cornul a 
aruncat adevarul la pamant si a izbutit in ce a inceput.  
13. Am auzit pe un sfant vorbind; si un alt sfant a intrebat pe cel ce vorbea: "In cata vreme se va 
implini vedenia despre desfiintarea jertfei necurmate si despre uraciunea pustiirii? Pana cand va 
fi calcat in picioare Sfantul Locas si ostirea?"  
14. Si el mi-a zis: "Pana vor trece doua mii trei sute de seri si dimineti; apoi Sfantul Locas va fi 
curatat!"  
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15. Pe cand eu, Daniel, aveam vedenia aceasta si cautam s-o pricep, iata ca inaintea mea statea 
cineva care avea infatisarea unui om.  
16. Si am auzit un glas de om in mijlocul raului Ulai, care a strigat si a zis: "Gabriele, talcuieste-i 
vedenia aceasta."  
17. El a venit atunci langa locul unde eram; si la apropierea lui, m-am inspaimantat si am cazut cu 
fata la pamant. El mi-a zis: "Fii cu luare aminte, fiul omului, caci vedenia priveste vremea 
sfarsitului!"  
18. Pe cand imi vorbea el, am cazut cu fata la pamant lesinat. El m-a atins si m-a asezat iarasi in 
picioare in locul in care ma aflam.  
19. Apoi mi-a zis: "Iata, iti arat ce se va intampla la vremea de apoi a maniei, caci vedenia 
aceasta priveste vremea sfarsitului.  
20. Berbecul pe care l-ai vazut, cu cele doua coarne, sunt imparatii mezilor si persilor.  
21. Tapul insa este imparatia Greciei, si cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintai imparat.  
22. Cele patru coarne care au crescut in locul acestui corn frant sunt patru imparatii care se vor 
ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atata putere.  
23. La sfarsitul stapanirii lor, cand pacatosii vor fi umplut masura nelegiuirilor, se va ridica un 
imparat fara rusine si viclean.  
24. El va fi tare, dar nu prin puterea lui insusi; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti in tot ce va 
incepe, va nimici pe cei puternici si chiar pe poporul sfintilor.  
25. Din pricina propasirii lui si izbandirii vicleniilor lui, inima i se va ingamfa, va pierde pe multi 
oameni care traiau linistiti si se va ridica impotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fara 
ajutorul vreunei maini omenesti.  
26. Iar vedenia cu serile si diminetile, de care a fost vorba, este adevarata. Tu, pecetluieste 
vedenia aceasta, caci este cu privire la niste vremuri indepartate."  
27. Eu, Daniel, am stat lesinat si bolnav mai multe zile; apoi m-am sculat si mi-am vazut de 
treburile imparatului. Eram uimit de vedenia aceasta, si nimeni nu stia."  
 
Aici este vorba doar de Imperiul Medo-Persan, ca un berbec și de Imperiul Grec, cu tap. Berbecul 
avea un corn mai mic și mai mare. Acest lucru se datorează faptului că atunci când babilonienii 
erau încă în controlul lumii, Medii care se aflau la nord de Babilon s-au aliat cu perșii care erau la 
est de Babilon și i-au învins pe babilonieni. Medii erau mai slabi și mai mici, iar perșii mai 
puternici și mai mari. De aceea, perșii au înființat guvernul în țara lor. 
 
Apoi Alexandru cel Mare, care este cornul pe tap, a învins medo-perșii și apoi a murit de o boală în 
Babilon, iar regatul său a fost împărțit între cei 4 generali ai săi, care sunt cele 4 coarne. 
 
Apoi, există un salt mare în timp care sare  peste Imperiul Roman și imperiul federal al celor 10 
state și ajungem la Anticrist, care este micul corn. Și aici trebuie să ne oprim și să cunoaștem mai 
bine Anticristul mai jos. 
 
 

Descrierea Satanei 
 
 
Începem cu cea mai importantă și puternică persoană: diavolul. El a existat de la crearea lumii de la 
început și, de atunci, s-a revoltat împotriva acestei creații și încearcă să o distrugă. 
Mai întâi îl cunoaștem așa cum era la început: 
 
Ezechiel 28, 11-19: 
11. Cuvantul Domnului mi-a vorbit astfel:  
12. "Fiul omului, fa un cantec de jale asupra imparatului Tirului si spune-i: "Asa vorbeste Domnul 
Dumnezeu: "Ajunsesesi la cea mai inalta desavarsire, erai plin de intelepciune si desavarsit in 
frumusete.  
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13. Stateai in Eden, gradina lui Dumnezeu, si erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu 
sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald si cu aur; 
timpanele si flautele erau in slujba ta, pregatite pentru ziua cand ai fost facut.  
14. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile intinse; te pusesem pe muntele cel sfant al lui Dumnezeu, 
si umblai prin mijlocul pietrelor scanteietoare.  
15. Ai fost fara prihana in caile tale, din ziua cand ai fost facut pana in ziua cand s-a gasit 
nelegiuirea in tine.  
16. Prin marimea negotului tau te-ai umplut de silnicie si ai pacatuit; de aceea te-am aruncat de 
pe muntele lui Dumnezeu si te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scanteietoare.  
17. Ti s-a ingamfat inima din pricina frumusetii tale, ti-ai stricat intelepciunea cu stralucirea ta. 
De aceea te arunc la pamant, te dau priveliste imparatilor.  
18. Prin multimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negotului tau ti-ai spurcat locasurile sfinte; 
de aceea scot din mijlocul tau un foc care te mistuie si te prefac in cenusa pe pamant, inaintea 
tuturor celor ce te privesc.  
19. Toti cei ce te cunosc intre popoare raman uimiti din pricina ta; esti nimicit si nu vei mai fi 
niciodata!"  
 
Arhanghelul Lucifer este regele Tirului. Era cel mai frumos și cel mai inteligent înger dintre toti și 
era de asemenea foarte ingamfat  datorită frumuseții sale pentru că nu exista o creatură mai bună 
decât el. Îngerii au, de asemenea, liber arbitru și carcatere diferite ca noi, oamenii. Când Dumnezeu 
a făcut lumea și, de asemenea pe Adam și Eva, Lucifer a observat că oamenii sunt creaturi mai 
bune decât el, pentru că nu erau doar făcute din spirit, ci și din materie ca Dumnezeu și puteau trăi 
în materie și se pot schimba și înmulți. . Materia este întreaga lume și universul. Puteți citi mai 
multe despre acest subiect în prelegerea mea "Trinitatea" sau „De la creatie pana la potop”. Este 
posibil ca oamenii să nu fi aratat la fel de frumos ca Lucifer, dar aveau mult mai multe abilități 
decât el. De aceea, ingamfarea lui a devenit gelozie. A fi plin de sine nu este rau pentru că nu face 
rău nimănui. Dar gelozia are deja răul în ea, care la rândul său provoacă alte fapte rele, iar cine se 
află în această spirală a răutății nu va ieși niciodată dacă nu-l ajută Dumnezeu. Din nefericire, în 
acea perioadă, îngerii nu l-au avut pe Isus ca iertător al păcatelor, ceea ce era adevărat și pentru 
îngeri, altfel ar fi putut să-l ierte și ar fi avut o șansă să iasă din nou din pacat . Astfel, Lucifer a 
devenit din ce în ce mai rău până când răutatea sa a crescut la maxim și a culminat cu puterea 
asupra tuturor și asupra la toate. El a dorit ca toți îngerii și oamenii să-l slujeascăLui și să nu ise 
mai inchine lui Dumnezeu. De aceea, el a început mai întâi cu îngerii și a încercat să îi corupa 
pentru a se închina lui, iar mai târziu a corupt și oamenii, începând cu Eva și apoi cu Adam. 
Aceasta se înțelege prin tranzactia din versetul 16. După ce toți îngerii au fost recrutați de diavol, o 
treime dintre îngeri s-a hotărât pentru el și două treimi pentru Dumnezeu. 
 
Vom vedea acest lucru in Apocalipsa 12. Acest capitol conține evenimente legate de diavol de la 
creație până la sfârșitul necazului și este de asemenea, amestecat în timp și cu multe simboluri. 
 
1. In cer s-a aratat un semn mare: o femeie invaluita in soare, cu luna sub picioare si cu o cununa 
de douasprezece stele pe cap.  
2. Ea era insarcinata, tipa in durerile nasterii si avea un mare chin ca sa nasca.  
3. In cer s-a mai aratat un alt semn: iata, s-a vazut un mare balaur rosu cu sapte capete, zece 
coarne si sapte cununi imparatesti pe capete.  
4. Cu coada tragea dupa el a treia parte din stelele cerului si le arunca pe pamant. Balaurul a stat 
inaintea femeii, care statea sa nasca, pentru ca sa-i manance copilul, cand il va naste.  
5. Ea a nascut un fiu, un copil de parte barbateasca. El are sa carmuiasca toate neamurile cu un 
toiag de fier. Copilul a fost rapit la Dumnezeu si la scaunul Lui de domnie.  
6. Si femeia a fugit in pustiu, intr-un loc pregatit de Dumnezeu, ca sa fie hranita acolo o mie doua 
sute saizeci de zile.  
7. Si in cer s-a facut un razboi. Mihail si ingerii lui s-au luptat cu balaurul. Si balaurul cu ingerii 
lui s-au luptat si ei,  
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8. dar n-au putut birui; si locul lor nu li s-a mai gasit in cer.  
9. Si balaurul cel mare, sarpele cel vechi, numit diavolul si Satana, acela care insala intreaga 
lume, a fost aruncat pe pamant; si impreuna cu el au fost aruncati si ingerii lui.  
10. Si am auzit in cer un glas tare, care zicea: "Acum a venit mantuirea, puterea si imparatia 
Dumnezeului nostru si stapanirea Hristosului Lui; pentru ca parasul fratilor nostri, care zi si 
noaptea ii para inaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.  
11. Ei l-au biruit prin sangele Mielului si prin cuvantul marturisirii lor, si nu si-au iubit viata chiar 
pana la moarte.  
12. De aceea, bucurati-va, ceruri si voi care locuiti in ceruri! Vai de voi, pamant si mare! Caci 
diavolul s-a coborat la voi cuprins de o manie mare, fiindca stie ca are putina vreme."  
13. Cand s-a vazut balaurul aruncat pe pamant, a inceput sa urmareasca pe femeia care nascuse 
copilul de parte barbateasca.  
14. Si cele doua aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca sa zboare cu ele in pustiu, in 
locul ei unde este hranita o vreme, vremuri si jumatatea unei vremi, departe de fata sarpelui.  
15. Atunci sarpele a aruncat din gura apa, ca un rau, dupa femeie, ca s-o ia raul.  
16. Dar pamantul a dat ajutor femeii. Pamantul si-a deschis gura si a inghitit raul pe care-l 
aruncase balaurul din gura.  
17. Si balaurul, maniat pe femeie, s-a dus sa faca razboi cu ramasita semintei ei, care pazesc 
poruncile lui Dumnezeu si tin marturia lui Isus Hristos.  
 
Să parcurgem acest capitol verset cu verset. 
 
Versetul 1 vorbește despre un semn în cer, adică un eveniment sau o viziune. Femeia este Israel. 
Găsim din nou soarele, luna și cele 12 stele din Geneza 37: 9-10 în visul lui Iosif: 
 
9. Iosif a mai visat un alt vis si l-a istorisit fratilor sai. El a zis: "Am mai visat un vis! Soarele, luna 
si unsprezece stele se aruncau cu fata la pamant inaintea mea."  
10. L-a istorisit tatalui sau si fratilor sai. Tatal sau l-a mustrat si i-a zis: "Ce inseamna visul acesta 
pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta si fratii tai sa ne aruncam cu fata la pamant 
inaintea ta?"  
 
Soarele este Iacov, tatăl lui Israel și luna, mama lui Iosif și stelele sunt cei 12 fii sau triburi ale lui 
Israel. Deci în versetul 1 suntem în procesul de infiintare a Israelului. 
 
Versetul 2: Iată un salt în timp în viitor și suntem aproape de nașterea lui Isus. 
 
Versetul 3: vedem o altă viziune care coincide cu versetul 2 în timp. Am văzut deja ce are de-a face 
diavolul cu capetele și coarnele. 
 
Versetul 4: Prima jumătate a versetului 4 ne oferă o descriere a Satanei, care ne este explicată în 
versetele 7-9. Coada simbolizează coruptia și ereziile și stelele sunt îngeri și balaurul este diavolul. 
De asemenea, Satana vrea să-l aibă pe Isus de partea sa când se naște, așa cum vedem în Matei 4: 
1-11. 
 
1. Atunci Isus a fost dus de Duhul in pustiu, ca sa fie ispitit de diavolul.  
2. Acolo a postit patruzeci de zile si patruzeci de nopti; la urma a flamanzit.  
3. Ispititorul s-a apropiat de El si I-a zis: "Daca esti Fiul lui Dumnezeu, porunceste ca pietrele 
acestea sa se faca paini."  
4. Drept raspuns, Isus i-a zis: "Este scris: "Omul nu traieste numai cu paine, ci cu orice cuvant 
care iese din gura lui Dumnezeu."  
5. Atunci diavolul L-a dus in sfanta cetate, L-a pus pe streasina Templului  
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6. si I-a zis: "Daca esti Fiul lui Dumnezeu, arunca-Te jos; caci este scris: "El va porunci ingerilor 
Sai sa vegheze asupra Ta; si ei Te vor lua pe maini, ca nu cumva sa Te lovesti cu piciorul de vreo 
piatra."  
7. "De asemenea este scris", a zis Isus: "Sa nu ispitesti pe Domnul Dumnezeul tau."  
8. Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte inalt, I-a aratat toate imparatiile lumii si stralucirea 
lor si I-a zis:  
9. "Toate aceste lucruri Ti le voi da Tie, daca Te vei arunca cu fata la pamant si Te vei inchina 
mie."  
10. "Pleaca, Satano", i-a raspuns Isus. "Caci este scris: "Domnului Dumnezeului tau sa te inchini 
si numai Lui sa-I slujesti."  
11. Atunci diavolul L-a lasat. Si deodata au venit la Isus niste ingeri si au inceput sa-I slujeasca.  
 
Diavolul nu-l poate distruge pe Isus pentru că este fiul lui Dumnezeu care a făcut lumea și este mai 
mare decât diavolul. Dacă diavolul l-ar putea distruge pe Isus, toată creația ar fi distrusă și ea. De 
aceea, încearcă să-i corupa ca pe îngeri și oameni, dar logic nu reușește, deoarece totul ii  va 
aparține lui Isus si  oricum după vremurile din urma și diavolul nu este nimic în comparație cu Isus. 
 
Versetul 5: Isus se naște, apoi există o altă săritură de timp de 30-37 de ani, apoi Isus este răstignit, 
se întoarce la cer. Astfel că a zdrobit capul șarpelui, așa cum se spune în Geneza 3:15: 
 
15. Vrajmasie voi pune intre tine si femeie, intre samanta ta si samanta ei. Aceasta iti va zdrobi 
capul, si tu ii vei zdrobi calcaiul." 
 
Vom vedea cum șarpele îl musca pe Isus în călcâi in versetul 17. 
 
Versetul 6: Apoi, există un alt salt în timp de peste 2000 de ani, pentru că acum suntem în necaz, 
sau mai degrabă în a doua jumătate a necazului, așa cum vom vedea în cursul studiului .Aici 
diavolul prigoneste pe Israel, dar este ajutat si anume 1260 de zile. Adică exact 3,5 ani. Acest 
verset este explicat mai detaliat mai târziu în versetele 13-16. 
 
Versetele 7-9: După cum am spus, aceste versete sunt o explicație a primei jumătăți a versetului 4. 
Găsim cine este Mihail în mai multe locuri: 
 
Daniel 10.13 + 10.20-21 + 12.1: 
 
13. Dar capetenia imparatiei Persiei mi-a stat impotriva douazeci si una de zile; insa iata ca 
Mihail, una din capeteniile cele mai de seama, mi-a venit in ajutor si am iesit biruitor acolo, langa 
imparatii Persiei. 
 
20. El mi-a zis: "Stii pentru ce am venit la tine? Acum ma intorc sa ma lupt impotriva capeteniei 
Persiei; si cand voi pleca, iata ca va veni capetenia Greciei!  
21. Dar vreau sa-ti fac cunoscut ce este scris in cartea adevarului. Nimeni nu ma ajuta impotriva 
acestora, afara de voievodul vostru Mihail."  
Daniel12:1  
 
1. In vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tau; caci 
aceasta va fi o vreme de stramtorare cum n-a mai fost de cand sunt neamurile si pana la vremea 
aceasta. Dar in vremea aceea, poporul tau va fi mantuit, si anume oricine va fi gasit scris in carte. 
 
Deci, Mihail este un arhanghel care luptă împotriva puterilor invizibile malefice și uneori cu Isus 
impreuna. În paralel cu evenimentele pământești, îngerii și Isus luptă cu demonii și diavolul să-l 
oprească, altfel ar provoca distrugerea pământului mai repede decât intenționat de Dumnezeu în 
planul Său. 
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Versetul 1 vorbește chiar despre perioada de necaz când Michael luptă cu  Satana pentru a-l proteja 
pe Israel. Aceasta ne arată cât de obsedat diavolul este să distrugă Israelul și toți credincioșii. 
 
Versetele 10-12: Pentru a înțelege lupta dintre Mihail și Satana, trebuie să privim versetele 7-12 în 
ansamblu. Vedem în versetul 10 că Satana îi acuză constant pe credincioșii lui Dumnezeu. Vedem 
foarte bine cum funcționează acest lucru în Iov 1,6-12 + 2.1-7: 
 
6. Fiii lui Dumnezeu au venit intr-o zi de s-au infatisat inaintea Domnului. Si a venit si Satana in 
mijlocul lor.  
7. Domnul a zis Satanei: "De unde vii?" Si Satana a raspuns Domnului: "De la cutreierarea 
pamantului si de la plimbarea pe care am facut-o pe el."  
8. Domnul a zis Satanei: "Ai vazut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pamant. Este un om 
fara prihana si curat la suflet, care se teme de Dumnezeu si se abate de la rau."  
9. Si Satana a raspuns Domnului: "Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?  
10. Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui si tot ce este al lui? Ai binecuvantat lucrul mainilor lui, si 
turmele lui acopera tara.  
11. Dar ia intinde-Ti mana si atinge-Te de tot ce are, si sunt incredintat ca Te va blestema in fata."  
12. Domnul a zis Satanei: "Iata, iti dau pe mana tot ce are, numai asupra lui sa nu intinzi mana." 
Si Satana a plecat dinaintea Domnului.  
 
1. Fiii lui Dumnezeu au venit intr-o zi de s-au infatisat inaintea Domnului. Si a venit si Satana in 
mijlocul lor si s-a infatisat inaintea Domnului.  
2. Domnul a zis Satanei: "De unde vii?" Si Satana a raspuns Domnului: "De la cutreierarea 
pamantului si de la plimbarea pe care am facut-o pe el."  
3. Domnul a zis Satanei: "Ai vazut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pamant. Este un om 
fara prihana si curat la suflet. El se teme de Dumnezeu si se abate de la rau. El se tine tare in 
neprihanirea lui, si tu Ma indemni sa-l pierd fara pricina."  
4. Si Satana a raspuns Domnului: "Piele pentru piele! Omul da tot ce are pentru viata lui.  
5. Dar ia intinde-Ti mana si atinge-Te de oasele si de carnea lui, si sunt incredintat ca Te va 
blestema in fata."  
6. Domnul a zis Satanei: "Iata, ti-l dau pe mana: numai cruta-i viata."  
7. Si Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o buba rea, din talpa piciorului 
pana in crestetul capului.  
 
Aceasta este ceea ce face Satana fiecăruia dintre noi. 
Este evident că diavolul cu o treime din îngerii săi în luptasa  împotriva lui Mihail și a  două treimi 
din îngeri nu are nicio șansă, pur și simplu pentru că este depășit, fără a menționa că Dumnezeu 
este atotputernic și invincibil. Dar așa cum am văzut și în Daniel, Dumnezeu nu se amestecă în 
lupte pentru că îi are pe Isus și pe îngerii lui pentru asta. Isus ne povestește pe scurt despre această 
luptă din Luca 10:18: 
 
18. Isus le-a zis: "Am vazut pe Satana cazand ca un fulger din cer. 
 
Singura întrebare rămasă este de ce această luptă are loc abia acum și nu cu mult mai devreme. 
Atâta timp cât există credincioși pe pământ, acuzatorul are, de asemenea, dreptul de a acuza, 
deoarece credincioșii păcătuiesc chiar și atunci când sunt credincioși pot fi  sub influența Satanei. 
Dar cum vom vedea mai îndeaproape în cursul studiului , biserica este răpită la aproximativ 1 an de 
la începutul necazului. Atunci timpul harului se va sfârși. Cei care se convertesc după aceea trebuie 
să moară pentru ei insusi pentru că nu au vrut să accepte moartea lui Isus în locul morții sale. Prin 
urmare, ar trebui sa va pocaiti atâta timp cât mai este timp de har, pentru că nimeni nu știe când se 
va termina. De aici avertizarea în versetul 12 către toți creștinii și evreii. 
 
Acum ajungem la versetele 13-16, care este explicația versetului 6. 
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Versetul 13: Deci diavolul a pierdut lupta în ceruri și a fost aruncat pe pământ cu demonii săi. Vom 
vedea asta mai detaliat la trambita a 5-a. După aproximativ 1 an după ce a fost aruncat pe pământ, 
îi urmărește pe evrei pentru că știe că au mai rămas doar 3,5 ani până când este învins și legat 
pentru 1000 de ani. 
 
Versetul 14: Acum Israel fuge de Satana într-un deșert, după cum spune versetul 6 și rămâne acolo 
timp de 3,5 ani.Aici scrie pentru un an. Deci se potrivește exact cu cele 1260 de zile din versetul 6. 
 
Versetele 15-16: Satana trimite o armată foarte mare, formată din toate armatele din toate țările, 
pentru a distruge Israelul, dar nici Satana nu va reuși, deoarece Dumnezeu îl va salva pe Israel. 
 
Versetul 17: De vreme ce Satana își dă seama că nu poate face nimic cu Israelul, el urmărește în 
mod furios creștinii care sunt împrăștiați în toată lumea. 
 
Versetul 18: Ioan stă pe malul mării, ceea ce este simbolic al popoarelor, deoarece în capitolul 
următor se întâmplă ceva cu popoarele. Mai multe despre asta mai târziu. 
 
În cele din urmă, o descriere a Satanei din Isaia 14.3- 23: 
 
3. Iar cand iti va da Domnul odihna dupa ostenelile si framantarile tale, si dupa aspra robie care a 
fost pusa peste tine,  
4. atunci vei canta cantarea aceasta asupra imparatului Babilonului si vei zice: "Iata, asupritorul 
nu mai este, asuprirea a incetat,  
5. Domnul a frant toiagul celor rai, nuiaua stapanitorilor.  
6. Cel ce, in urgia lui, lovea popoarele cu lovituri fara ragaz, cel ce, in mania lui, supunea 
neamurile este prigonit fara crutare.  
7. Tot pamantul se bucura acum de odihna si pace; izbucnesc oamenii in cantece de veselie.  
8. Pana si chiparosii si cedrii din Liban se bucura de caderea ta si zic: "De cand ai cazut tu, nu se 
mai suie nimeni sa ne taie!"  
9. Locuinta mortilor se misca pana in adancimile ei, ca sa te primeasca la sosire; ea trezeste 
inaintea ta umbrele, pe toti mai marii pamantului, scoala de pe scaunele lor de domnie pe toti 
imparatii neamurilor.  
10. Toti iau cuvantul ca sa-ti spuna: "Si tu ai ajuns fara putere ca noi si tu ai ajuns ca noi!  
11. Stralucirea ta s-a coborat si ea in Locuinta mortilor, cu sunetul lautelor tale; asternut de 
viermi vei avea, si viermii te vor acoperi."  
12. Cum ai cazut din cer, luceafar stralucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborat la pamant, tu, 
biruitorul neamurilor!  
13. Tu ziceai in inima ta: "Ma voi sui in cer, imi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele 
lui Dumnezeu, voi sedea pe muntele adunarii dumnezeilor, la capatul miazanoaptei,  
14. ma voi sui pe varful norilor, voi fi ca Cel Preainalt."  
15. Dar ai fost aruncat in Locuinta mortilor, in adancimile mormantului!  
16. Cei ce te vad se uita tinta mirati la tine, te privesc cu luare aminte si zic: "Acesta este omul 
care facea sa se cutremure pamantul si zguduia imparatiile,  
17. care prefacea lumea in pustiu, nimicea cetatile si nu dadea drumul prinsilor sai de razboi?"  
18. Toti imparatii neamurilor, da, toti, se odihnesc cu cinste, fiecare in mormantul lui.  
19. Dar tu ai fost aruncat departe de mormantul tau, ca o ramura dispretuita, ca o prada luata de 
la niste oameni ucisi cu lovituri de sabie si aruncata pe pietrele unei gropi, ca un hoit calcat in 
picioare.  
20. Tu nu esti unit cu ei in mormant, caci ti-ai nimicit tara si ti-ai prapadit poporul. Nu se va mai 
vorbi niciodata de neamul celor rai.  
21. Pregatiti macelarirea fiilor, din pricina nelegiuirii parintilor lor! Ca sa nu se mai scoale sa 
cucereasca pamantul si sa umple lumea cu cetati!  



 29 

22. Eu Ma voi ridica impotriva lor! - zice Domnul ostirilor - si voi sterge numele si urma 
Babilonului, pe fiu si nepot - zice Domnul.  
23. Voi face din el un culcus de arici si o mlastina si il voi matura cu matura nimicirii - zice 
Domnul ostirilor."  
 
Versetul 3 vorbește despre imparatia de 1.000 de ani care va veni după necaz. Mai multe despre 
asta mai târziu. Sfârșitul Satanei este descris și aici, pe care îl vom lua în considerare mai detaliat 
mai târziu. 
 
 
 

Descrierea Anticristului 
 
 

Capitolul 13,1-10: 
 
1. Apoi am stat pe nisipul marii. Si am vazut ridicandu-se din mare o fiara cu zece coarne si sapte 
capete; pe coarne avea zece cununi imparatesti, si pe capete avea nume de hula.  
2. Fiara pe care am vazut-o semana cu un leopard; avea labe ca de urs si gura ca o gura de leu. 
Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie si o stapanire mare.  
3. Unul din capetele ei parea ranit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecata. Si tot 
pamantul se mira dupa fiara.  
4. Si au inceput sa se inchine balaurului, pentru ca daduse puterea lui fiarei. Si au inceput sa se 
inchine fiarei, zicand: "Cine se poate asemana cu fiara si cine se poate lupta cu ea?"  
5. I s-a dat o gura care rostea vorbe mari si hule. Si i s-a dat putere sa lucreze patruzeci si doua de 
luni.  
6. Ea si-a deschis gura si a inceput sa rosteasca hule impotriva lui Dumnezeu, sa-I huleasca 
Numele, cortul si pe cei ce locuiesc in cer.  
7. I s-a dat sa faca razboi cu sfintii si sa-i biruie. Si i s-a dat stapanire peste orice semintie, peste 
orice norod, peste orice limba si peste orice neam.  
8. Si toti locuitorii pamantului i se vor inchina, toti aceia al caror nume n-a fost scris, de la 
intemeierea lumii, in cartea vietii Mielului care a fost junghiat.  
9. Cine are urechi sa auda!  
10. Cine duce pe altii in robie va merge si el in robie. Cine ucide cu sabia trebuie sa fie ucis cu 
sabie. Aici este rabdarea si credinta sfintilor.  
 
Aici Antihristul este descris ca un animal din mare. Marea reprezinta popoare. Deci Anticrist  va fi 
un  om. Trebuie sa vedem asta pentru că balaurul nu este uman și controlează în continuare totul. 
Și aici găsim cele 7 capete și 10 coarne și 10 coroane ca la Satana și cele 8 imperii ale lumii și aici 
și Anticristul este aratat ca un animal, ca în Apocalipsa 17 și aici apar și cele 4 animale din Daniel 
7: 
 
Primul animal: leu 
Al 2-lea animal: urs 
Al treilea animal: pantera 
Al 4-lea animal: toate cele 3 împreună cu 10 coarne 
 
Animalul semăna cu o panteră, avea picioarele de urs, avea gâtul unui leu și zdrobit și zdrobea 
totul. Am văzut că Anticristul va învinge 3 regi. Aici găsim motivul pentru cum poate face acest 
lucru, deoarece Satana îi va oferi puterea. 
 
Am văzut mai sus că Anticrist va proveni din cele 10 state și apoi va construi propriul său imperiu. 
Acest lucru este confirmat în versetul 7. 
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Prin faptul ca isi simuleaza moartea si va si invia vrea să le arate oamenilor două lucruri: 
1. Este invincibil și toată lumea ar trebui să se teamă de el. 
2. El vrea să-l imite pe Isus, care a murit și a înviat și vrea să arate lumii că este Mesia, astfel încât 
ei să poată crede în El și să se închine lui și Satanei. 
El va face acest lucru chiar la începutul domniei sale, astfel încât să obțină imediat încrederea și 
frica oamenilor și, dacă este posibil, și a creștinilor, totusi adevărații creștini nu vor crede asta 
pentru că au deja un Mesia care a murit deja pentru păcatele lor este și este în ceruri. 
 
În a doua jumătate a necazului, în versetele 5-6, el își va arăta apoi adevărata față și va admite că 
este Anticristul și îl blesteama pe Dumnezeu, dar nu numai el, ci și casa lui, care va fi templul din 
Ierusalim. El va pangari templul și apoi îi va persecuta pe evrei și creștini. Chiar înainte de aceasta, 
bătăliadintre Satana si Mihail va avea loc , iar Satana va fi aruncat pe pământ, așa cum am văzut 
mai sus. Aici evenimentele pe care le-am văzut la Satana sunt perfect în conformitate cu 
evenimentele lui Anticrist. 
 
In acest timp, Isus și-a răpit deja Biserica, așa cum vom vedea mai detaliat mai jos, și astfel timpul 
harului se va opri. Aceasta înseamnă , creștinii care vor fi încă pe pământ vor trebui să plătească ei 
înșiși pentru păcatele lor, cu închisoarea și martiriul, după cum spune versetul 10. De aceea, 
versetul spune că sfinții trebuie să aibă apoi multă răbdare și o credință foarte puternică, pentru că 
Antihristul nu le va fi ușor și îi vor tortura cu siguranță până nu vor respinge credința lor înainte de 
a-i ucide, așa cum a făcut biserica catolica cu cei credincioi . Prin urmare, nu există nicio speranță, 
mântuire sau ajutor în acest verset. Acesta va fi prețul pentru neacceptarea ofertei de mântuire a lui 
Hristos, pe când mai exista timp de har și, în mod logic, vor fi foarte puțini creștini care vor suporta 
tortura și frica până la moarte. 
 
In ultimele 2 parti Domnul Isus ne spune ceva foarte important in Matei 24,4-28: 
 
4. Drept raspuns, Isus le-a zis: "Bagati de seama sa nu va insele cineva.  
5. Fiindca vor veni multi in Numele Meu si vor zice: "Eu sunt Hristosul!" Si vor insela pe multi.  
6. Veti auzi de razboaie si vesti de razboaie: vedeti sa nu va inspaimantati, caci toate aceste 
lucruri trebuie sa se intample. Dar sfarsitul tot nu va fi atunci.  
7. Un neam se va scula impotriva altui neam, si o imparatie impotriva altei imparatii; si, pe 
alocuri, vor fi cutremure de pamant, foamete si ciume.  
8. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decat inceputul durerilor.  
9. Atunci va vor da sa fiti chinuiti si va vor omori; si veti fi urati de toate neamurile pentru Numele 
Meu.  
10. Atunci multi vor cadea, se vor vinde unii pe altii si se vor uri unii pe altii.  
11. Se vor scula multi proroci mincinosi si vor insela pe multi.  
12. Si, din pricina inmultirii faradelegii, dragostea celor mai multi se va raci.  
13. Dar cine va rabda pana la sfarsit va fi mantuit.  
14. Evanghelia aceasta a Imparatiei va fi propovaduita in toata lumea, ca sa slujeasca de marturie 
tuturor neamurilor. Atunci va veni sfarsitul.  
15. De aceea, cand veti vedea "uraciunea pustiirii", despre care a vorbit prorocul Daniel, "asezata 
in Locul Sfant" - cine citeste sa inteleaga! -  
16. atunci, cei ce vor fi in Iudeea sa fuga la munti;  
17. cine va fi pe acoperisul casei sa nu se coboare sa-si ia lucrurile din casa;  
18. si cine va fi la camp sa nu se intoarca sa-si ia haina.  
19. Vai de femeile care vor fi insarcinate si de cele ce vor da tata in zilele acelea!  
20. Rugati-va ca fuga voastra sa nu fie iarna, nici intr-o zi de Sabat.  
21. Pentru ca atunci va fi un necaz asa de mare, cum n-a fost niciodata de la inceputul lumii pana 
acum si nici nu va mai fi.  
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22. Si daca zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scapa; dar, din pricina celor alesi, zilele 
acelea vor fi scurtate.  
23. Atunci daca va va spune cineva: "Iata, Hristosul este aici sau acolo", sa nu-l credeti.  
24. Caci se vor scula hristosi mincinosi si proroci mincinosi; vor face semne mari si minuni, pana 
acolo incat sa insele, daca va fi cu putinta, chiar si pe cei alesi.  
25. Iata ca v-am spus mai dinainte.  
26. Deci daca va vor zice: "Iata-L in pustiu", sa nu va duceti acolo! "Iata-L in odaite ascunse", sa 
nu credeti.  
27. Caci, cum iese fulgerul de la rasarit si se vede pana la apus, asa va fi si venirea Fiului omului.  
28. Oriunde va fi starvul, acolo se vor aduna vulturii.  
 
Isus își începe discursul cu perioada  înainte de necaz din versetul 4-8 + 14. Avem deja războaie, 
crize, foamete, epidemii și cutremure chiar  dacă nu inca  în Europa, Australia și America de Nord, 
dar cu atât mai mult în Asia. și Africa. În paralel, Evanghelia este răspândită în întreaga lume. 
 
Apoi Isus trece de la versetul 9-13 la a doua jumătate a necazului, unde începe persecuția. 
 
În versetul 15 începe să vorbească din nou de la începutul celei de-a doua jumătăți a necazului. Mai 
întâi vorbește despre o „urâciune a pustiirii”, despre care Daniel vorbește de două ori. Acesta 
trebuie să fie un idol sau simbol ocult care îl simbolizează pe Satana, pe care Anticristul îl va pune 
in templu și se va închina în templu și, în același timpse va arata ca si Anticrist. De acolo va începe 
persecuția evreilor și creștinilor și se va întâmpla atât de repede încât nici nu se va avea timp să se 
ia ceva din casă. Aceasta înseamnă că Anticristul va avea deja o armată în asteptare în jurul 
Ierusalimului, care se va muta imediat ce va da ordinul. Trebuie să fie pe neastepate, astfel încât 
evreii să nu aibă timp să fugă. După cum vom vedea mai jos, doar jumătate din evrei vor fi luați 
prizonieri și apoi Dumnezeu le va trimite ajutor, așa cum am văzut cu balaurul. 
Dar, ca astăzi, mulți evrei vor trăi împrăștiați în toată lumea și mulți se vor trăda unul pe altul și 
Anticrist va încerca să-i ademenească din ascunzătorile lor cu mulți falsi profeți. Va fi o persecuție 
cum nu a fost niciodată, mai rău decât in timpul  Hitler. Cum se vor  întâmpla toate acestea se va 
vedea în Daniel 11 de mai jos. 
Dar ambele versete 13 și 22 spun că există o perspectivă de evadare, doar pentru  cine rezista până 
la sfârșitul necazului, adică 3,5 ani, și nu isi permite să se tradeze sau să fie  corupti de un profet. 
Daniel 12:1 ne spune și: 
 
1. In vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tau; caci 
aceasta va fi o vreme de stramtorare cum n-a mai fost de cand sunt neamurile si pana la vremea 
aceasta. Dar in vremea aceea, poporul tau va fi mantuit, si anume oricine va fi gasit scris in carte. 

 
Asa cum am spus mai sus si Daniel a vorbit despre "uraciunea pustirii": 
 
Daniel 9,27: 
 
27. El va face un legamant trainic cu multi timp de o saptamana, dar la jumatatea saptamanii va 
face sa inceteze jertfa si darul de mancare, si pe aripa uraciunilor idolesti va veni unul care 
pustieste, pana va cadea asupra celui pustiit prapadul hotarat." 
 
În primul rând, vorbim despre Anticrist, care va încheia un pact sau un tratat de pace timp de 7 ani 
cu toate cele 10 state după înfrângerea a 3 state. La mijloc, după 3,5 ani, va încălca contractul și va 
profana templul cu ritualuri oculte și va începe să persecute evreii și creștinii. 
 
Găsim celălalt pasaj din Daniel 11,21-45 + 12,1-3: 
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21. In locul lui se va ridica un om dispretuit, fara sa aiba putere imparateasca; dar se va ridica 
deodata si va pune mana pe imparatie prin uneltire.  
22. Ostile se vor revarsa ca un rau inaintea lui, dar vor fi nimicite impreuna cu o capetenie a 
legamantului.  
23. Dupa ce se vor uni cu el, el va intrebuinta o viclenie; va porni si va birui cu putina lume.  
24. Va intra pe neasteptate in locurile cele mai roditoare ale tinutului; va face ce nu facusera nici 
parintii lui, nici parintii parintilor lui: va imparti prada, jafurile si bogatiile; va urzi la planuri 
impotriva cetatuilor, si aceasta va tine o vreme.  
25. Apoi va porni in fruntea unei mari ostiri, cu puterea si mania lui, impotriva imparatului de la 
miazazi. Si imparatul de la miazazi se va prinde la razboi cu o oaste mare si foarte puternica; dar 
nu va putea sa tina piept, caci se vor urzi planuri rele impotriva lui.  
26. Cei ce vor manca bucate de la masa lui ii vor aduce pieirea; ostile lui se vor imprastia ca un 
rau, si mortii vor cadea in mare numar.  
27. Cei doi imparati nu vor cauta decat sa-si faca rau unul altuia, vor sta la aceeasi masa si vor 
vorbi cu viclenie. Dar nu vor izbuti, caci sfarsitul nu va veni decat la vremea hotarata.  
28. Cand se va intoarce in tara lui cu mari bogatii, in inima lui va fi vrajmas legamantului sfant, 
va lucra impotriva lui, si apoi se va intoarce in tara lui.  
29. La o vreme hotarata, va porni din nou impotriva imparatului de miazazi; dar de data aceasta 
lucrurile nu vor mai merge ca mai inainte.  
30. Ci niste corabii din Chitim vor inainta impotriva lui; iar el, deznadajduit, se va intoarce inapoi. 
Apoi, manios impotriva legamantului sfant, nu va sta cu mainile in san; ci, la intoarcere, se va 
intelege cu cei ce vor parasi legamantul sfant.  
31. Niste osti trimise de el vor veni si vor spurca Sfantul Locas, cetatuia, vor face sa inceteze jertfa 
necurmata si vor aseza uraciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingusiri pe cei ce rup legamantul.  
32. Dar aceia din popor care vor cunoaste pe Dumnezeul lor vor ramane tari si vor face mari 
ispravi.  
33. Inteleptii poporului vor invata pe multi. Unii vor cadea pentru o vreme, loviti de sabie si de 
flacara, de robie si de jaf.  
34. Cand vor cadea, vor fi ajutati putin, si multi se vor uni cu ei din fatarnicie.  
35. Chiar si din cei intelepti, multi vor cadea, ca sa fie incercati, curatati si albiti, pana la vremea 
sfarsitului, caci sfarsitul nu va fi decat la vremea hotarata.  
36. Imparatul va face ce va voi; se va inalta, se va slavi mai presus de toti dumnezeii si va spune 
lucruri nemaiauzite impotriva Dumnezeului dumnezeilor; si va propasi pana va trece mania, caci 
ce este hotarat se va implini.  
37. Nu va tine seama nici de dumnezeii parintilor sai, nici de dorinta femeilor; cu un cuvant, nu va 
tine seama de niciun dumnezeu, ci se va slavi pe sine mai presus de toti.  
38. In schimb, va cinsti pe dumnezeul cetatuilor; acestui dumnezeu, pe care nu-l cunosteau parintii 
sai, ii va aduce cinste cu aur si argint, cu pietre scumpe si lucruri de pret.  
39. Cu ajutorul acestui dumnezeu strain va lucra impotriva locurilor intarite; cui il va recunoaste, 
ii va da mare cinste, il va face sa domneasca peste multi si le va imparti mosii ca rasplata.  
40. La vremea sfarsitului, imparatul de la miazazi se va impunge cu el. Si imparatul de la 
miazanoapte se va napusti ca o furtuna peste el, cu care si calareti, si cu multe corabii; va inainta 
asupra tarilor lui, se va revarsa ca un rau si le va ineca.  
41. Va intra si in tara cea minunata, si zeci de mii vor cadea. Dar Edomul, Moabul si fruntasii 
copiilor lui Amon vor scapa din mana lui.  
42. Isi va intinde mana peste felurite tari si nici tara Egiptului nu va scapa.  
43. Ci se va face stapan pe vistieriile de aur si de argint si pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. 
Libienii si etiopienii vor veni in alai dupa el.  
44. Dar niste zvonuri venite de la rasarit si de la miazanoapte il vor inspaimanta, si atunci va 
porni cu o mare manie ca sa prapadeasca si sa nimiceasca cu desavarsire pe multi.  
45. Isi va intinde corturile palatului sau intre mare si muntele cel slavit si sfant. Apoi isi va ajunge 
sfarsitul, si nimeni nu-i va fi intr-ajutor.  
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1. In vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tau; caci 
aceasta va fi o vreme de stramtorare cum n-a mai fost de cand sunt neamurile si pana la vremea 
aceasta. Dar in vremea aceea, poporul tau va fi mantuit, si anume oricine va fi gasit scris in carte.  
2. Multi din cei ce dorm in tarana pamantului se vor scula: unii pentru viata vesnica, si altii pentru 
ocara si rusine vesnica.  
3. Cei intelepti vor straluci ca stralucirea cerului, si cei ce vor invata pe multi sa umble in 
neprihanire vor straluci ca stelele, in veac si in veci de veci.  
 
In primul rând, trebuie spus despre acest text că aceasta este întreaga poveste a lui Alexandru cel 
Mare până la sfârșitul necazului, care se întinde pe întregul celui de- al 11-lea capitol. Alexandru a 
construit imperiul grec așa cum spune versetul 3, iar după moarte, imperiul său a fost împărțit între 
cei 4 generali ai săi, după cum spune versetul 4. Versetele 5-20 sunt previziuni corecte de război 
între două dintre aceste imperii: Seleucizii  din nord cu zonele Babilon, Asiria și Asia (Turcia de 
azi) și Ptolemeii din sud, cu zonele din Egipt până la Ierusalim. Ambele imperii văzute din punct 
de vedere geografic al Israelului. Totuși, din versetul 21 se vorbește brusc despre Anticrist. Așa că 
sărim aproximativ 2200 de ani și aterizăm în viitorul apropiat, dar prognoza vorbește în continuare 
despre regele nordului și regele sudului. Prin regele nordului se înțelege Anticristul, care conform 
acestei descrieri va fi un european, iar regele sudului este Liga Națiunilor Arabilor, cărora le pot 
aparține statele musulmane din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, pentru că sunt la sud de Israel 
niciun alt stat care sa poata fi impotriva lui  Anticrist. În plus, de la Imperiul Otoman în jurul 
anului 1299, a existat întotdeauna război între Europa și statele arabe, care a continuat până după 
cel de-al Doilea Război Mondial și s-a stins din nou încă din primăvara arabă a anului 2010. 
Diferitele religii sunt întotdeauna subiectul principal  și vor rămâne așa până la căderea 
Anticristului. 
 
Versetul 21 ne oferă câteva indicii și descrieri despre modul în care Anticristul va ajunge la putere. 
Va fi o persoană disprețuitoare și poate chiar o persoana cu  cazier sau chiar un criminal pentru că 
nu trebuie să aiba o reputatie buna pentru a fi un politician. Va ajunge la putere surprinzător, peste 
noapte. Aceasta înseamnă că va fi un  necunoscut și va fi brusc în centrul atenției ca politician. 
El va obține poziția de lider prin viclenie  sau atacuri teroriste. Aceste calități confirmă că va fi un 
criminal. 
 
Versetele 22-23 ne spun  cum Anticrist  învinge unul dintre cele 10 state cu o armată mică. Daniel 
7 ne spune chiar despre 3 dintre aceste 10 state  că le  învinge până când toate celelalte se predau. 
Întrucât Anticristul va câștiga puterea asupra unei țări europene, iar armata acelei țări va fi atât de 
puternică încât va învinge 3 dintre cele mai puternice confederații, toate formate din mai multe 
state și fiecare confederație va avea o armată foarte mare, această țară poate să fie doar Germania. 
Deoarece numai Germania a fost atât de puternică în ultimele 2 războaie mondiale, încât a cucerit 
întreaga lume și a cucerit din ce în ce mai multe țări cu fiecare război mondial. În plus, doar 
Germania are disciplina, perfecționismul și, desigur, banii necesari pentru a înființa o armată atât 
de mare. Pentru că Germania nu este doar cea mai bogată țară din Europa, ci și una dintre cele mai 
bogate din lume. De altfel, dacă Germania a început primele două războaie mondiale, de ce nu al 
treilea? 
 
Versetul 24 începe aici cu „Și pe neașteptate ...”, dar în traducerea Schlachter  se spune „În 
mijlocul păcii…”. Elberfelder începe versetul cu „Neașteptat ...”, dar scrie în nota de subsol „ca în 
nepăsare, adică în mijlocul păcii”. Ambele traduceri mi se par corecte, pentru că, după ce a încheiat 
tratatele de pace și toate confederațiile cred că este în pace, va ataca, pe neașteptat, țările vecine cu 
armata sa și nimeni nu se  va putea împotrivi lui, pentru că este prea puternic. 
Asta s-ar potrivi și cu caracterul său criminal. Pentru că un infractor nu poate ajuta, ci se revolta 
constant ci provoaca tulburări. Deci nu va fi pace decât până se va organiza pentru următorul său 
război. 
El va face asta un an. 
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Versetele 25-26: El va avea nevoie de atacuri și jafuri pentru a-și lărgi armata pentru următorul 
război și pentru a o echipa la maxim. Hitler a făcut același lucru prin jefuirea fiecărei țări din 
armata sa, pentru a se putea aproviziona cu hrană, pentru a putea merge mai departe. Așa că și-a 
salvat singur reumplerea proviziilor. 
După atacuri, Anticristul și armata sa vor lupta și vor învinge uniunea de stat arabă, deoarece va 
incita, de asemenea, serviciul său secret împotriva șefului de stat al arabilor și va mitui pe urmașii 
săi fideli, care îl vor ucide.. Atunci armata lui va renunța și va fugi și vor fi multi morți. 
Ezechiel 38: 10-13 ne vorbește și despre acest lucru: 
 
10. Asa vorbeste Domnul Dumnezeu: "In ziua aceea, multe ganduri iti vor veni in minte si vei urzi 
planuri rele.  
11. Vei zice: "Ma voi sui impotriva tarii acesteia deschise, voi navali peste oamenii acestia linistiti, 
care stau fara grija in locuintele lor, toti in locuinte fara ziduri si neavand nici zavoare, nici porti!  
12. Ma voi duce sa iau prada si sa ma dedau la jaf, sa pun mana pe aceste daramaturi locuite din 
nou, pe poporul acesta strans din mijlocul neamurilor, care are turme si mosii si locuieste in 
mijlocul pamantului."  
13. Seba si Dedan, negustorii din Tars si toti puii lor de lei iti vor zice: "Vii sa iei prada? Pentru 
jaf ti-ai adunat oare multimea ta, ca sa iei argint si aur, ca sa iei turme si avutii si sa faci o prada 
mare?" 
 
Prin urmare, Anticristul își va îndrepta jaful împotriva statelor arabe. 
 
Versetul 27: Atunci Anticristul va face negocieri de pace cu următorul șef de stat, dar, deoarece 
ambii se vor minti între ei, va eșua. 
 
Versetul 28: După negocierile de pace, el va jefui statele arabe așa cum s-a întâmplat cu celelalte 
țări, deoarece știe că va avea nevoie de bani, cand se va intoarce pentru a isi moderniza armata. 
 
Versetele 29-39: Apoi se va întoarce să atace și să jefuiască arabii, dar portavioanele americane îl 
vor ataca cu flotele lor (barcile din Chitim), altfel Anticristul va fi prea periculos și puternic pentru 
ei să învingă statele arabe sau pentru că se tem că sunt următorii care vor fi jefuiți și, prin urmare, 
vin în ajutorul arabilor, pentru că singuri probabil că nu vor avea nicio șansă împotriva lui. 
 
Ezechiel 38: 10-13 se referă, de asemenea, la a doua incursiune de către Anticrist asupra statelor 
arabe, pentru că sunt numiți Saba și Dedan. Ambele popoare sunt în Arabia Saudită de astăzi. Dar 
Tarsis este menționat și aici, care s-a pus împotriva lui Anticrist cu arabii. Tarsis era anterior 
regiunea de coastă a Spaniei pe Mediterana și era cunoscută pentru comerțul cu navele sale .La fel 
ca barcile din Chitim , acesta îi simbolizează  pe americani. 
Întrucât Anticristul nu se  va aștepta la  flota Statelor Unite și va fi nepregătit pentru aceasta, va 
trebui să renunțe și să-și arate furia asupra Israelului, deoarece va tabări în jurul Ierusalimului cu o 
parte a armatei sale și va trimite restul acasă. Apoi va pangari templul, așa cum a spus Isus în 
Matei 24, și va așeza acolo un idol sau un simbol al Satanei și va corupe pe toți oamenii să se 
închine idolului. El va corupe  mai întâi pe evrei ca să se închine idolului. Dar vor fi în continuare 
credincioși care îi vor avertiza pe evrei să nu se închine lui. Atunci îi va forța să facă acest lucru și 
să-i omoare pe toți cei care nu se închină lui, iar armata lui va jefui și omorî în Israel. Dar atunci 
Dumnezeu îi va trimite pe cei doi martori ai săi în Ierusalim, care sunt nemuritori și pot ucide toți 
oamenii care vor să  facă rău la Israel  și îi vor salva pe evrei de Anticrist. Mai multe detalii în 
secțiunea „Cei doi martori” de mai jos. Neamurile care se vor închina Satanei vor fi răsplătite cu 
pământuri, bogăție și putere. 
 
Versetul 40-45 + capitolele 12.1-2: Spre sfârșitul necazului, Liga Arabă a Națiunilor va ataca 
Antihristul, dar îl va pierde, deoarece Anticristul nu numai că  s-a inarmat si mai mult în acești 3,5 
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ani, dar are și aliați care se închină și lui Satana . Cu aceștia, el va deține o flotă de această dată, iar 
de data aceasta Statele Unite nu vor mai putea ajuta arabii cu flota lor. Aliații săi vor include statele 
africane (libienii,cusitii), dacă nu întreaga confederație africană. Anticristul poate ataca arabii din 
nord și sud și coasta cu flota sa. Aici am numit 3 state arabe impotriva caruia Anticristul va lupta și 
care aparțin Regelui de Sud: Egiptul, Arabia Saudită (Edom), Iordania (Moab, Amon), prin care 
iordanienii și arabii pot fugi,iar  din cauza zvonurilor din Europa el isi va retrage armata. Apoi va 
tabăra cu armata sa între Marea  Mediterana și Ierusalim pentru a distruge în cele din urmă evreii, 
dar atunci Isus va veni și îl va învinge. Acesta va fi sfârșitul lui Anticrist și sfârșitul necazului. 
 
În Ezechiel 28: 1-11 găsim o altă descriere a Anticristului: 
 
1. Cuvantul Domnului mi-a vorbit astfel:  
 2. "Fiul omului, spune voievodului Tirului: "Asa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Pentru ca ti s-a 
ingamfat inima si ai zis: "Eu sunt Dumnezeu si sed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu in 
mijlocul marilor", macar ca nu esti decat om, si nu esti Dumnezeu, macar ca iti dai ifose ca si 
cand ai fi Dumnezeu.  
3. Iata ca esti mai intelept decat Daniel, nicio taina nu este ascunsa de tine;  
4. prin intelepciunea si priceperea ta ti-ai facut avere si ti-ai gramadit aur si argint in vistieriile 
tale;  
5. prin marea ta intelepciune si prin negotul tau ti-ai marit bogatiile, si prin bogatiile tale, inima ti 
s-a ingamfat foarte mult."  
6. De aceea, asa vorbeste Domnul Dumnezeu: "Pentru ca iti dai ifose ca si cand ai fi Dumnezeu,  
7. iata ca voi aduce impotriva ta niste straini, pe cele mai asupritoare dintre popoare, care vor 
scoate sabia impotriva intelepciunii tale stralucitoare si-ti vor pangari frumusetea.  
8. Te vor arunca in groapa, si vei muri ca cei ce cad strapunsi de lovituri, in mijlocul marilor.  
9. Vei mai zice tu atunci in fata ucigasului tau: "Sunt Dumnezeu", macar ca esti om, si nu 
Dumnezeu, sub mana celui ce te va ucide?  
10. Vei muri de moartea celor netaiati imprejur, de mana strainilor! Caci Eu am vorbit, zice 
Domnul Dumnezeu."  
 
Versetul 1-5 descrie ascensiunea Antihristului și versetul 6-10 descrie dispariția acestuia. O atenție 
deosebită ar trebui să fie acordată versetului 10, în care Dumnezeu prezice moartea unui om 
necircumcis către Antihrist. Aceasta înseamnă că Anticristul trebuie să fie un evreu care valorează 
circumcizia și care va fi, de asemenea, circumcis. 
 
Deja îl cunoaștem pe Daniel 8 cu berbecul și tapul în descrierea imperiilor de mai sus. Acum 
intrăm în pasajele care descriu Anticristul. 
 
Daniel 8,9-14+23-26: 
 
9 Dintr'unul din ele a crescut un corn mic, care s'a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit, 
şi spre ţara cea minunată.  
10 S'a înălţat pînă la oştirea cerurilor, a doborît la pămînt o parte din oştirea aceasta şi din stele, 
şi le -a călcat în picioare.  
11 S'a înălţat pînă la căpetenia oştirii, i -a smuls jertfa necurmată, şi i -a surpat locul locaşului 
său celui sfînt.  
12 astea a fost pedepsită din pricina păcatului săvîrşit împotriva jertfei necurmate; cornul a 
aruncat adevărul la pămînt, şi a izbutit în ce a început.  
13 Am auzit pe un sfînt vorbind; şi un alt sfînt a întrebat pe celce vorbea: ,,În cîtă vreme se va 
împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi despre urîciunea pustiirii? Pînă cînd va fi 
călcat în picioare sfîntul Locaş şi oştirea?``  
14 Şi el mi -a zis: ,,Pînă vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfîntul Locaş va fi 
curăţit!`` 
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Apoi vine si explicatia: 
 
23 La sfîrşitul stăpînirii lor, cînd păcătoşii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un 
împărat fără ruşine şi viclean.  
24 El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuş; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va 
începe, va nimici pe cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor.  
25 Din pricina propăşirii lui şi izbîndirii vicleniilor lui, inima i se va îngîmfa, va pierde pe mulţi 
oameni cari trăiau liniştiţi, şi se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit, fără 
ajutorul vreunei mîni omeneşti.  
26 Iar vedenia cu serile şi dimineţile, de cari a fost vorba, este adevărată. Tu, pecetluieşte vedenia 
aceasta, căci este cu privire la nişte vremi îndepărtate.`` 
 
Știm deja cea mai mare parte din celelalte pasaje din Biblie de mai sus, deci practic nimic nou: 
 
Versetele 9 + 23-24: Cornul cel mic este, ca întotdeauna, Anticristul care vine la putere și se află în 
război cu statele arabe și Israel. Am văzut exact cum funcționează acest lucru în Daniel 11. Tot aici 
este numit un nelegiut , adică violent și rău. 
 
Versetul 10: Iată o scurtă relatare a războiului din cer care aduce căderea Satanei din cer cu îngerii 
săi, așa cum am văzut în Apocalipsa 12. Anticristul nu are nimic de-a face direct cu acesta, ci 
Satana, care va fi și el în Anticrist și îi va da înțelepciune și putere. 
 
Versetele 11-12: El va interzice jertfa zilnică din templu și va ridica statui oculte. 
 
Versetele 13-14 + 25-26: Iată o noutate care nu este menționată nicăieri în altă parte din Biblie. 
Până acum s-a vorbit doar despre 7 ani de necaz sau 3,5 ani, dar aici rezultă 2.300 de zile în 6,5 ani. 
Totuși, nu este vorba despre toată suferința, ci doar despre  jertfa zilnică. Aceasta înseamnă că 6,5 
ani se fac jertfe până când vine sfârșitul Anticristului și, astfel, sfârșitul necazului. Atunci unde au 
trecut cele șase luni? Acest timp va fi folosit pentru a construi templul. Pentru că numai atunci 
când Anticristul va ajunge la putere, va face un tratat de pace de 7 ani cu întreaga lume, ceea ce 
înseamnă, de asemenea, că niciun alt stat nu va interfera în construcția templului, așa cum se 
întâmplă astăzi, altfel toate țările musulmane ar declara război Israelului. De aceea, construcția 
templului va fi posibilă numai după tratatul de pace constructie  pe care Anticristul o  va 
supraveghea personal, deoarece vrea să le arate tuturor că este un evreu bun. 
Anticristul va ști foarte bine despre viitorul său, pentru că și el va învăța despre sine în Biblie și 
Satana îi va arăta oricum. 
 
Ultimul pasaj despre Anticrist poate fi găsit în 2 Tesaloniceni 2: 3–12: 
 
3 Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de 
credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării,  
4 protivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte ,,Dumnezeu``, sau de ce este vrednic 
de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dîndu-se drept Dumnezeu.  
5 u vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, cînd eram încă la voi?  
6 Şi acum ştiţi bine ce -l opreşte ca să nu se descopere decît la vremea lui.  
7 Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luat 
din drumul ei.  
8 Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi -l 
va prăpădi cu arătarea venirii Sale.  
9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri 
mincinoase,  
10 şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sînt pe calea pierzării, pentrucă n'au primit 
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dragostea adevărului ca să fie mîntuiţi.  
11 Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună:  
12 pentruca toţi cei ce n'au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osîndiţi. 
 
Pavel scrie asta bisericii din Tesalonic. De asemenea, el nu scrie altceva decât toți profeții dinaintea 
lui. 
Omul faradelegii și fiul pierzarii este Anticristul. Dar Pavel spune că Anticristul se prezinta  în 
templu. Până acum am citit doar despre urâciunea pustiirii pe care el o va ridica în templu. Dar nu 
contează dacă este Satan sau un idol al lui Satan. Pentru că ambele reprezintă același lucru în 
spatele lor și fiecare are același obiectiv. Celelalte pasaje spun, de asemenea, că Antihristul poate fi 
închinat. 
Versetul 6-7 vorbește despre un secret că cineva oprește venirea Antihristului. Numai când acesta  
a plecat, poate să vină Anticristul. 
Versetul 7 traduce biblia Schlachter din germana   astfel: 
 
"dar taina faradelegii este deja la lucru, doar ca cel, care sta in mijloc sau sta inca in drum sa fie 
luat sau sa fie dat la o parte." 
 
In nota de subsol a bibliei măcelarului se spune „a fi luat din drum ”, „a fi luat din mijloc”. Deci 
trebuie să fie o persoană sau ființă care se află acum în mijlocul pământului sau se află în mijlocul 
oamenilor și pe care diavolul nu se poate îndepărta de el însuși, altfel nu l-ar aștepta până nu va fi 
plecat și astfel venea  Antihristul mult mai devreme. Există doar 3 ființe care sunt mai puternice 
decât Satana: Dumnezeu, Isus, Duhul Sfânt. Unul dintre aceștia trebuie să fie acum în mijlocul 
oamenilor și atunci când vine Anticristul,nu va mai fi. Nu poate fi Dumnezeu pentru că el este 
permanent peste tot și nu poate fi dat afară, deoarece este și el parte a întregii lumi și a universului. 
De asemenea, acesta nu poate fi Isus, deoarece spune că dacă doi sau trei sunt strânși în numele Lui, 
El se află printre ei. El nu spune că el este constant în mijlocul tuturor oamenilor, ci doar acolo 
unde credincioșii se închină. Dar Duhul Sfânt a venit pe lume de la Rusalii și este constant în toți 
credincioșii și în întreaga lume. Dacă biserica va fi răpită, Duhul Sfânt va fi, de asemenea, departe 
de pământ, deoarece timpul harului se va termina, așa cum am văzut mai sus. Atunci va fi necaz, 
așa cum spune în Biblie când vorbește despre acest timp, și nu va exista mântuire sau speranță, așa 
cum spune în Apocalipsa 13:10, și toți cei care vin în mâinile Anticristului vor fi uciși. Atunci 
Satana va face teroare  pe pământ pentru că a fost aruncat din cer pe pământ și știe că a mai rămas 
puțin timp, așa cum spune Apocalipsa 12:12. Am văzut, de asemenea, în toate locurile despre 
Anticrist că va reuși ceea ce are în minte și aceasta va fi persecuția evreilor și creștinilor. Dar nu va 
dura prea mult, altfel niciun creștin sau evreu nu va supraviețui, așa cum se spune în Matei 24:22. 
Prin urmare, nu poate fi decât Duhul Sfânt. 
 
De asemenea, trebuie spus că este vorba despre aparitia Anticristului și nu despre aratarea puterii 
sale. Pentru că va veni la putere înainte să vină răpirea, așa cum vom vedea mai jos. Cu toate 
acestea, el se revelează doar ca antihrist atunci când profanează templul, adică la 3,5 ani de la 
confiscarea puterii. 
 
Atunci Pavel spune că va exista o purificare a credincioșilor prin faptul că se vor afla la bunul plac 
al  Anticristului și numai credincioșii adevărați vor păstra credința. Ceilalți vor cădea din credinta  
dacă Anticristul îi va tortura. 
 
Întrucât Anticristul vrea să-i corupa pe evrei și creștini pretinzând a fi Mesia Isus, el trebuie să 
îndeplinească și toate condițiile lui Mesia, care includ locul nașterii Betleem în Mică 5.1 (sau 
versetul 2, în funcție de traducere) : 
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2 Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din 
tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri străvechi, 
pînă în zilele veciniciei. 
 
 

Profetul fals si semnul 
 
 

Anticristul va primi ajutor pentru coruptia sa  de la un corupt ademenitor , adică un profet fals, 
precum ministrul Propagandei Göbbels ca la  Hitler, care a inspirat oameni pentru Hitler și i-a 
intaratat impotriva la  evrei. 
 
Apocalipsa 13, 11-18: 
 
11 Apoi am văzut ridicîndu-se din pămînt o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi 
vorbea ca un balaur.  
12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintîi înaintea ei; şi făcea ca pămîntul şi locuitorii lui să se 
închine fiarei dintîi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.  
13 Săvîrşea semne mari, pînă acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pămînt, în faţa 
oamenilor.  
14 Şi amăgea pe locuitorii pămîntului prin semnele, pe cari i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea 
a zis locuitorilor pămîntului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.  
15 I s'a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie 
omorîţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.  
16 Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mîna 
dreaptă sau pe frunte,  
17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau 
numărul numelui ei.  
18 Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de 
om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase. 
 
Versetele 11-15 ne spun că el va arăta ca un profet al lui Dumnezeu, dar va vorbi în modul în care 
vorbeste  Satana și oamenii vor fi corupti  pentru a se închina lui Satana și Anticrist și va avea 
putere ca Anticristul. Că se va ridica din pământ înseamnă că va fi stăpânit de un demon. El va 
duce oamenii in eroare pentru a construi o statuie pentru Anticrist,un  monument l care va fi 
posedat și va vorbi și îi va face pe cei care nu se închină lui să fie uciși. El va putea face acest lucru, 
fie spunând demonilor care nu se închină lui Antihrist, pentru că demonii zboară în mod constant 
peste pământ și vor vedea tot ce se întâmplă, sau statuia va fi conectată la un computer central cu 
inteligență artificială care monitorizează toți oamenii și statuiava  raporta toți oamenii care nu se 
închină lui Anticrist. S-ar putea ca această statuie să fie ridicată în toate țările, precum 
monumentele și imaginile dictatorilor care au existat până acum. 
 
Este menționat în mod explicit aici pentru prima dată că moartea aparentă a Anticristului se va 
întâmpla printr-un atac asupra lui. Acest lucru este de înțeles, pentru că vor exista și oameni care 
nu numai că vor ști cine este, dar vor încerca să-l oprească, așa cum mulți au încercat să-l oprească 
pe Hitler sau  pe toți ceilalți dictatori prin atacuri. Diferența va fi că Anticristul îi va permite să facă 
propagandă pentru el. Poate chiar o va pune în scenă. Cert este că el nu va fi cu adevărat mort, 
deoarece va fi om, chiar dacă este posedat de Satan. Dacă moare, Satana nu va mai putea să-l 
invieze, doar Dumnezeu poate face asta. 
 
Din versetul 16 se vorbește despre un semn pe care toți oamenii trebuie să il poarte pentru a 
supraviețui. Devine ca o marcă de proprietate care poate fi văzută ca aparținând Anticristului. Doar 
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cei care au acest simbol pot cumpăra, vinde, merge la medic, merge la serviciu, sa  ia parte la viața 
socială, sa aiba un apartament și chiar sa  existe . 
Așa cum evreii  in timpul lui Hitler trebuiau să poarte steaua lui David și modul în care sclavii 
trebuiau să poarte simbolul proprietarilor lor și modul în care caii și vacile aveau marca 
proprietarului lor, toți oamenii vor trebui să poarte simbolul Anticristului ca expresie a proprietății 
și a înrobirii sale. . Pentru că acești oameni nu vor mai putea acționa independent și vor fi doar 
marionete sau roboți sau zombies  cu telecomandă, care vor acționa numai în conformitate cu 
voința Anticristului. Aceasta înseamnă că nu mai pot elimina semnul, deoarece este activat și în 
combinație cu cipul RFID, așa cum am menționat mai sus. 
Vor exista 3 tipuri de semne , dintre care unul trebuie sa il poarte oamenii: 
 
- Marcarea (simbolul) Anticristului, precum svastica  lui Hitler 
- Numele Anticristului 
- Numarul  numelui Anticristului 666 
 
Trebuie să poarte semnul fie pe mâna dreaptă, fie pe frunte. 
Cine nu are semnul, nu va exista și nu va putea deține nimic și nici nu va putea cumpăra mâncare și 
va trebui să fie mereu pe fugă, deoarece va fi o obligație legală și o vorobține împotriva voinței 
lor ,ca si  vaccinarea obligatorie sau școlarizarea obligatorie, ceea ce este doar pentru ca guvernele 
să îndrume și să educe oamenii așa cum doresc, pentru că s-ar putea supraviețui bine fără școală, 
așa cum mulți analfabeți din Germania dovedesc acest  și au un loc de muncă. 
Există multe speculații despre acest semn. Așa cum am scris la început, poate fi un cip sau în 
combinație cu acesta, în care se află toate datele noastre și prin care vom fi controlabile. 
Cea mai cunoscută teorie este Internetul cu www, cu care începe fiecare adresă și care înseamnă 
secvența de numere 666 din alfabetul ebraic (w = 6). Aceasta este internetul și nu Anticristul. De 
asemenea, ar însemna că ar trebui să stai departe de Internet, ceea ce este un nonsens, deoarece 
Internetul poate fi folosit pentru orice, la fel ca în viața normală. Mai mult, nimeni nu ne-a obligat 
să scriem www pe mâinile noastre sau pe frunte, iar versetul 18 spune că este numărul unei 
persoane și nu o mașină sau o rețea sau o grupare de mai multe persoane. 
Toate proprietățile lui sunt enumerate din nou aici: 
 
- profetul fals trebuie să vină primul 
- falsul profet va obliga pe toată lumea să accepte un semn al Anticristului 
- simbolul trebuie purtat pe mâna dreaptă sau pe frunte 
- semnul va fi un semn / simbol al Anticristului 
- se poate lua și numele Anticristului 
- se poate presupune și numărul numelui său 666 
 
După cum am văzut în descrierea Anticristului, acest semn devine obligatoriu în mijlocul necazului. 
Când va veni momentul, cu siguranță îl vom vedea și recunoaște și atunci toată lumea poate decide 
dacă îl va accepta sau nu. În orice caz, nu va fi un secret, va fi complet aratat. 
 
Cu profetul fals, Anticristul sau Satana vor să imite Duhul Sfânt. Am văzut deja că Anticristul vrea 
să-L imite pe Isus ca Mesia, pretinzând că este mort și apoi inviaza . Atunci Satana ar trebui să fie 
Dumnezeu și falsul profet Duhul Sfânt, astfel încât oamenii să cadă pradă ducerii in eroare. 
 
 

Prima jumatate a necazului cel mare 
 
 
Deoarece am ajuns să cunoaștem cei mai importanți participanți, putem acum să apelăm la 
procesele exacte din necaz. Există alți participanți, dar vom ajunge să îi cunoaștem când va veni 
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timpul lor. Părțile menționate mai sus au loc în tot necazul. Așa că a trebuit să le cunoaștem mai 
întâi. 
 
Aici prima jumătate a necazului începe cu Apocalipsa din capitolul 6 și se încheie cu capitolul 10 
și conține cele 7 peceti  și primele 6 trambite. 
 
Capitolul 5 ne vorbește despre Isus, care deschide o carte cu 7 sigilii la rând, ceva care se întâmplă 
atunci când sunt deschise. 
 
 

1. Pecete: Anticrist 
 
 
Apocalipsa 6,1-2: 
 
1Cînd a rupt Mielul cea dintîi din cele şapte peceţi, m'am uitat, şi am auzit pe una din cele patru 
făpturi vii zicînd cu un glas ca de tunet: ,,Vino şi vezi!``  
2 M'am uitat, şi iată că s'a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el, avea un arc; i s'a dat o cunună, şi a 
pornit biruitor, şi ca să biruiască. 
 
 Un text paralel avem in Daniel 11,21-23: 
 
21 În locul lui se va ridica un om dispreţuit, fără să aibă putere împărătească; dar se va ridica 
deodată, şi va pune mîna pe împărăţie prin uneltire.  
22 ,,Oştile se vor revărsa ca un rîu înaintea lui dar vor fi nimicite, împreună cu o căpetenie a 
legămîntului.  
23 După ce se vor uni cu el, el va întrebuinţa o viclenie; va porni, şi va birui cu puţină lume. 
 
Iată primele simboluri. Dacă nu am cunoaște imperiile lumii, oamenii și ființele menționate mai sus, 
am fi încurcați aici. Dar putem vedea foarte bine venirea la putere a Anticristului din cunoștințele 
acumulate aici. În primele 4 sigilii există întotdeauna un cal care simbolizează un eveniment 
mondial. 
 
Calul alb înseamnă nu numai pacea sau tratatul de pace de 7 ani, ci și o imitație a lui Isus, pentru că 
Isus vine și pe un cal alb la sfârșitul necazului și știm, de asemenea, că Anticristul se preface că 
este Mesia mai întâi pentru  că evreii încă Il  mai așteaptă. Acesta este și motivul pentru care 
Anticristul trebuie să fie evreu. 
 
Arcul este viclenia și frauda cu care Antihristul, care stă pe cal, si astfel  ajunge la puterea statului 
individual și își continuă astfel mandatul. Arcul simbolizează războiul, dar, deoarece nu are săgeți, 
indică anarhia care va urma. 
 
Coroana este dominația mondială pe care o obține din celelalte 10 state. 
 
„A plecat victorios pentru a câștiga” se referă la războaie și victorii împotriva celor 3 confederații. 
 
 

2. Pecete: Anarhia  
 
 
Apocalipsa6,3 -4: 
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3 Cînd a rupt Mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicînd: ,,Vino şi vezi.``  
4 Şi s'a arătat un alt cal, un cal roş. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea depe pămînt, 
pentru ca oamenii să se junghie unii pe alţii, şi i s'a dat o sabie mare. 
 
Calul roșu înseamnă un război sângeros sau o perioadă de anarhie, așa cum face călărețul. Acest 
lucru înseamnă fie pentru războaiele dintre Anticrist și cele 3 confederații, fie pentru anarhia pe 
care Anticristul o va provoca din cauza unei crize financiare și economice globale sau a ambelor. 
Pentru că războiul lasă întotdeauna haos economic și social. De obicei, învingătorul și ocupantul 
preiau imediat guvernul, astfel încât să nu existe anarhie. Așa a fost în războaiele care au avut loc 
până acum. Dar, de asemenea,se  poate părăsi o țară ocupată fără un lider și se provoaca anarhie. 
Dar, deoarece întreaga lume va fi afectată și nu doar cele trei confederații, trebuie să presupunem 
că fie războiul va duce la o criză globală, fie că Anticristul va provoca artificial o criză. Dacăs-ar 
vedea criza ca urmare a războiului, aceasta ar funcționa doar dacă s-ar purta război împotriva unui 
stat de care depinde întreaga economie mondială, precum Statele Unite. Pentru că numai de toate 
celelalte state economice importante depinde că ar exista o reacție în lanț dacă SUA ar cădea. Dacă 
ar fi razboi intr-un alt stat, nu ar fi atât de rău, mai ales dacă este slab din punct de vedere economic. 
Chiar dacă s-ar lovi de UE, nu ar fi atât de afectata  Statele Unite. Când îl descriem pe Anticrist, 
însă,  vedem ca face război cu trei confederații și că trebuie să fie cea mai puternică confederație. 
Așadar, dacă atacă Statele Unite și, prin urmare, își descompune economia, poate fi și un precursor 
al crizei. 
Cu toate acestea, va exista o mare anarhie. Asta ar merge bine cu Daniel 11:24, unde Anticristul a 
atacat și a jefuit și a jefuit cu armata sa. Va dura un an acest lucru. 
 
24 Va intra, pe neaşteptate, în locurile cele mai roditoare ale ţinutului; va face ce nu făcuseră nici 
părinţii lui, nici părinţii părinţilor lui: va împărţi prada, jafurile şi bogăţiile; va urzi la planuri 
împotriva cetăţuilor, şi aceasta va ţinea o vreme. 
 
Ezechiel vorbeste despre jafurile Anticristului in Ezechiel38,10-13: 
 
10 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,,În ziua aceea, multe gînduri îţi vor veni în minte, şi vei urzi 
planuri rele.  
11 Vei zice: ,Mă voi sui împotriva ţării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceştia liniştiţi, 
cari stau fără griji în locuinţele lor, toţi în locuinţe fără ziduri, şi neavînd nici zăvoare, nici porţi! -  
12 Mă voi duce să iau pradă şi să mă dedau la jaf, să pun mîna pe aceste dărîmături locuite din 
nou, pe poporul acesta strîns din mijlocul neamurilor, care are turme şi moşii, şi locuieşte în 
mijlocul pămîntului.`  
13 Seba şi Dedan, negustorii din Tars şi toţi puii lor de lei, îţi vor zice: ,Vii să iei pradă? Pentru 
jaf ţi-ai aducat oare mulţimea ta, ca să iei argint şi aur, ca să iei turme şi avuţii, şi să faci o pradă 
mare?` 
 
Pe parcursul istoriei, am observat că ,crizele economice apar întotdeauna și, prin urmare, vor 
continua. Până acum, aceasta a fost de a curăța piețele umflate, stocurile, inflația și instrumentele 
derivate, dar și îmbogățirea celor bogați și sărăcirea oamenilor și a țărilor sărace, pentru că cei 
bogați care controlează și conduc guvernele știu când să provoace o criză și faca o mulțime de bani 
pentru scăderea prețurilor pe piața bursieră. Cu cât scad prețurile, cu atât câștigă mai mult. 
 
În această criză, nu numai că se îmbogățesc, ci realizează și un proiect major: decimarea populației 
lumii. Pentru că ei spun că pământul este suprapopulat și spațiul de locuit utilizabil devine din ce în 
ce mai puțin. Prin crearea anarhiei, cei slabi și săraci se aleg dintre cei puternici și bogați și mor. 
Pentru că cei puternici supraviețuiesc pentru că îi jefuiesc pe cei slabi, iar cei bogați supraviețuiesc, 
deoarece au luat măsuri de precauție și s-au aprovizionat cu toate lucrurile necesare și au o armată 
privată până când anarhia se termină. Din moment ce îl planifica, vor ști, de asemenea, când se va 
termina și cât de mult trebuie să  adune pentru asta. Când un anumit număr de oameni vor muri, ei 
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vor restabili ordinea. Există zvonuri că vor să decimeze populația până la 500 de milioane de 
oameni. Vom vedea în al 4-lea sigiliu dacă vor reuși sau câți vor muri. 
 
Faptul că anarhia este menținută în timp atât de mult timp este demonstrat de faptul că, oricât de 
rea ar fi, orice criză poate fi pusă sub control după câteva zile. Deoarece pinctulö culminant va fi 
atins în câteva zile până când băncile vor rămâne fără bani și toate stocurile vor fi la zero și astfel 
întreaga industrie nu va mai avea bani pentru producție. Apoi, se poate tranzacționa cu numerarul 
care este încă în circulație și cu metalele prețioase și imobiliare, deoarece acestea sunt toate 
activele reale care vor fi întotdeauna acolo și pe care economia ar puteareconstrui. Sigur, va fi o 
curățare radicală a valorilor și a companiilor monetare umflate și multe nu se vor putea recupera, 
dar companiile care nu au datorii și poate încă economii își pot începe producțiile din nou, 
deoarece anumite bunuri, cum ar fi produsele alimentare și îmbrăcămintea vor exista  întotdeauna 
si vor avea o cerere mare. Pentru aceasta, oamenii sunt dispuși să se vândă singuri dacă nu au bani 
și nici o proprietate de dorit. De aceea, sunt convins că anarhia se ține în mod deliberat atât de mult 
timp. 
 
 

3. Pecete: Foamete 
 
 
Apocalipsa 6,5-6:  
 
5 Cînd a rupt Mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicînd: ,,Vino şi vezi!`` M'am 
uitat, şi iată că s'a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el, avea în mînă o cumpănă.  
6 Şi în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: ,,O măsură de grîu pentru un 
leu. Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul!`` 
 
Aici avem primul episod de anarhie: o foamete și prețurile alimentelor prea ridcate. 
 
Se poate specula doar de ce uleiul și vinul nu vor fi afectate de deficitul alimentar. 
O teorie spune că în trecut medicamentele erau făcute din ulei și vin și că vor fi disponibile în 
cantități suficiente și la prețuri normale pentru îngrijirea bolnavilor. Am îndoielile mele în această 
privință, deoarece așa cum am văzut în al doilea sigiliu, această anarhie este adusă în mod artificial 
și în mod deliberat și va fi menținută până când un anumit număr de oameni vor muri. Când 
guvernele furnizează medicamente, acestea întârzie rata de deces pe care doresc să o atingă. În plus, 
astăzi, producțiile sunt introduse pe piață fără stocare. Acest lucru înseamnă că, dacă economia va 
fi oprită, nu se va produce nimic și nu va fi reîncărcare, tot din cauza logisticii inactive, cu excepția 
cazului în care guvernele își vor deschide depozitele pentru criza, rezervele . Dar nu orice stat are 
astfel de rezerve pentru situații de urgență, doar state puternice din punct de vedere economic. 
Medicamentele devin rare în Africa, Asia și America de Sud. 
 
Conform teoriei mele de selectare a celor slabi și puternici, săraci și bogați, așa cum am menționat 
mai sus, cei bogați nu ar trebui să sufere de lipsuri , deoarece au făcut rezerve . Uleiul și vinul au 
fost într-adevăr alimente de lux, grâul fiind un element esențial și simbolic. Proverbe 21:17 ne 
spune, de asemenea, că uleiul și vinul erau lux. 
 
17 Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă, şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se 
îmbogăţeşte.  
 
Toată lumea știe că vinul este un lux. Ai nevoie doar de ulei pentru coacere sau gătit, deși ai putea 
folosi și apă sau doar foc, așa cum au făcut săracii în trecut. Anticipez pe scurt în cel de-al patrulea 
sigiliu, unde se va vorbi de foamete ca urmare a anarhiei. Aceasta înseamnă că produsele 
alimentare de bază vor fi rare, dar alimentele de lux ar trebui să fie disponibile în cantități mari. 
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Scriu intenționat „ar trebui să fie acolo” pentru că nu va fi. Deoarece într-o anarhie, magazinele 
alimentare sunt jefuite mai întâi peste tot înainte de a fi jefuite casele. În consecință, alimentele de 
lux ar trebui, de asemenea, să fie jefuite și să nu mai fie disponibile. Deci, ce pot însemna uleiul și 
vinul? 
În trecut, uleiul și vinul erau consumate doar de oamenii înstăriți. Acest lucru înseamnă că aceste 
alimente sunt simboluri de stare pentru cei bogați, cum ar fi caviarul, homarul, vinul spumant, 
trufele și pralinele astăzi. Astăzi toată lumea își poate permite vinul și uleiul, chiar dacă sunt 
disponibile în diferite prețuri. Aceasta înseamnă nu alimentele care vor fi afectate de foamete, ci 
oamenii bogați care își pot permite aceste alimente. 
 
 

4. Pecete: Moartea 
 
 
Apocalipsa 6,7-8: 
 
7 Cînd a rupt Mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicînd: ,,Vino şi vezi!``  
8 M'am uitat, şi iată că s'a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el, se numea Moartea, şi împreună cu 
el venea după el Locuinţa morţilor. Li s'a dat putere peste a patra parte a pămîntului, ca să ucidă 
cu sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pămîntului. 
 
Calul galbui reprezintă moartea, ca și călărețul său. 
 
Că iadul urmează morții înseamnă că vor muri doar necredincioșii care merg în iad după moarte, 
pentru că Dumnezeu va avea grijă de copiii săi și îi va ocroti în acest moment dificil. Acesta este și 
un indiciu că răpirea nu s-a  întâmplat încă. Dar dacă răpirea s-ar fi întâmplat deja, iadul nu ar fi 
fost menționat, altfel ar trebui să fie menționat iadul pentru toate catastrofele și pedepsele care 
urmează să vină, ceea ce nu este cazul. 
 
Aici găsim numărul de oameni care vor muri în timpul anarhiei și motivul: violență, foame, 
epidemie. În primul rând, aș dori să vă atrag atenția asupra epidemiei, deoarece al treilea sigiliu a 
vorbit despre teoria potrivit căreia uleiul și vinul sunt medicamente care vor fi disponibile în 
cantități mari. Dacă ar fi cazul, nu ar exista o epidemie, deoarece medicamentele pot fi folosite 
pentru a lupta împotriva epidemiei înainte de a se răspândi și chiar o goliți dacă vedeți semnele 
acesteia. Dar aici vedem că nu este așa. 
Vedem de  exemplu, în Africa, unde oamenii sunt deosebit de săraci și mulți nici măcar nu au apă 
proaspătă și beau apa din balti, ceea ce provoacă epidemii. 
 
Deci, dacă totul se oprește în anarhie și nimic nu mai funcționează, nu va mai exista energie 
electrică și apă. Electricitatea este de la sine înțeles, pentru că ai nevoie de bani și muncitori pentru 
a opera centrale. Dacă ar lipsi doar banii, muncitorii ar rămâne și ei la distanță, dar din moment ce 
totul este conectat la bani, nu va exista energie electrică. 
Apa provine de la robinet, dar numai dacă compania de utilități publice pompează și pompează apa. 
Dar fără electricitate, nu va exista nici apă, cel puțin nu de la robinet. Oamenii ar trebui apoi să 
aducă apă din râuri și lacuri cu vase. Este clar că apa nu va fi de calitate optimă la băut. Dar dacă 
este curata și nu există prea mulți oameni care se se scaldă în apă sau se spală în ea sau isi spală 
hainele, ar putea totuși să funcționeze. Dar unde să pui apa uzată? În Evul Mediu, de exemplu, la 
Paris am văzut că oamenii erau sufocați în murdăria și materiile fecale pentru că aruncau totul pe 
stradă, pentru că nu exista un sistem de canalizare. Așa s-a întâmplat în multe orașe până când a 
venit ciuma și s-a răspândit în toată Europa. De ce doar Europa? Pentru că numai Europa era atât 
de dens populată și avea orașe atât de mari și necivilizate. Mărimea orașelor nu trebuie întotdeauna 
să conducă la ciumă, deoarece orașele mari au existat întotdeauna. Dar, la acea vreme, orașele erau 
mai extinse și era mai mult spațiu per locuitor, astfel încât locuitorii aveau casele și grădinile si 
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curțile în care au săpat găuri în pământ și au ingropat  fecalele. Cu alte cuvintetoalete in aer liber , 
așa cum se întâmplă în multe țări sărace. Însă orașele europene nu numai căs-au extins , dar și, așa 
că au fost tot mai puține curți, iar casele au fost construite din ce în ce mai inalte cu tot mai multe 
etaje. Fără curte și groapă de gunoi, fecalele trebuiau aruncate pe străzi și se spera ca următoarea 
ploaie să spele totul. Dar ploaia a spălat totul în pâraiele, râurile și lacurile, de unde locuitorii și-au 
adus apa de băut și unde și-au spălat hainele. Apele pot absorbi o anumită cantitate de materii 
fecale fără a fi dăunătoare sănătății. Cu cât fluxul este mai mare, cu atât gunoiul mai lichid poate fi 
diluat în el. Însă, la un moment dat, în cursul anilor aprovizionării cu gunoi de grajd, s-a depășit 
punctul care nu a pus în pericol sănătatea și astfel cei mai slabi s-au îmbolnăvit la început, apoi 
boala s-a răspândit la  toti ceilalti, nu numai din cauza apei potabile murdare, ci și din infecția 
bolnavilor. . Ciuma venea nu numai din apa de băut, ci și din mizeria de pe stradă, care devenea 
din ce în ce mai mare. 
Astăzi puteți spune că aveți canalizări care se scurg în stațiile de epurare și deci problema nu există. 
Dar stațiile de epurare au nevoie și de multă energie electrică pentru pompe și rezervoarele de 
filtrare. Dacă stațiile de epurare sunt închise, canalizările vor fi pline peste câteva zile și totul se va 
vărsa pe străzi. Apoi vom avea aceeași problemă ca în Evul Mediu și cu ea ciuma sau o altă ciumă, 
ca să nu mai vorbim de mirosul din tot orașul. Gunoiul va fi adăugat la fecalii, care nu vor fi 
transportat și vor rămâne, de asemenea, pe străzi. Acest lucru la rândul său va multiplica șobolanii 
și șoarecii, ceea ce poate provoca, de asemenea, ciuma. Așadar, avem mai multe influențe aici 
pentru o desfășurare a ciumei. 
Oamenii nu vor putea părăsi orașul, pentru că altfel vor renunța la apartamentele lor care ii apara 
de hoti sau alti criminali. În plus, nu vor găsi case goale la țară care să poată adăposti orașe întregi. 
Deci vor fi prinși în propria lor mizerie. 
 
Deci un sfert din umanitate va muri. În prezent, pe Pământ există 7,7 miliarde de oameni. Dacă 
scade 1/4 din aceasta, aceasta duce la aproximativ 2 miliarde de decese. Nu vor fi inmormantari 
într-o anarhie. Toți vor rămâne acolo unde au murit dacă nu sunt mâncați de alți oameni, pentru că, 
cu siguranță acest lucru se va intampla.. Pentru că înainte ca cineva să moară de foame , preferă să 
mănânce morții. De asemenea, morții vor contribui la contaminare. 
 
După ce 2 miliarde de oameni vor muri , guvernul va restabili ordinea și totul va fi reconstruit, iar 
bogații vor ieși din vilele și castelele lor bine păzite și vor face din nou politică, afaceri și comerț. 
 
 

5. Pecete: Rapirea 
 
 
Apocalipsa 6,9-11: 
 
9 Cînd a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut supt altar sufletele celor ce fuseseră junghiaţi din 
pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, şi din pricina mărturisirii, pe care o ţinuseră.  
10 Ei strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Pînă cînd, Stăpîne, Tu, care eşti sfînt şi adevărat, zăboveşti 
să judeci şi să răzbuni sîngele nostru asupra locuitorilor pămîntului?``  
11 Fiecăruia din ei i s'a dat o haină albă, şi li s'a spus să se mai odihnească puţină vreme, pînă se 
va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, cari aveau să fie omorîţi ca şi ei. 
 
Aici avem sufletele credincioșilor care au pierit prin tortura, adică prin influența altor oameni. Se 
află sub altar sau în partea de jos a altarului (în funcție de traducere) pentru că s-au sacrificat pentru 
Dumnezeu datorită credinței lor. 
 
Sufletele strigăsa fie razbunate . Conform învățăturii creștine, nu trebuie să căutăm răzbunare, ci să 
iubim pe dușmanii ostrii. In primul rând, Dumnezeu spune că răzbunarea este a lui și că se va 
răzbuna pentru noi și în al doilea rând, sufletele nu mai sunt în oamenii de pe pământ. Pentru că 
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legile sunt valabile in timpul vieții pe pământ, astfel încât să existe ordine și Dumnezeu să nu fie 
hulit de răutatea creștinilor. 
Găsim un alt  fel de strigat al sufletelor în Geneza 4:10: 
 
10 Şi Dumnezeu a zis: ,,Ce ai făcut? Glasul sîngelui fratelui tău strigă din pămînt la Mine. 
 
Se vorbește despre uciderea lui Abel de către Cain. Dumnezeu îi spune lui Cain că vocea sângelui, 
adică sufletul său, îi strigă răzbunare. Pentru că sufletul este sângele, așa cum spune Dumnezeu în 
Levitic 17: 10-14: 
 
10 Dacă un om din casa lui Israel sau din străinii cari locuiesc în mijlocul lor, mănîncă sînge de 
orice fel, Îmi voi întoarce Faţa împotriva celui ce mănîncă sîngele, şi -l voi nimici din mijlocul 
poporului său.  
11 Căci viaţa trupului este în sînge. Vi l-am dat ca să -l puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire 
pentru sufletele noastre, căci prin viaţa din el face sîngele ispăşire.  
12 De aceea am zis copiilor lui Israel: ,Nimeni dintre voi să nu mănînce sînge, şi nici străinul care 
locuieşte în mijlocul vostru să nu mănînce sînge.  
13 Dacă vreunul din copiii lui Israel sau din străinii cari locuiesc în mijlocul lor vînează o fiară 
sau o pasăre care se mănîncă, să -i verse sîngele şi să -l acopere cu ţărînă.  
14 Căci viaţa oricărui trup stă în sîngele lui, care este în el. De aceea am zis copiilor lui 
Israel: ,Să nu mîncaţi sîngele niciunui trup; căci viaţa oricărui trup este sîngele lui: oricine va 
mînca din el, va fi nimicit. 
 
Este în natura sufletului sau a vieții că vrea să se răzbune atunci când se încheie violent. De aceea, 
oamenii caută întotdeauna răzbunare atunci când sunt nedreptățiți. 
Este o calitate a sufletului, dar nu a duhului , care este inteligența ființei umane care controlează 
corpul. Corpul este doar o invelitoare. De aceea, duhul ar trebui să suprime strigătele de răzbunare 
ale sufletului dacă a fost nedreptățit, dacă este creștin. Este duhul care merge în cer sau în iad și 
trăiește după moarte. Sufletul, pe de altă parte, este o ființă primitivă, care funcționează strict 
conform legilor sale naturale și, după moarte, se întoarce la Dumnezeu, unde este schimbat înapoi 
la starea sa veche înainte de a deveni suflet, la fel cum trupul devine din nou pământ la care a fost 
făcut. 
 
Ezechiel 18,4: 
4 Iată că toate sufletele sînt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul 
tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. 
 
Cu toate acestea, sufletul nu poate fi transformat decât atunci când a fost răzbunat și s-a făcut 
dreptate, iar echilibrul dintre bine și rău a fost restabilit și nu mai sunt conturi deschise. De aceea, 
doar sufletele sunt încă sub altar care au fost ucise violent. Toate celelalte suflete care au avut o 
moarte naturală au fost și sunt încă dizolvate imediat. Acesta poate fi gândit ca un câmp energetic 
încărcat negativ, care trebuie să devină neutru, astfel încât să nu mai aibă tensiune. Cu cât este 
încărcată negativ, cu atât trebuie să se adauge mai multă energie pozitivă până când este descărcată 
la zero și dispare. Puteți crede, de asemenea, o baterie care are o încărcare pozitivă. Dacă îl 
conectați la câmpul negativ, se descarcă până când nu mai există energie pozitivă. Atunci nu mai 
există tensiune și câmpul energetic a dispărut. Când violența sufletului este echilibrată de 
răzbunare, sufletul dispare. 
 
Dar cel mai important lucru despre acest sigiliu este că li s-au dat haine albe și ar trebui să aștepte 
până la uciderea martirilor din necaz. Doar atunci Dumnezeu se va răzbuna pe toată lumea deodată, 
în timpul necazului cu ciumele și în timpul bătăliei finale. 
Dar ce înseamnă hainele albe? Găsim acest lucru în Apocalipsa 3: 4-5: 
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4 Totuş ai în Sardes cîteva nume, cari nu şi-au mînjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, 
îmbrăcaţi în alb, fiindcă sînt vrednici.  
5 Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu -i voi şterge nicidecum numele din cartea 
vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.`` 
 
Acest lucru spune Isus bisericii din Sardes.  Deci cine are haine albe va fi în ceruri cu Isus și va 
avea viață veșnică. Accentul se pune pe „a fi în ceruri cu Isus”. 
 
Avem deci sufletele credincioșilor sub altar, care primesc hainele albe numai după moartea lor și 
numai atunci când se află în cer sub altar și avem afirmația lui Isus că cei care au haine albe vor fi 
în cer cu el . Adăugarea acestor două lucruri împreună dărapirea Bisericii. Înainte ca unii să strige 
și să pretindă că nici Isus însuși nu știe când va fi răpirea, aș dori să-i liniștesc pe acești critici, 
pentru că nuam spus un timp exact , ci am făcut-o dependentă de o serie de evenimente care trebuie 
să se întâmple în prealabil. Chiar dacă anarhia va fi un an, nu este o dată exactă, deoarece nu 
trebuie să se întâmple exact la un an, ci aproximativ. În plus, Isus spune că nu cunoaște timpul 
EXACT, dar cunoaște timpul aproximativ, așa cum Isus ni l-a revelat prin Ioan însuși. 
 
Ne putem întreba de ce sufletele sunt menționate sub altar și nu spiritele care sunt și în ceruri. Nu 
este vorba despre duhuri, ci despre martiri. Isus a vrut să ne arate că există martiri care au murit 
pentru El până acum și că vor fi mai mulți. Cu aceasta, Isus a vrut să sublinieze și sfârșitul timpului 
harului când va prelua biserica și odată cu ea Duhul Sfânt va părăsi și pământul, așa cum am văzut 
mai sus. Pavel ne spune și în 2 Corinteni 6: 2 când este timpul harului: 
 
2 Căci El zice: ,,La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mîntuirii, te-am ajutat. Iată că acum 
este vremea potrivită; iată că acum este ziua mîntuirii.`` 
 
După aceea vor fi NUMAI martiri, pentru că toți cei care vor muri vor muri cu moarte violentă, fie 
de la Anticrist, fie de ciumele și calamitățile naturale care urmează să vină și vor continua până la 
sfârșitul necazului. 
 
Hainele albe nu sunt decât un indiciu slab al rapirii, pentru că dacă ar fi scris foarte clar, toată 
lumea ar înțelege. Dar numai cei care au primit cunoștința de la Dumnezeu ar trebui să o înțeleagă, 
ca orice altceva în revelația și în viziunile lui Daniel, Isaia și Ezechiel și așa cum este scris în 
Daniel 12: 4 + 9-10: 
 
4 Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, pînă la vremea sfîrşitului.... 
Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.`` 
9 El a răspuns: ,,Du-te Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite pînă la vremea 
sfîrşitului.  
10 Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul, şi niciunul din cei răi nu va înţelege, 
dar cei pricepuţi vor înţelege. 
 
Prin urmare, profețiile vor fi  recunoscute doar  de credincioșii care sunt atât de inaintati în credință 
încât pot suporta. Astfel de descoperiri nu primesc credincioșii  care sunt noi în credință sau care 
sunt slabi. Pentru că nu meritau să obțină atât de mari cunoștințe și înțelepciune pentru că nu voiau 
să crească în credință. 
 
Vom vedea că acesta trebuie să fie Răpirea în rândurile următoare din cel de-al șaselea sigiliu din 
Capitolul 7 foarte clar și inconfundabil. Pentru a menține cronologia, nu voi anticipa acest punct. În 
schimb, enumer câteva alte locuri care descriu răpirea mai detaliată. 
 
1 Corinteni 15: 35-52: 
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35 Dar va zice cineva: ,,Cum înviază morţii? Şi cu ce trup se vor întoarce?``  
36 ebun ce eşti! Ce sameni tu, nu înviază, dacă nu moare mai întîi.  
37 Şi cînd sameni, sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întîmplă: fie de grîu, fie 
de altă sămînţă.  
38 Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voieşte; şi fiecărei seminţe îi dă un trup al ei.  
39 u orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este 
trupul păsărilor, altul al peştilor.  
40 Tot aşa, sînt trupuri cereşti şi trupuri pămînteşti; dar alta este strălucirea trupurilor cereşti, şi 
alta a trupurilor pămînteşti.  
41 Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea 
se deosebeşte în strălucire de altă stea.  
42 Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este sămănat în putrezire, şi înviază în neputrezire;  
43 este sămănat în ocară, şi înviază în slavă; este sămănat în neputinţă, şi înviază în putere.  
44 Este sămănat trup firesc, şi înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup 
duhovnicesc.  
45 De aceea este scris: ,,Omul dintîi Adam a fost făcut un suflet viu.`` Al doilea Adam a fost făcut 
un duh dătător de viaţă.  
46 Dar întîi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc, vine pe urmă.  
47 mul dintîi este din pămînt, pămîntesc; omul al doilea este din cer.  
48 Cum este cel pămîntesc, aşa sînt şi cei pămînteşti; cum este Cel ceresc, aşa sînt şi cei cereşti.  
49 Şi după cum am purtat chipul celui pămîntesc, tot aşa vom purta şi chipul Celui ceresc.  
50 Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sîngele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu; 
şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea.  
51 Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi,  
52 într'o clipă, într'o clipeală din ochi, la cea din urmă trîmbiţă. Trîmbiţa va suna, morţii vor învia 
nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. 
 
Pavel spune că, dacă mergem in cer, vom obține un corp diferit. Deci suntem transformați sau 
duhul noastră capătă o cochilie diferită care este pentru eternitate. Cât de exact va avea loc răpirea, 
ne spune Pavel în 1 Tesaloniceni 4: 15-17: 
 
15 Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvîntul Domnului: noi cei vii, cari vom rămînea pînă la 
venirea Domnului, nu vom lua -o înaintea celor adormiţi.  
16 Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, Se va 
pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos.  
17 Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm 
pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 
 
Deci răpirea are loc în următoarea ordine: 
1. Credincioșii morți vor fi înviați. 
2. Credincioșii vii și înviați sunt rapiti  
3. Credincioșii obțin un corp ceresc. 
 
Deci, dacă sufletele credincioșilor morți se află sub altar în cer și au primit haine albe, duhurile lor 
sunt și ele în cer și au primit și haine albe și un corp ceresc. Dar dacă credincioșii morți sunt în 
ceruri, credincioșii care trăiesc până atunci trebuie să fie și ei în cer, pentru că nu pot fi rapiti decât 
împreună. Deci, totul este conectat și puteți pune totul împreună folosind hainele albe doar dacă 
luați în considerare celelalte pasaje ale Bibliei pe acest subiect. 
 
Totuși, aici ne referim doar la comunitatea creștină care este răpită și nu la evreii și oamenii care au 
trăit pe pământ (Rusalii) înainte de venirea Duhului Sfânt, dar care sunt totuși demni de a merge la 
cer. După necaz, acestia vor invia împreună cu martirii care sunt încă pe pământ după răpire. Deci, 
toți cei care au murit înainte și după perioada de har sau tot ce au  murit înainte și după prezența 
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Duhului Sfânt pe pământ. Vom vedea asta mai târziu în prima înviere. Doar credincioșii care mor 
în timpul harului sunt rapiti , pentru că timpul harului este timpul când Duhul Sfânt este pe pământ, 
de la Rusalii până la Răpire. 
 
Întrucât timpul harului se va termina sii Duhul Sfânt va părăsi și pământul, aceasta înseamnă că 
oamenii convertiți de acum încolo nu vor mai primi milă de la Dumnezeu pentru păcatele lor. De 
atunci nu va fi decât pedeapsa, opusul harului. La rândul său, acest lucru înseamnă că în acest timp 
credincioșii trebuie să-și plătească singuri păcatele. Păcatele tale sunt iertate, dar numai dacă le 
plătești cu propria viață. 
Înainte de Rusalii, oamenii puteau ucide și sacrifica o altă ființă vie pentru păcatele lor, adică ucide 
un alt suflet, astfel încât să nu fie nevoiți să moară ei înșiși, pentru că păcatul însemna moarte, așa 
cum a spus Dumnezeu lui  Adam și Eva. Pentru a nu putea muri imediat și a continua să trăiască, o 
altă ființă vie a trebuit să moară în numele lor. Nu ar putea fi o ființă umană, deoarece are spirun 
duh  și este valoros. Prin urmare, au rămas doar animalele. Cu toate acestea, nu ar putea fi orice 
animal, doar animale care sunt timide și nu mănâncă sau mancanca  alte animale. Deci trebuiau să 
fie animale  nevinovate. Pentru că numai cei nevinovați pot fi acuzați de păcat și acceptă păcatul de 
la alții. Cine a păcatuit  nu poate primi mai mult pentru că este deja pierdut. Nu ar putea fi toate 
animalele nevinovate, doar cele care au existat suficient și care s-au înmulțit suficient de rapid 
pentru a acoperi furnizarea de jertfe pentru  păcate pe care oamenii le-au făcut în mod constant. 
Așa că au fost puse în discuție doar animalele din fermă care au fost crescute în masă de oameni. 
Dacă air fi sacrificat toate  animalele sălbatice nevinovate, toate ar fi dispărut peste câțiva ani. Deci, 
dacă combinam  caracteristicile animalului nevinovat și de reproducere , rămân doar oile, capre, 
vaci, porumbei, pui și porci. Dintre ele, numai oile, caprele, vacile și porumbeii au îndeplinit legea 
purității, pe care Dumnezeu a descris-o în detaliu. Deci avem animalele noastre de sacarificu care  
puteau salva viețile oamenilor. Cu toate acestea, aceste sacrificii pentru animale nu au fost decât o 
soluție provizorie până când s-a făcut un sacrificiu etern, care a fost valabil pentru toți oamenii și 
care a acceptat în continuare păcatele tuturor animalelor de sacrificiu, deoarece animalele au fost 
de asemenea dominate de influența Satanei și nu au fost victime optimale. Această jertfă veșnică 
pentru toți nu a putut fi de pe Pământ, deoarece Satana l-a condus de când au căzut Adam și Evain 
pacat. Îngerii nu ar putea fi nici unul, pentru că nici ei nu erau desăvârșiți și, din cauza liberului 
arbitru, ei pot cădea în orice moment, așa cum am văzut în lupta din cer dintre Satana și Mihail. 
Așa că au mai rămas doar 2 care erau perfecti și nu puteau păcătui: Dumnezeu și fiul său Isus, 
cunoscuți în Vechiul Testament drept „îngerul lui Dumnezeu”. Duhul Sfânt este spiritul lui 
Dumnezeu și este conectat la Dumnezeu și dispare și el. Dacă Dumnezeu s-ar fi sacrificat, ar fi 
trebuit să moară ca victimă, dar atunci nu ar fi fost nimeni care să-l invie , pentru că trebuie să fie 
cineva care este mai puternic decât jertfa . Atunci lumea întreagă ar fi murit și totul s-ar fi dizolvat 
în nimic, deoarece Dumnezeu ține creația Sa împreună. Deci a rămas doar Isus. Abia atunci a putut 
accepta toate păcatele tuturor oamenilor de la Adam până la Răpire. Dar de ce nu și pentru 
perioada de necaz? Pentru că în acest moment Duhul Sfânt nu va mai fi pe pământ. Mulți vor crede 
acum că el nu era pe Pământ chiar înainte de Rusalii dar acest lucru nu este adevarat. Înainte de 
Rusalii, el a fost în profeți individuali, in mai marii preoti și regi, cum ar fi. David și au existat 
profeți chiar înainte de Israel, cum ar fi . Melhisedec pe vremea lui Avraam sau Jetro, socrul lui 
Moise sau Balaam, când Israel a părăsit Egiptul sau Avraam însuși sau înaintea Potopului lui Noe 
și înaintea lui Enoh, despre care nu este sigur că a fost un profet, ci un astfel de credincios că el a 
fost dus viu în paradis ca Moise. 
Deci necazul va fi fără prezența Duhului Sfânt și fără intervenția și protecția lui. De aceea, această 
dată se numește necaz. Un timp fără harpentru credincioși și necredincioși. 
 
Dar aceste trâmbițe nu sunt trambitele din Apocalipsa, pentru că cei de la Apocalipsa aduc ciumă și 
chinuri și mânia lui Dumnezeu pe pământ și sunt judecăți și pedepse pentru oameni la care 
credincioșii nu vor lua parte. Dacă credincioșii ar fi încă pe pământ, ei ar fi pedepsiți. Asta nu ar fi 
corect și Dumnezeu nu este nedrept. Acesta este și un motiv pentru care răpirea trebuie să se 



 49 

întâmple în cel de-al 5-lea sigiliu, pentru că trambitele încep cu a 7-a pecete și înainte de aceasta 
deja îi putem vedea pe creștini din vremea harului din ceruri. 
 
Isus ne povestește și despre răpirea și persecuție din Matei 24. Dar trebuie să fim foarte atent  și să 
la detalii, deoarece Isus vorbește mai întâi în versetele 1-35 despre persecuția evreilor și a doua 
venire a lui Isus la bătălia finală, dar în versetul 27 vorbește despre prima venire în răpirea bisericii. 
 
Matei 24,26-27: 
 
26 Deci, dacă vă vor zice: ,Iată -L în pustie`, să nu vă duceţi acolo! ,Iată -L în odăiţe ascunse`, să 
nu credeţi.  
27 Căci, cum iese fulgerul dela răsărit şi se vede pînă la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului. 
 
Aici Isus îi avertizează pe evrei să nu cadă într-o capcană. Acest loc se referă la perioada din 
timpul persecuției, după răpire. Evreii ignoranți care nu citesc Noul Testament nu vor cunoaște 
diferența dintre prima venire (răpire) și a doua venire (bătălia finală) a lui Isus și cred că nu există 
decât o singură venire, și anume ca Isus va veni in persoana ca si un Mesia și îi va salva pe evrei de 
la Anticrist la sfârșitul necazului la sfârșitul bătăliei și va începe imparatia de 1000 de ani. Pentru 
că numai Noul Testament vorbește despre o răpire a creștinilor. Toți profeții Vechiului Testament 
vorbesc doar despre a doua venire la bătălia finală sau a 1 înviere după necaz. Acesta este motivul 
pentru care Isus îi avertizează pe evrei și le spune mai întâi despre răpirea din versetul 27, care de 
fapt nu este o venire, ci o ridicare și se va întâmpla atât de repede încât nu se poate vedea cum sunt 
rapiti creștinii. 
 
Așa cum se întâmplă adesea în Biblie și am văzut împreună cu balaurul / Satana în Apocalipsa 12, 
un pasaj din Biblie vorbește despre un subiect într-un verset foarte scurt și explică acest subiect 
mai detaliat într-un alt loc, de obicei imediat după aceea. Este la fel acum. Explicația versetului 27 
vine imediat după subiectul 2. Venirea lui Isus. 
 
Matei 24,36-44: 
 
36 Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci 
numai Tatăl.  
37 Cum s'a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întîmpla şi la venirea Fiului omului.  
38 În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau şi beau, se însurau şi se măritau, 
pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie,  
39 şi n'au ştiut nimic, pînă cînd a venit potopul şi i -a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului 
omului.  
40 Atunci, din doi bărbaţi cari vor fi la cîmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat.  
41 Din două femei cari vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată.  
42 Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.  
43 Să ştiţi că, dacă ar şti stăpînul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n'ar lăsa 
să -i spargă casa.  
44 Deaceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiţi. 
 
În primul rând, trebuie să ținem  cont că oamenii vor trăi destul de normal. Anarhia se va încheia și 
totul va fi reconstruit și totul se va normaliza. Oamenii vor avea locuri de muncă și bani, grijile și 
suferințele anarhiei vor fi uitate, oamenii vor sărbători și vor ieși și se vor căsători din nou și 
nimeni nu se va mai gândi la Dumnezeu, pentru că vor fi ocupați cu viața lor de zi cu zi, cu 
excepția credincioșilor încă așteptând răpirea. Întrucât Isus a comparat această dată cu timpul lui 
Noe, să aruncăm o privire mai atentă la acest moment. 
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Pe vremea aceea, oamenii locuiau doar într-un singur loc ca într-un sat mare, pentru că Noe a trăit 
doar nouă generații după Adam și chiar Lameh, tatăl lui Noe încă îl cunoștea pe Adam. De aceea, 
toată lumea trebuie să se cunoască unul pe altul . Când Noe a început să construiască arca , mulți 
oameni l-au fi întrebat ce face și sigur le-a spus că Dumnezeu dorește să inunde pământul și să-i 
omoare pe toți pentru că au ajuns atât de rău, ci pentru că numai el iar familia lui încă mai crede în 
Dumnezeu, El nu vrea sa ii omaore, ci îi salvează într-o arcă. Trebuie să spunem  că nu au fost 
dezastre naturale la acea vreme și nici căldură, nici frig și nici măcar nori, vânt și ploaie. Plantele 
erau umezite de o rouă care se ridica dimineața din pământ. Abia după potop lumea a devenit așa 
cum este astăzi. Dacă doriți informații mai detaliate, puteți citi prelegerea mea „De la creație la 
potop ”. Prin urmare, este de înțeles când oamenii râd de el, pentru că s-au gândit: de unde ar trebui 
să vină toată apa? Nu există atât de mult în întreaga lume. Așa că Noah a fost râs, ridiculizat și 
declarat nebun, și fiecare și-a dedicat din nou viața de zi cu zi și l-au lasat pe „nebunul”la  construit. 
Pentru că a durat 100 de ani ca el să termine arca . În acea perioadă oamenii trăiau aproape 1000 de 
ani. Deci oamenii au avut avertismentele lor în fața ochilor timp de 100 de ani și nu au crezut când 
animalele au intrat în arca  în perechi, când arca a fost terminată. Asta ar fi trebuit să  le deschidă 
ochii la cel puțin  unii dintre ei. Dar nu a făcut-o. Apoi ușa la arca a fost închisă de Dumnezeu în 
spatele lor, astfel încât nimeni să nu o poată deschide, nici măcar Noe, când a venit potopul și 
oamenii au bătut la ușa lui în panică și țipând și au vrut să intre. Trebuie să fi avut loc o dramă 
uriașă. 
 
La fel va fi și Răpirea. Până atunci, oamenii vor fi avertizați și vor exista predicții concrete, dar 
oamenii vor râde și vor batjocori doar credincioșii, iar când s-au potolit, vor reveni la viața lor de zi 
cu zi. Doar credincioșii vor continua să aștepte răpirea, cum Noe a asteptat potopul. 
Atunci credincioșii vor fi dispăruți brusc. Unul va găsi doar hainele creștinilor dispăruți în locurile 
unde au dispărut și nici urmă de ele și toți copiii vor dispărea și ei, pentru că Isus spune în Matei 19: 
13-15: 
 
13 Atunci I-au adus nişte copilaşi, ca să-Şi pună mînile peste ei, şi să Se roage pentru ei. Dar 
ucenicii îi certau.  
14 Şi Isus le -a zis: ,,Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu -i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a 
celor ca ei.``  
15 După ce Şi -a pus mînile peste ei, a plecat de acolo. 
 
Deoarece copiii încă nu pot lua decizia de a se converti, deoarece încă nu înțeleg aceasta decizie. 
De aceea nu îi poți învinovăți si nu pot fi pedepsiti. De aceea, botezul copiilor în biserici este gresit 
și nu e biblic, pentru că toți copiii merg in cer atunci când mor ca copii. 
Așa că se va întâmpla peste tot în lume și va fi un mare strigăt, deoarece oamenii vor crede mai 
întâi într-o răpire în masă, poate de către traficanți, iar unii  vor învinovăți pe Anticrist și vor crede 
că are ceva de-a face cu acest lucru , pentru că, judecând după caracterul său, cineva ar avea 
încredere în el și unii vor crede că aceasta este doar o glumă, pusă în scenă de cineva. Dar vor fi 
rude, cunoscuți, prieteni și colaboratori de lacei rapiti , care vor aminti că cei rapiti le-au  vorbit 
despre un Dumnezeu care îi va duce la cer. Apoi vor începe să se gândească pentru că au văzut că 
ceea ce au spus este adevărat și cum au încercat să împărtășească Evanghelia cu ei. Atunci mulți se 
vor converti și speră că vor fi rapiti. 
Dar vor fi și o mulțime de creștini mincinoși care nu vor fi răpiți, și anume min. 90% din toți 
creștinii, care, de asemenea, mergeau în mod regulat la biserici și la congregații și au auzit despre 
Răpire, dar dragostea lor pentru Dumnezeunu afost indeajuns ca sa creada cum au vrut ei , pentru 
că au cunoscut pe Dumnezeu cu buzele elor , dar inimile lor  au rămas în lume. De aceea, Isus a 
spus în Matei 22:14: 
 
14 Căci mulţi sînt chemaţi, dar puţini sînt aleşi.``  
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Acești mulți creștini de forms se vor trezi apoi, ca cele 5 fecioare neintelepte din pilda lui Isus din 
Matei 25: 1-13, care vor fi trimise de Isus atunci când vin cele 5 fecioare înțelepte. Apoi mulți 
dintre ei se vor converti în mod corespunzător, iar alții vor citi în Biblie și în cărți și pe Internet, dar 
ușa va fi inchisa și timpul de grație, de har va fi terminat. De atunci, fiecare trebuie să moară pentru 
sine dacă vrea să ajungă la cer. 
 
 

6. Pecete: Cutremure, fenomene ceresti, evreii pecetluiti, crestinii in ceruri 
 
 
Cel de-al șaselea sigiliu merge de la restul capitolului 6 până la sfârșitul capitolului 7, până când a 
7-a pecete începe în capitolul 8. Deci, următoarele evenimente se întâmplă toate una după alta. 
 
Apocalipsa 6: 12-17: 
 
12 Cînd a rupt Mielul pecetea a şasea, m'am uitat, şi iată că s'a făcut un mare cutremur de pămînt. 
Soarele s'a făcut negru ca un sac de păr, luna s'a făcut toată ca sîngele,  
13 şi stelele au căzut din cer pe pămînt, cum cad smochinele verzi din pom, cînd este scuturat de 
un vînt puternic.  
14 Cerul s'a strîns ca o carte de piele, pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s'au 
mutat din locurile lor.  
15 Împăraţii pămîntului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi 
oamenii slobozi s'au ascuns în peşteri şi în stîncile munţilor.  
16 Şi ziceau munţilor şi stîncilor: ,,Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe 
scaunul de domnie şi de mînia Mielului;  
17 căci a venit ziua cea mare a mîniei Lui, şi cine poate sta în picioare?``  
Acest sigiliu începe cu dezastre naturale. Același eveniment îl descrie și pe Isus când vorbește 
despre necazul cel mare  in Matei 24:29: 
 
29 Îndată după acele zile de necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele 
vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate. 
 
Isaia13,10+13: 
 
10 Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui, şi 
luna nu va mai lumina. 
13 Pentru aceasta voi clătina cerurile, şi pămîntul se va zgudui din temelia lui, de mînia Domnului 
oştirilor, în ziua mîniei Lui aprinse. 
 
El mai spune că este o zi a mainiei  Domnului. Deci credincioșii nu pot fi afectați și răpirea trebuie 
să se fi întâmplat. 
 
Ioel 2,30-31: 
 
30 Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pămînt: sînge, foc, şi stîlpi de fum;  
31 soarele se va preface în întunerec, şi luna în sînge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea 
mare şi înfricoşată. 
 
Toate cele 4  texte spun același lucru. Există o singură excepție: Apocalipsa și Ioel povestesc 
despre o lună roșie, celelalte 2 locuri doar o lună întunecată. Cum poate fi asta? Să ne uităm mai 
întâi la cutremur. Acestea apar atunci când plăcile continentale se freacă unele de altele. 
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În imagine vedem cele 358.214 cutremure care au avut loc între 1963-1998 și putem vedea clar 
unde se află regiunile cutremurului. În cel de-al șaselea sigiliu, un cutremur așa cum îl știm astăzi 
se dovedește a fi un cutremur atât de puternic, încât chiar munții și insulele se vor îndepărta de 
locurile lor, vulcani vor erupe  care vor acoperi cerul cu lavă roșie și cenușă pe care arată de parcă 
cerul se ruleaza iar din stelele inofensive devin meteoriți mari, care nu se ard în atmosferă, ci 
lovesc pământul și lasă cratere și anihilări uriașe. Apoi, toată lumea se va ascunde în subsoluri, 
buncăruri, peșteri, printre stanci, canalizări și stații de metrou, dorind sămoara, deoarece ei cred că 
sfârșitul lumii va veni și toată viața de pe pământ va fi ștearsă. , la fel cum au vazut  prezentat în 
filme și documentare. 
Cenușa și fumul vulcanilor din atmosferă vor face ca soarele să pară un sac de păr. Deci nici o 
eclipsa solara, altfel soarele ar fi foarte intunecat. Însă descrierea „sac negru de par ” indică câteva 
raze de soare care vor trece în continuare. Același lucru se întâmplă și cu luna. Aceasta înseamnă 
că întunericul va fi atât ziua cât și noaptea și va dura câteva zile, după cum spune Isaia despre un 
răsărit întunecat. 
Ioel chiar vorbește despre sânge, foc și fum. Lava este roșie ca sângele atunci când iese și o erupție 
vulcanică parcă arde foc. În plus, lavă arde totul pe drum și coloane de fum și cenușă ies din 
vulcani. Deci avem întuneric la nivel mondial prin fum și cenușă. Luna arată roșu în regiunile 
vulcanice care au vulcani. În regiunile care nu au vulcani în erupție în apropiere, luna este 
acoperită doar de fum și cenușă. De aceea, unele texte spun despre o lună roșie, iar altele despre o 
lună neagră sau întunecată. Poate fi, de asemenea, că la începutul erupției, luna va fi roșie dacă nu 
există atât de mult fum și cenușă în atmosferă și mai târziu luna este acoperită de fum și cenușă și 
va fi  doar întuneric. 
 
Luca 21: 25-26 ne spune și despre aceste evenimente: 
 
25 Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pămînt va fi strîmtorare printre neamuri, cari nu 
vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;  
26 oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor cari se vor întîmpla pe pămînt; 
căci puterile cerurilor vor fi clătinate. 
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Vorbim, de asemenea, despre tsunami, valuri mari pe regiunile de coastă declanșate de cutremur, 
dar și despre meteoritele care cad în oceane și mări. 
Un mare tsunami de care ne amintim cu toții a fost în 2004, care a inundat întreaga regiune de 
coastă din sud-estul Asiei și a fost vizibil până în Australia, unde 230.000 de oameni au fost uciși. 
Un alt tsunami a lovit coasta Japoniei în 2011, lăsând aproximativ 22.000 de morți. A lovit, de 
asemenea, centrala nucleară de la Fukushima, care a dus la 3 topiri în 3 reactoare, care au explodat, 
emitând multă radioactivitate și contaminând întreaga regiune. 
Numai că această dată scara va fi mult mai mare, deoarece cutremurul va muta chiar insule și 
munți și aproape toate regiunile de coastă de pe toate continentele vor fi afectate mai mult sau mai 
puțin. 
 
Aceasta ne aduce la următorul eveniment din Apocalipsa 7: 1-8: 
 
1 După aceea am văzut patru îngeri, cari stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pămîntului. 
Ei ţineau cele patru vînturi ale pămîntului, ca să nu sufle vînt pe pămînt, nici pe mare, nici peste 
vreun copac.  
2 Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea 
Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme 
pămîntul şi marea,  
3 zicînd: ,,Nu vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă nu vom pune pecetea pe fruntea 
slujitorilor Dumnezeului nostru!``  
4 Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate 
seminţiile fiilor lui Israel.  
5 Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii erau pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece 
mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii;  
6 din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia 
lui Manase, douăsprezece mii;  
7 din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia 
lui Isahar, douăsprezece mii;  
8 din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia 
lui Beniamin, douăsprezece mii, au fost pecetluiţi. 
 
Primele cuvinte „Apoi am văzut” nu înseamnă neapărat că următorul eveniment este în ordine 
cronologică din cel precedent. Pentru că poate viziunile au fost văzute de Ioannu una dupa alta. De 
aceea nu se  poate face o lege din asta. Dar aici se potrivește în ordinea cronologică. 
 
Cei 4 vânturi reprezinta pedepsele care au sa  vină în întreaga lume, dar sunt reținute până când cei 
144.000 de evrei sfințiți pentru Dumnezeu vor fi pecetluiți. 
 
Din aceasta se poate deduce clar că răpirea trebuie să fi avut loc, altfel biserica ar fi pedepsită 
împreună cu cei nedrepți. 
 
Dar cine sunt acești evrei speciali? Sigilarea nu înseamnă doar a închide un document, ci a proteja 
ceva, așa cum se întâmplă aici, că nimic nu poate intra și, de asemenea, nu va ieși. Prin urmare, ei 
sunt sub protecția lui Dumnezeu, astfel încât să nu ii  lovească vânturile sau pedepsele pe care 
Dumnezeu le aduce pe pământ. 
Acest lucru ridică și problema semnificației sigiliului sau a sarcinii acestor evrei pe pământ. Pentru 
că nu sunt sigilati doar pentru că vor fi credincioși buni. Trebuie să ai o slujbă specială. Pentru a 
răspunde la această întrebare, să aruncăm o privire rapidă asupra viitorului, când acești oameni 
sigilați vor fi în cer la sfârșitul necazului. 
 
Apocalipsa 14: 1-5: 
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1Apoi m'am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută 
patruzeci şi patru de mii, cari aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.  
2 Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi 
glasul, pe care l-am auzit, era ca al celorce cîntă cu alăuta, şi cîntau din alăutele lor.  
3 Cîntau o cîntare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea 
bătrînilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cîntarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, cari 
fuseseră răscumpăraţi de pe pămînt.  
4 Ei nu s'au întinat cu femei, căci sînt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost 
răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintîi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.  
5 Şi în gura lor nu s'a găsit minciună, căci sînt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu. 
 
Am văzut deja cu profetul mincinos că oamenii vor purta semnul sau numele Anticristului ca semn 
al posesiunii sale. Tot aici găsim numele lui Dumnezeu pe fruntea evreilor ca semn al stăpânirii 
sale. 
De asemenea, vor rămâne speciali în ceruri, deoarece vor cânta o melodie pe care numai ei o pot 
cânta. 
Ceea ce este interesant pentru noi aici este versetul 4-5. Acești evrei au rămas neintinati,și îl au pe 
Isus ca Domnul lor și îl urmează spiritual ca și creștinii de azi. Deci sunt evrei mesianici sau evrei 
creștini pentru că și-au spălat păcatele în sângele Mielului, ca și creștinii. Prin urmare, nu a fost 
găsit niciun păcat asupra lor și sunt vrednici să meargă in  cer. 
Aș dori să atrag atenția asupra virginității. Pavel ne-a spus și ceva despre asta în 1 Corinteni 7: 1 + 
7-9: 
 
1Cu privire la lucrurile despre cari mi-aţi scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de 
femeie. 
7 Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie ca mine; dar fiecare are dela Dumnezeu darul lui: unul într'un 
fel, altul într'altul.  
8 Celor neînsuraţi şi văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămînă ca mine.  
9 Dar dacă nu se pot înfrîna, să se căsătorească; pentrucă este mai bine să se căsătorească decît 
să ardă. 
 
El a vrut să spună că este mai bine să nu ai o soție și o familie, astfel încât să ai mai mult timp 
pentru Dumnezeu, din această cauză suntem pe acest pământ. Acești evrei îndeplinesc această 
calitate și sunt virgini, astfel încât să-l poată sluji pe Dumnezeu complet. Așa că deja si-au 
îndeplinit sarcina. Ei ar trebui să facă ceea ce sarcina creștinilor a fost până acum: evanghelizarea. 
De vreme ce creștinii sunt rapiti, oamenii nu au misionari și evangheliști care să răspândească 
cuvântul lui Dumnezeu sau să-i avertizeze despre Anticrist și semnul său. La sfârșitul necazului nu 
mai e nevoie de acestia si ii vom găsi în ceruri. Nicăieri nu se spune că Anticristul îi va ucide, ceea 
ce este probabil, pentru că nu vor fi prinși în viață, altfel ar trebui să existe o răpire despre care 
Biblia nu spune nimic. 
Avem deci răpirea creștinilor în a 5-a pecete și imediat după aceea în pecetea a 6-a urmasii 
creștinilor, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să poată continua. Acesta este, de asemenea, un 
argument că răpirea trebuie să fi fost la cel de-al 5-lea sigiliu. 
 
Oricine a citit cu atenție triburile, semintia  lui Israel  va fi observat că lipsește un trib chiar dacă 
există 12 semintii. Enumerez toate triburile pe care le indică această poziție: 
 
1. Iuda 
2. Ruben 
3. Gad 
4. Ace 
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5. Naftali 
6. Manase 
7. Simeon 
8. Levi 
9. Isahar 
10. Zebulon 
11. Iosif 
12. Beniamin 
 
În Exodul 1: 1-5 îi găsim pe toți fiii lui Iacob după ce Iacov a murit: 
 
1Iată numele fiilor lui Israel, intraţi în Egipt; au intrat cu Iacov fiecare cu familia lui:  
2 Ruben, Simeon, Levi, Iuda,  
3 Isahar, Zabulon, Beniamin,  
4 Dan, Neftali, Gad şi Aşer.  
5 Sufletele ieşite din coapsele lui Iacov erau şaptezeci de toate. Iosif era atunci în Egipt. 
 
Observăm că cei 144.000 nu au tribul Dan, chiar dacă a fost un trib. Dar dacă îl adăugați, vor fi 13 
triburi. Dar, când Israelul a ajuns în Canaan după ce s-a mutat din Egipt, Dan a fost inclus în 
distribuția pământului, dar încă mai sunt 12 triburi și Iosif nu este de găsit nicăieri. Aceasta este o 
amestecatura. Ce se întâmplă? 
Să parcurgem totul în ordine cronologică. Știm că Iacob a avut 12 fii. Acestia  au fost (sortati după 
vârstă): 
 
1. Ruben 
2. Simeon 
3. Levi 
4. Iuda 
5. Dan 
6. Neftali 
7. Gad 
8. Aser 
9. Isahar 
10. Zebulon 
11. Iosif 
12. Beniamin 
 
Iosif a fost vândut mai târziu în Egipt de către frații săi ca sclav, unde a făcut o carieră ca vice-
faraon și a avut doi fii: Manase și Efraim. Vedem acest lucru  în Geneza 48: 8-22. 
Așadar, Manase și Efraim au fost socotit ca  și triburi, pentru că Iacov i-a binecuvântat ca pe fiii săi, 
pentru ca aceștia să moștenească ca și fii lui. De aceea au primit pământ în Canaan în locul lui Iosif. 
Deci erau 13 triburi. 
Dar Dumnezeu i-a dat lui Israel o lege care să sfințească fiecărui fiu întâi născut, adică să il  dea lui 
Dumnezeu, astfel încât să poată îndeplini slujba pentru Dumnezeu. Pentru ca să nu existe confuzii, 
Dumnezeu a simplificat-o și a spus că Israelul trebuie să înlocuiască seminția Levi în locul 
primului născut, pentru ca ei să îndeplinească slujba. Din această cauză, Levi nu a primit niciun 
pământ, ci ar trebui să trăiască printre frații lor și să slujească și să jertfească lui Dumnezeu la 
cortul intalnirii (mai târziu la templu) și să slujeasca frații lor ca preoți. Cele 12 triburi ar trebui să 
dea o zecime din venit leviților, pentru a nu muri de foame. 
Deci, pentru cei 144.000 de oameni, Iosif înseamnă Efraim. Dar Dan încă lipsește. De ce? 
De-a lungul istoriei cuceririi Canaanului, vedem că Dan a avut mari probleme în cucerirea țării sale 
de la canaaniți și abia după câteva secole au reușit să cucereasca  o mică zonă din nordul Israelului 
numită Lais. Dan era cel mai mic trib. Prin urmare, după părerea mea, cel mai mic trib trebuia 
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eliminat de pe listă, deoarece nu pot exista decât 12 triburi. Aceasta este doar o presupunere. Nu 
știu sigur, dar nu pot explica altfel în acest moment. 
 
Avem deci rapirea în cel de-al 5-lea sigiliu și evreii pecetluiti în cel de-al 6-lea sigiliu. După aceea 
îi vedem pe creștini rapiti  în cer. Totul se potrivește perfect cronologic. 
 
Apocalipsa 7,9-17: 
 
9 După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s'o numere nimeni, din 
orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea 
scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mîni;  
10 şi strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Mîntuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul 
de domnie, şi a Mielului!``  
11 Şi toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrînilor şi împrejurul celor 
patru făpturi vii. Şi s'au aruncat cu feţele la pămînt în faţa scaunului de domnie, şi s'au închinat lui 
Dumnezeu,  
12 şi au zis: ,,Amin.`` ,,A Dumnezeului nostru, să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţămirile, 
cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin.``  
13 Şi unul din bătrîni a luat cuvîntul, şi mi -a zis: ,,Aceştia, cari sînt îmbrăcaţi în haine albe, cine 
sînt oare? Şi de unde au venit?``  
14 ,,Doamne``, i-am răspuns eu, ,,Tu ştii``. Şi el mi -a zis: ,,Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-
au spălat hainele, şi le-au albit în sîngele Mielului.  
15 Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi -I slujesc zi şi noapte 
în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui.  
16 u le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu -i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă.  
17 Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele 
apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. 
 
Majoritatea oamenilor consideră că răpirea va avea loc doar aici, sau chiar la sfârșitul necazului, 
deoarece interpretează greșit versetul 14. Se spune că acest grup provine din marele necaz. De 
aceea, ei spun că în timpul necazului vor mai fi creștini care trebuie să fie răpiți și, prin urmare, 
răpirea trebuie să aibă loc  la urmă. De asemenea, ei scot a 5-a pecete din versetul 11 pin  care 
martirii ar trebui să aștepte până la sfârșitul necazului până când sunt răzbunați. În acest sens, 
acestia trec cu vederea mai multe indicii  sau le interpretează greșit. Al cincilea sigiliu din versetul 
11 le spune martirilor să aștepte până la sfârșitul necazului pentru a se răzbuna și a nu fi răpiți. 
Versetul 14 vorbește în general despre necaz și nu oferă un timp exact. Prin urmare, răpirea se 
poate întâmplape tot parcursul necazului. 
Dar să presupunem că versetul 14 înseamnă numai martirii, adică marea mulțime pe care nimeni nu 
i-a putut număra sunt doar martiri din necaz. Am văzut că în timpul persecuției nu mai este timp de 
har, deoarece nu va mai exista protecție de la Dumnezeu pentru credincioși, pentru că scopul 
Anticristului va reuși, iar timpul va fi scurtat, altfel nu ar rezista niciunul din crestinii torturilor si 
chinurilor lui. Atunci nu vor mai exista credincioși și evrei pe pământ pentru că Anticristul i-ar fi 
ucis pe toți, pentru că prigoana va fi atât de severă încât ii va arunca pe toti in ichisoare sau ii va 
ucide.  Anticristul nu se  va deranja să ii ducă la închisoare și apoi să o omoare. Apoi, cum a făcut 
Hitler în parte, l-ar putea ucide chiar acolo unde l-a găsit și l-a lăsat doar acolo. Merge mai repede 
și nu costă transport și închisoare. Dar Anticristul va pune mare accent pe renunțarea la credință 
înainte de a-i ucide. Deci, atunci când nu va mai fi un timp de har, fiecare va trebui să moară pentru 
sine și pentru păcatele lor. Am văzut acest lucru de multe ori mai sus. 
Întrucât biserica nu va mai fi acolo, care a fost bine distribuită și prezentă în întreaga lume și s-a 
misionat, vor fi doar 144.000 de misionari care nu sunt atât de mulți și nu vor fi peste tot unde au 
fost creștinii. Deci, în primul rând, va fi foarte dificil de convertit, nu numai din cauza puținilor 
misionari, ci și din cauza coruptiei  puternice și agresive a Anticristului. În plus, doar cei care nu au 
acceptat semnul se  vor putea converti. Aceasta nu lasă decât creștinii împrăștiați care se ascund 
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undeva și dacă nu sunt prinși, vor muri de foame.Fuga, foamea, frica de capturare, tortură și moarte 
fac ca numărul martirilor, care au rezistat și ei torturii până la moarte, sa fie optimist vazand  la 
câteva mii. Acest număr sună foarte diferit de mulțimea nenumărată. Biblia vorbește în mai multe 
locuri de zece mii de ori zece mii și mii de mii de îngeri care stau în jurul tronului. Alta traducere 
germana a bibliei, chiar o traduce cu zeci de mii de ori zeci de mii și mii de ori mii (Apocalipsa 
5:11; Daniel 7:10). Deci, asta este în sutele de milioane și miliarde. Așadar, dacă în aceeași carte cu 
aceleași viziuni se poate descrie un număr atât de mare, dar nu și numărul mulțimii, numărul 
credincioșilor răpiti  trebuie să fie mult mai mare. Un număr atât de mare de credincioși nu pot fi 
adunați decât peste milenii. În comparație, cele câteva mii de martiri de la necaz sunt un ac într-o 
capita de  fân. 
 
Am estimat că răpirea va fi cam la 1 an de la începerea necazului. Deci Răpirea este încă în necaz 
și nu contrazice versetul 14. 
 
 

7. Pecete: Trambitele 
 
 
Apocalipsa 8,1-6: 
 
1Cînd a rupt Mielul pecetea a şaptea, s'a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas.  
2 Şi am văzut pe cei şapte îngeri, cari stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s'au dat şapte trîmbiţe.  
3 Apoi a venit un alt înger, care s'a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă de aur. I s'a dat tămîie 
multă, ca s'o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur, care este înaintea 
scaunului de domnie.  
4 Fumul de tămîie s'a ridicat din mîna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile 
sfinţilor.  
5 Apoi îngerul a luat cădelniţa, a umplut -o din focul de pe altar, şi l -a aruncat pe pămînt. Şi s'au 
stîrnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de pămînt.  
6 Şi cei şapte îngeri, cari aveau cele şapte trîmbiţe, s'au pregătit să sune din ele.  
 
Aici vedem pregătirea celor 7 trâmbițe care provoacă plăgi atunci când sunt suflate una după alta. 
 
De asemenea, vedem rugăciunile credincioșilor aduse înaintea lui Dumnezeu. 
Tăcerea din cer se presupune că reprezintă calmul înaintea furtunii sau indică timpul deosebit de 
rău care așteaptă pământul. Un fel de minut de reculegere sau minut de gandire.De acum încep 
catastrofe naturale majore și agonie demonică. De acum, tot ce face pagube este eliberat pe pământ. 
Mare pagubă provine de la soare, lună, asteroizi, cutremure, vulcani, apele  de pe pământ, de la 
demoni și de la oameni prin armate. 
 
Puteți vedea o paralelă între trâmbițe și potiruri . Sunt aproape identice. Deci aproape tot ceea ce se 
întâmplă în trambitele din prima jumătate a necazului se repetă în potiruri în a doua jumătate a 
necazului. 
 
Iată o listă cu paralelele: 
 
Trambite: Potire: Evenimente: 

1.  Eruptie vulcanica  
 1. Abcese 
2. 2. Mare insangerata 
3. 3. Rauri si izvoare otravite  
 4. Canicula 
4. 5. Intuneric  



 58 

5. 5. Demoni 
6. 6. Armata la raul Eufrat 
7. 7. Voci, tunete, fulgere, cutremur 
 
De asemenea, se poate observa că trambitele  vor provoca doar pagube locale sau vor afecta doar o 
treime din pământ și oameni, iar potirele vor afecta întregul pământ și toate plagile  și chinurile 
trambitelor vor afecta întregul pământ și toți oamenii. 
 
 

1. Trambita: Eruptii vulcanice 
 
 
Apocalipsa 8,7: 
 
7 Îngerul dintîi a sunat din trîmbiţă. Şi a venit grindină şi foc amestecat cu sînge, cari au fost 
aruncate pe pămînt: şi a treia parte a pămîntului a fost ars, şi a treia parte din copaci au fost arşi, 
şi toată iarba verde a fost arsă. 
 
O astfel de grindină aprinsă cu foc nu poate fi întâlnită decât în erupții vulcanice. Meteoritele ard 
alb și au doar o coadă albă. Deci trebuie ca lumea sa se aștepte  la o erupție vulcanică, care va 
afecta o treime din lume. 
 
Am văzut la cel de-al șaselea sigiliu că va exista un cutremur major în întreaga lume, care va 
provoca și erupții vulcanice, deoarece acestea se întâmplă imediat după cutremur. Deoarece 
pecetluirea evreilor și rapitrea se poate întâmpla în paralel cu cutremurul, furtuna de meteoriti, 
eclipsa solară și lunară sau în succesiune rapidă. 
 
Cu această trompetă, cele 4 vânturi ale Apocalipsei 7.1 au fost eliberate pe pământ. 
 
 

2. Trambita: Primul asteroid 
 
 
Apocalipsa8,8-9: 
 
8 Al doilea înger a sunat din trîmbiţă. Şi ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în 
mare; şi a treia parte din mare s'a făcut sînge;  
9 şi a treia parte din făpturile, cari erau în mare şi aveau viaţă, au murit; şi a treia parte din 
corăbii au pierit. 
 
Aici avem descrierea tipică a unui asteroid. Aceasta poate avea o înălțime de câteva sute de metri și 
arde ca o cometa atunci când intră în atmosferă și, în funcție de forma sa, poate arăta și ca un 
munte sau o piatră mare. Avem 3 oceane pe Pământ: Pacific, Atlantic și Oceanul Indian. Așadar, 
asteroidul va cădea într-unul dintre aceste oceane și va distruge toate ființele vii din acest ocean, fie 
prin natura sa, eliberând un material roșu și toxic care transformă apa roșie, fie prin impact lovind 
o gaură atât de adâncă încât o rocă toxică sau metal toxic este eliberat. 
 
Toate navele care navighează în prezent în acest ocean se vor scufunda și prin valul mare din cauza 
impactului .Astfel vor inunda din nou toate regiunile de coastă ale acestui ocean. Totuși, aici nu se 
pune problema morților. Acest lucru se datorează faptului că, , marele cutremur anterior  de la cel 
de-al șaselea sigiliu va fi ucis sau îndepărtat toți oamenii din regiunile de coastă, iar acest al doilea 
val nu va face victime. 
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O simulare a impactului unui asteroid cu un diametru de 400 de metri în Pacific, la 1000 km de 
coasta Californiei, a arătat că toate coastele din Pacific sunt lovite cu un val de 5-112 metri 
înălțime, în funcție de cât de departe se află de impact. 
 
ESA a publicat o listă de asteroizi cu peste 1000 de asteroizi care au un procent mai mare de 0 la 
suta șansă de a se ciocni cu pământul, care se extinde până în 2118. Se poate observa că mai mulți 
sau mai puțini asteroizi ar putea cădea pe Pământ în fiecare an. Deci acest impact al asteroizilor nu 
ar veni ca o surpriză, mai ales dacă observatorii spațiali pot prezice un asteroid care se apropie în 
câteva zile. Acest avertisment de asteroizi ar putea fi și motivul pentru care toți oamenii fug din 
interiorul coastelor și, prin urmare, nu se vorbește despre victime. Pe de altă parte, navele îi vor fi 
încă victime, deoarece nu pot pleca  în câteva zile dacă se află în mijlocul oceanului. 
 
 

3. Trambita: Al doilea asteroid 
 
 
Apocalipsa8 ,10-11: 
 
10 Al treilea înger a sunat din trîmbiţă. Şi a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a 
căzut peste a treia parte din rîuri şi peste izvoarele apelor.  
11 Steaua se chema ,,Pelin``; şi a treia parte din ape s'au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni au 
murit din pricina apelor, pentrucă fuseseră făcute amare.   
 
De asemenea, aici vine un asteroid (steluta tradus) și, probabil, cade pe un ghețar dintr-o regiune de 
munte înaltă, dn  care o treime din lume depinde de apă vara. Ghețarii mai mari se află în Alaska, 
la granița cu Canada, în Alpi și în Himalaya. Foarte puțini oameni trăiesc în Alaska și Canada. 
Alpii furnizează doar apă Europei Centrale, care este, de asemenea, dens populată, dar nici măcar 
nu se apropie de o treime din populația lumii, deoarece 740 de milioane de oameni trăiesc în toată 
Europa, comparativ cu 7,7 miliarde din întreaga lume. Dar Himalaya în est cu China și în vest cu 
India și Pakistan au o populație totală de 3 miliarde de oameni, adică 39% din populația mondială. 
Deci, dacă o treime din toate apele vor fi contaminate, o treime din oameni vor depinde de ea și se 
vor hrăni cu  ea. Unii dintre oameni vor fugi cu siguranță din regiunea contaminată și se vor instala 
acolo unde există apă bună. Dar o parte nu va putea pleca, pentru că nu vor avea bani pentru o 
călătorie atât de lungă, deoarece zona contaminată va avea o rază de 3000-5000 km. Prin urmare, 
mulți oameni nu vor avea de ales și în loc să moară de sete, vor ceda setea mare și vor bea apa. 
Deci victimele vor fi câteva sute de mii. 
 
Ghețarul pe care cade asteroidul poate conține poluanți toxici în sine, ceea ce otrăvește întregul 
ghețar sau asteroidul eliberează poluanți din ghețar ca urmare a impactului. Pe 15 octombrie 2009, 
Der Spiegel a publicat un articol potrivit căruia ghețarul alpin eliberează DDT 
(diclorodifeniltrichloroethane = insecticid) și dioxine în timpul topirii, care a fost anterior prins în 
ghețar. 
 
În cel mai bun caz, contaminarea apelor subterane de către un impact al asteroidului nu ar necesita 
chiar la fel de multe victime, deoarece aceasta ar contamina doar apele subterane din imediata 
vecinătate a impactului, care la rândul lor contaminează doar râurile din zonă. 
 
 

4. Trambita: Norul de praf produs de impactul asteroidului 
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Apocalipsa 8,12-13: 
 
12 Al patrulea înger a sunat din trîmbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare, şi a treia parte din 
lună, şi a treia parte din stele, pentruca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-şi piardă a 
treia parte din lumina ei, şi noaptea de asemenea.  
13 M'am uitat, şi am auzit un vultur, care zbura prin mijlocul cerului, şi zicea cu glas tare: ,,Vai, 
vai, vai de locuitorii pămîntului, din pricina celorlalte sunete de trîmbiţă ale celor trei îngeri, cari 
au să mai sune.`` 
 
Aici vedem cât de mare trebuie să fie asteroidul care vine cu a treia trambita, deoarece impactul va 
face ca un nor mare de praf să se imprastie cu câțiva kilometri în inaltime , întunecând cerul si 
această treime a pământului pentru câteva zile, ambele atât în timpul zilei, cât și noaptea. 
 
Versetul 12 spune că o treime din zi și noapte vor fi întunecate. Dar acest lucru este menit pe o 
treime din pământ, adică pentru  Asia Centrală și de Est, pe restul pământului va fi in mod normal 
lumina. Deoarece un nor de praf,de acaesta dimensiune nu ar dispărea în decurs de 8 ore, dacă doar 
timpul ar fi însemnat. 
 
Apoi, există un anunț despre trei chinuri care vor afecta pământul în următoarele 3 trambite. 
 
 

5. Trambita: Demoni 
 
 
Apocalipsa 9, 1-12: 
 
1Îngerul al cincelea a sunat din trîmbiţă. Şi am văzut o stea care căzuse din cer pe pămînt. I s'a 
dat cheia fîntînii Adîncului,  
2 şi a deschis fîntîna Adîncului. Din fîntînă s'a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare. Şi 
soarele şi văzduhul s'au întunecat de fumul fîntînii.  
3 Din fum au ieşit nişte lăcuste pe pămînt. Şi li s'a dat o putere, ca puterea pe care o au scorpiile 
pămîntului.  
4 Li s'a zis să nu vatăme iarba pămîntului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe 
oamenii, cari n'aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu.  
5 Li s'a dat putere nu să -i omoare, ci să -i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul 
scorpiei, cînd înţeapă pe un om.  
6 În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n'o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi 
de ei.  
7 Lăcustele acelea semănau cu nişte cai pregătiţi de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi, cari 
păreau de aur. Feţele lor semănau cu nişte feţe de oameni.  
8 Aveau părul ca părul de femeie, şi dinţii lor erau ca dinţii de lei.  
9 Aveau nişte platoşe ca nişte platoşe de fer; şi vuietul, pe care -l făceau aripile lor, era ca vuietul 
unor care trase de mulţi cai, cari se aruncă la luptă.  
10 Aveau nişte cozi ca de scorpii, cu bolduri. Şi în cozile lor stătea puterea, pe care o aveau ca să 
vatăme pe oameni cinci luni.  
11 Peste ele aveau ca împărat pe îngerul Adîncului, care pe evreieşte se cheamă Abadon iar pe 
greceşte Apolion.  
12 Cea dintîi nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea. 
 
Am văzut în Apocalipsa 12 că balaurul, este aruncat pe pământ cu demonii săi în mijlocul 
necazului după o luptă în ceruri. În versetul 1 avem descrierea tipică pentru Satana. Steaua 
reprezintă simbolic un înger, poate fi și un înger rău, adică un demon sau Satana, pentru că el este 
doar un înger rău. De asemenea, el are cheia prăpastiei care îi dezleagă pe demoni și îi lasă  jos. 
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Acești demoni pot fi  și cei din Apocalipsa 12 în legătură cu balaurul, deoarece balaurul  a aruncat 
o treime din îngeri cu coada pe pământ sau a fost aruncat pe pământ de Mihail cu Satana. Abisul de 
aici se presupune că simbolizează doar genul de înger care este aici și locul de unde provin, adică 
din iad. 
 
Satana și demonii nu sunt interesați de nimic altceva decât de oameni pentru a-i tortura și a-i 
împiedica să creadă. Acesta este scopul lor de existență. Prin urmare, nu au niciun interes pentru 
plante sau animale. 
 
Versetul 4 ne spune că cei 144.000 de evrei mesianici pecetluți vor fi  încă pe pământ și sunt, de 
asemenea, imuni la această ciumă demonică, deoarece sunt sub protecția lui Dumnezeu, așa cum 
am menționat mai sus. Nici până acum nu au lovit toate ciumele și va rămâne așa până la sfârșitul 
necazului. 
 
Demonii sunt mai întâi comparați ca un roi in forma de fum, care va veni pe pământ în același mod 
și se va răspândi pe el. 
 
Apoi devin lacuste simbolizând o plaga , precum plaga  de lăcuste în Egipt înainte de plecarea 
israeliților. În plus, lăcustele  vin mereu în roiuri și mănâncă tot ce găsește verde. Ele apar din nou 
și mai ales, mai ales când plouă foarte mult vara și în timpul inundațiilor și se mișcă între 100-150 
km pe zi și întunecă cerul în toată regiunea, după cum arată următoarele rapoarte: 
 
- În Europa Centrală în 1749 
- Sudan la 25 noiembrie 1988 
- Africa de Vest la 11 august 2004 
- Regiunea Sahel (Africa Centrală) la 10 iulie 2012 
- Madagascar pe 9 mai 2013 
- Sudan, Etiopia, Arabia Saudită, pe 20 februarie 2019 
- Egipt, Israel, Arabia Saudită pe 5 martie 2013 
- În Sardinia, pe 11 iunie 2019 
- La Las Vegas, pe 2 august 2019 
 
Acestea sunt doar câteva rapoarte pe care le-am găsit pe Internet în 10 minute, dar aceasta plaga 
apare  aproape oriunde în lume în fiecare an. 
Asta înseamnă că demonii vor veni ca niște lăcuste peste tot în lume și va fi o vreme întunecată și 
că nimeni nu va fi cruțat. 
 
Apoi demonii sunt comparați cu scorpionii care îi chinuie pe oameni cu înțepături foarte dureroase 
in asa fel incat oamenii vor prefera moartea. 
 
Sunt echipate pentru a lupta și sunt invincibile, după cum simbolizează armurile și coroanele lor. 
Ce ar putea face oamenii impotriva unor demoni? Vor fi neputinciosi  in fata lor . Doar Dumnezeu 
poate oferi oamenilor protecție impotriva  lor , dar nu este cazul aici, deoarece timpul harului va fi 
terminat. 
 
Aspectul lor  uman indică inteligență. Părul lung și dintii de leu descriu urâțenia și faptul ca vor fi 
periculosi.După cum se știe, si ingerii au aripi,și simbolizează mișcarea rapidă. 
 
Cum poate fi posibil ca demonii să aibă atât de multă putere asupra oamenilor? Unii oameni sunt 
deja obsedați astăzi și sunt la mila demonilor, dar numai pentru că le-au dat puterea de a face acest 
lucru, în mod conștient sau inconștient. Aceasta înseamnă că oamenii au încheiat un pact de 
proprietate cu demonii și primesc anumite servicii de la demoni, cum ar fi previziuni viitoare sau 
contact cu rudele și cunoscuții care ar fi murit. Se stie ca nu  este vorba de cunoscuți decedați, ci de 
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demoni care îi imită. Puteți face acest lucru contactând demonii, fie chemându-i în mod deliberat 
cu  vrăjitori și ghicitori, sau în mod inconștient și neintenționat, jucându-vă în jurul cu table de 
ouija sau alte imitații oculte, cum ar fi:  Yoga, pe care tot mai mulți oameni o practica  astăzi și 
devine din ce în ce mai populară. Dar ei nu știu ce se află în spatele ei și nu vor sa stie pentru  că nu 
pun întrebări sau nu sunt interesați. 
 
Pentru a rezuma, oamenii trebuie să facă primul pas și să-i invite pe demoni să le dea putere asupra 
lor. 
 
Este la fel în cazul posedarii  oamenilor in masa. Dar cum se poate ca toată lumea invită demoni și 
să le dea putere asupra lor? Este ușor. Prin semnul anticristului. Am văzut ca semnul  este o marcă 
de proprietate. Acceptând acest semn, oamenii își confirmă consimțământul de se preda 
Anticristului și deci lui Satan. Prin urmare, este foarte periculos să accepți semnul. 
 
Excepție fac cei care nu au acceptat semnul dacă au supraviețuit până acum. Dar acestia vor fi doar 
câteva mii. 
 
Totul va dura 5 luni. 
 
În cele din urmă, obținem un indiciu despre liderul lor, Satana. Pentru că Apollyon înseamnă 
distrugatorul. 
 
Așa că prima agonie s-a terminat și vor urma inca   două. 
 
 

6. Trambita: Demonii omoara 1/3 din omenire 
 
 
Apocalipsa 9,13-21: 
 
13 Îngerul al şaselea a sunat din trîmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului 
de aur, care este înaintea lui Dumnezeu,  
14 şi zicînd îngerului al şaselea, care avea trîmbiţa: ,,Desleagă pe cei patru îngeri, cari sînt legaţi 
la rîul cel mare Eufrat!``  
15 Şi cei patru îngeri, cari stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela, au fost deslegaţi, ca 
să omoare a treia parte din oameni.  
16 ştirea lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi; le-am auzit numărul.  
17 Şi iată cum mi s'au arătat în vedenie caii şi călăreţii: aveau platoşe ca focul, iacintul şi 
pucioasa. Capetele cailor erau ca nişte capete de lei, şi din gurile lor ieşea foc, fum şi pucioasă.  
18 A treia parte din oameni au fost ucişi de aceste trei urgii: de focul, de fumul şi de pucioasa, cari 
ieşeau din gurile lor.  
19 Căci puterea cailor stătea în gurile şi în cozile lor. Cozile lor erau ca nişte şerpi cu capete, şi 
cu ele vătămau.  
20 Ceilalţi oameni, cari n'au fost ucişi de aceste urgii, nu s'au pocăit de faptele mînilor lor, ca să 
nu se închine dracilor şi idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră şi de lemn, cari nu pot nici 
să vadă, nici să audă, nici să umble.  
21 Şi nu s'au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtişagurile 
lor. 
 
Cei 4 îngeri simbolizează, de asemenea, cele 4 puncte cardinale ca în Apocalipsa 7: 1 și sunt 
demoni și nu îngeri, deoarece sunt legați. După cum se stie , se leaga ceva foarte periculos ce nu i 
se vrea sa se dea drumul, pentru că altfel va face ravagii, ca un câine periculos. Aceasta înseamnă 
că o plagă va veni de la Eufrat peste întreaga lume. 
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Ora, ziua, luna și anul nu ne spun nimic despre timpul  acestui eveniment, ci înseamnă doar că 
Dumnezeu a planificat totul exact și o face în acest fel. 
Ni se spune că o treime din oameni vor muri. Aceasta este în prezent 5 miliarde 1,65 miliarde de 
oameni, rămân 3,35 miliarde de oameni. 
O traducere in germana a Bibliei și toți ceilalți traduc dimensiunea armatei în „ de două ori zece 
mii de ori zece mii”, care este exact 200 de milioane. 
 
Am vazut deja la pecetea 1-4 cai cu călăreți care au adus momente și evenimente groaznice pe 
pământ. La fel este aici. Cei 4 demoni din Eufrat vor dezlănțui o armată de demoni care par 
asemănătoare cu a 5-a trambită, pentru că sunt și blindate, deci invincibile. 
 
Caii erau tancurile de astăzi, deoarece călăreții stăteau sus  și erau protejați de trupele de la sol, 
pentru că nu era ușor să-i ajungi cu o sabie. Dar călăreții au avut un joc ușor cu trupele de la sol, 
deoarece au putut lovi soldații de jos mult mai bine cu săbiile de sus. În plus, caii erau repezi. Caii 
ar trebui să simbolizeze și acest lucru. 
 
Capetele de leu ale cailor simbolizează ca nu au mila  brutalitatea și insatiabilitatea  atunci când 
sunt uciși. 
 
Armele cailor erau foc, fum și sulf, la fel ca dragonii din Evul Mediu și înainte. Nimeni nu poate 
rezista la un astfel de jet de foc. Trebuie menționat că, călăreții nu aveau arme, ci doar au condus 
caii. Doar caii au făcut pagube și, spre deosebire de demonii de la a 5-a trambita , acești demoni 
pot ucide. 
 
La trambita a 5-a am văzut că demonii au câștigat putere asupra poporului prin semnul 
Anticristului. Deci, oricine a acceptat semnul are o șansă de 33% de a fi ucis întimpul acestei 
trambite . Fiecare este responsabil pentru propriul destin. 
 
În ciuda agoniei, oamenii nu își dau seama că au făcut alegerea greșită cu semnul ales și încă se 
închină lui Satana și Anticrist și a statuilor și sunt încă răi, continuând să jefuiască, să omore, să 
înșele și să se ocupe cu magie. Acest lucru este de înțeles, deoarece, așa cum am scris deja despre 
semn, oamenii nu vor mai putea să gândească independent și vor fi doar controlați de la distanță de 
Anticrist și vor face ceea ce își dorește. În plus, supraviețuitorii vor fi în continuare posedați de 
demoni, pentru că o posesie durează până la moarte, dacă nu există un exorcism , care va fi exclusă 
în acest moment, deoarece timpul harului  va fi terminat. 
 
 

Carticica  
 
 
Apocalipsa 10: 
 
1. Apoi am vazut un alt inger puternic, care se cobora din cer, invaluit intr-un nor. Deasupra 
capului lui era curcubeul; fata lui era ca soarele si picioarele lui erau ca niste stalpi de foc.  
2. In mana tinea o carticica deschisa. A pus piciorul drept pe mare, si piciorul stang pe pamant  
3. si a strigat cu glas tare, cum racneste un leu. Cand a strigat el, cele sapte tunete au facut sa se 
auda glasurile lor.  
4. Si, cand au facut cele sapte tunete sa se auda glasurile lor, eram gata sa ma apuc sa scriu; si am 
auzit din cer un glas care zicea: "Pecetluieste ce au spus cele sapte tunete, si nu scrie ce au spus!"  
5. Si ingerul pe care-l vazusem stand in picioare pe mare si pe pamant si-a ridicat mana dreapta 
spre cer  
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6. si a jurat pe Cel ce este viu in vecii vecilor, care a facut cerul si lucrurile din el, pamantul si 
lucrurile de pe el, marea si lucrurile din ea, ca nu va mai fi nicio zabava,  
7. ci, ca in zilele in care ingerul al saptelea va suna din trambita lui, se va sfarsi taina lui 
Dumnezeu, dupa vestea buna vestita de El robilor Sai, prorocilor.  
8. Si glasul pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou si mi-a zis: "Du-te de ia carticica 
deschisa din mana ingerului care sta in picioare pe mare si pe pamant!"  
9. M-am dus la inger si i-am cerut sa-mi dea carticica. "Ia-o", mi-a zis el, "si mananc-o; ea iti va 
amari pantecele, dar in gura ta va fi dulce ca mierea."  
10. Am luat carticica din mana ingerului si am mancat-o; in gura mea a fost dulce ca mierea, dar, 
dupa ce am mancat-o, mi s-a umplut pantecele de amaraciune.  
11. Apoi mi-au zis: "Trebuie sa prorocesti din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi si 
imparati."  
 
Suntem în continuare la a 6-a trambita , pentru că doar la sfârșitul trambitei vine cea dea doua 
durere, ceea ce nu este încă cazul. 
 
Îngerul este simbolic pentru  Isus cu următoarele caracteristici: 
- Un înger puternic. 
- Îmbrăcat cu un nor, ca norul când israeliții au părăsit Egiptul și norul in care a mers la cer după 
învierea Sa. 
- Curcubeul ne amintește de legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Noe după marele Potop. 
- Soarele este lumina lui Dumnezeu care strălucește spiritual în lume. 
- Stâlpii de foc ne amintesc de cei doi stâlpi Jachin și Boaz care au fost amenajați la intrarea în 
Templul lui Solomon. Tradus înseamnă că "consolidare"și"putere". Acestea sunt menite să 
simbolizeze paznicii, cum ar fi paznicii din fața unui palat regal, care nu lasă pe nimeni care este 
nedorit. Pentru că numai evreii erau lăsați sa intre  în templu. Se spune că focul din stâlpi sporește 
proprietățile paznicilor. Pe scurt, acest lucru înseamnă că Isus este păzitorul sfințeniei lui 
Dumnezeu și a cerului, care îi lasă doar  pe creștini demni credincioși în ceruri și că toti poate veni 
la Dumnezeu doar prin El. 
-  Racneste ca un leu, indică poporul Israel. El vrea să spuna că este regele evreilor. 
 Faptul că îngerul își pune picioarele pe pământ și pe mare înseamnă că vor veni din nou plagile  
care vor afecta oamenii din întreaga lume. 
 
Un leu urlă când vrea să-și arate puterea, fie pentru a-și intimida adversarul înainte de o luptă, fie 
pentru a-și arăta masculinitatea și puterea în sezonul de împerechere. Cu cât urla mai mult, cu atât  
se arată mai maiestuos și temător și cu atât mai multă atenție primește. Acest lucru este simbolizat 
și aici. 
 
Cele 7 tunete sunt voci sau cuvinte ale lui Dumnezeu pentru că sunt 7, ceea ce este un număr sfânt, 
perfect. Se pare că Dumnezeu a spus ceva ce oamenii nu ar trebui să știe sau ceea ce necredincioșii 
nu ar trebui să știe, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu conține și taine care sunt destinate doar 
credincioșilor ce ar trebui să le  știe la momentul potrivit. În Daniel 12: 4 găsim și o sigilare a 
cuvintelor: 
 
4. Tu insa, Daniele, tine ascunse aceste cuvinte si pecetluieste cartea pana la vremea sfarsitului. 
Atunci multi o vor citi, si cunostinta va creste." 
 
Daniel a sigilat întreaga carte și a scris-o de neînțeles, dar numai pentru oamenii care au trăit în 
timpul său si  până astăzi. Pentru că sigiliul ar trebui rupt la momentul potrivit cu puțin înainte de 
sfârșitul zilelor, ceea ce este cazul astăzi. Deoarece putem compara cartea lui Daniel cu evenimente 
istorice, putem deci deduce ce se înțelege și astfel am învățat de-a lungul timpului să înțelegem 
cartea. Aici vedem cât de impresionant este acest sigiliu și cum a funcționat singur la momentul 
potrivit. 
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De vreme ce știm că tot ce este în Biblie trebuie să ne ajute , trebuie să presupunem și că secretul 
celor 7 tunete nu este menționat degeaba, ci ajunge la credincioșii potriviti  la momentul potrivit. 
Nu este necesar ca Ioan să scrie cuvintele în jos, pentru că Duhul Sfânt va spune cuvintele însuși 
credinciosilor vredinici sa inteleaga. 
Știm, de asemenea, că Biblia se explica singura și cel mai mult în următoarele versete și că este 
perfectă, așa cum am văzut mai sus. Deci trebuie să găsim aceasta taina în Biblie și chiar în 
versetele următoare. 
Știm, de asemenea, că aceste taine trebuie săexiste  în viitor, din punctul de vedere al 
evenimentului, adică din punctul de vedere al celei de-a 6-atrambite. 
Vorbim tot timpul despre o taina a celor 7 tunete și găsim și secretul în versetul 7, unde este 
anunțat la trambita a 7 a. Vom vedea asta când ajungem mai jos. 
 
Carticica cu aceleași proprietăți, încât a fost dulce în gură și amară în stomac o putem găsi în alte 3 
locuri: 
 
Apocalipsa 5,1: 
 
1. Apoi am vazut in mana dreapta a Celui ce sedea pe scaunul de domnie o carte scrisa pe 
dinauntru si pe din afara, pecetluita cu sapte peceti. 
 
Ezechiel 2, 8-10+ 3,1-4: 
 
8. Tu insa, fiul omului, asculta ce-ti spun! Nu fi indaratnic ca aceasta casa de indaratnici! 
Deschide-ti gura si mananca ce-ti voi da!"  
9. M-am uitat, si iata ca o mana era intinsa spre mine si tinea o carte in chip de sul.  
10. A desfasurat-o inaintea mea, si era scrisa si pe dinauntru si pe din afara; in ea erau scrise 
bocete, plangeri si gemete.  
1. El mi-a zis: "Fiul omului, mananca ce vei gasi inaintea ta, mananca sulul acesta si du-te de 
vorbeste casei lui Israel!"  
2. Am deschis gura, si mi-a dat sa mananc sulul acesta.  
3. El mi-a zis: "Fiul omului, hraneste-ti trupul si umple-ti maruntaiele cu sulul acesta pe care ti-l 
dau!" - L-am mancat, si in gura mea a fost dulce ca mierea.  
4. El mi-a zis: "Fiul omului, du-te la casa lui Israel si spune-le cuvintele Mele!  
 
Ieremia 15,16: 
 
16. Cand am primit cuvintele Tale, le-am inghitit; cuvintele Tale au fost bucuria si veselia inimii 
mele, caci dupa Numele Tau sunt numit, Doamne Dumnezeul ostirilor! 
 
Proverbe 5,3-4: 
 
3. Caci buzele femeii straine strecoara miere, si cerul gurii ei este mai lunecos decat untdelemnul;  
4. dar la urma este amara ca pelinul, ascutita ca o sabie cu doua taisuri.  
 
Cartea mică sau cărțile în general sunt cuvinte sau mesaje de la  Dumnezeu care sunt destinate 
oamenilor și pe care destinatarii trebuie să le transmită oamenilor mai departe. Deci Ezechiel a 
trebuit să mănânce și mesajele pe care le-a primit, adică să le interiorizeze, pentru a le putea 
transmite israeliților. În acest caz, au fost previziuni și avertismente. 
În cazul lui Ieremia, Cuvântul lui Dumnezeu este întreaga Biblie, care ar trebui să servească pentru 
a construi și încuraja și bucurie și mângâiere. 
 In Proverbele  înseamnă cuvântul unei curve care ne seduce mai întâi prin  infidelitate, care văzut 
în trup, ar fi pe placul tuturor barbatilor  și, prin urmare, gustul dulce . Însă, după fapt, devine 
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amară și otrăvitoare, pentru că atunci sunt problemele care rezultă, care pot merge atât de departe 
încât pierzi totul: familia, pentru căsotia  divorțează și îi ia pe copii;casa , deoarece în cazul 
divorțului, totul trebuie împărțit între ambele părți și totul trebuie vândut; salariul pentru că trebuie 
să se plateasca  întreținerea pentru fosta soție și copii. Atunci se ramane cu nimic. 
 
Carticica conține, de asemenea, mesaje pentru oamenii pe care Ioan trebuie să-i interiorizeze, care 
conțin mai întâi coruptia , precum coruptia prin Anticrist, dar apoi provoacă chinuirile prin plagi 
care vor vonei cu urmatoarele potire. 
Cartea este de asemenea mică, deoarece conține doar câteva previziuni care se vor întâmpla foarte 
repede într-un timp foarte scurt și că oamenii nu vor avea o pauză de a rasufla intre plagi si chinuri . 
Pentru o poveste mică ai nevoie doar de o carte mică. Cu cât este mai mare povestea, cu atât este 
mai mare cartea. 
 
Versetele 6-7 ne oferă o indicație despre sfârșitul primei jumătăți a necazului și începutul 
persecuției evreilor și creștinilor. Pentru că am văzut la a 5-a trambita  că Satana și demonii săi au 
fost aruncați pe pământ și știm că au doar puțin timp până când sunt legați sau uciși. 
 
 

A doua jumatate a Necazului cel mare  
 

 
A doua jumatate a Necazului cel mare , incepe cu 3 ingeri care aduc mesaje si avertizari oamenilor. 
 
Apocalipsa 14,6-13: 
 
6. Si am vazut un alt inger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie vesnica, pentru ca s-o 
vesteasca locuitorilor pamantului, oricarui neam, oricarei semintii, oricarei limbi si oricarui 
norod.  
7. El zicea cu glas tare: "Temeti-va de Dumnezeu si dati-I slava, caci a venit ceasul judecatii Lui; 
si inchinati-va Celui ce a facut cerul si pamantul, marea si izvoarele apelor!"  
8. Apoi a urmat un alt inger, al doilea, si a zis: "A cazut, a cazut Babilonul, cetatea cea mare, care 
a adapat toate neamurile din vinul maniei curviei ei!"  
9. Apoi a urmat un alt inger, al treilea, si a zis cu glas tare: "Daca se inchina cineva fiarei si 
icoanei ei si primeste semnul ei pe frunte sau pe mana,  
10. va bea si el din vinul maniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat in paharul maniei Lui; si va fi 
chinuit in foc si in pucioasa, inaintea sfintilor ingeri si inaintea Mielului.  
11. Si fumul chinului lor se suie in sus in vecii vecilor. Si nici ziua, nici noaptea n-au odihna cei ce 
se inchina fiarei si icoanei ei si oricine primeste semnul numelui ei!  
12. Aici este rabdarea sfintilor, care pazesc poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Isus."  
13. Si am auzit un glas din cer care zicea: "Scrie: Ferice de acum incolo de mortii care mor in 
Domnul!" "Da", zice Duhul, "ei se vor odihni de ostenelile lor, caci faptele lor ii urmeaza!"  
 
Acest pasaj începe cu citatul „Și am văzut un alt înger”. În toate secțiunile anterioare, nu se 
menționează un înger, din care rezultă celălalt înger. Pentru că înainte de aceasta, în capitolul 14,1 
se vorbește despre miel, înainte de acela din 13,11 despre falsul profet, înainte de cel din 13,1 
animalul din mare, înainte de cel din 12,1 semnul cel mare al femeii și al balaurului înainte de 
acela în 11,15 al 7-lea înger cu trambita , înainte în 11,3 cei doi martori și înainte în 10,1 un înger 
puternic cu carticica . Prin aceasta știm că trebuie înțeles acest înger, care este „celălalt înger”. De 
asemenea, s-ar putea lua cel de-al 7-lea înger cu a 7-a ttrambită, dar aceste anunțuri și avertismente 
din partea celor 3 îngeri trebuie să se întâmple înainte de începerea necazului, altfel ar fi prea târziu. 
 
Primul înger îi avertizează pe oameni să se teamă de Dumnezeu. 
Al doilea înger anunță căderea Babilonului, care se întâmplă spre sfârșitul necazului. 
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Cel de-al 3-lea înger are cel mai mult de anunțat și avertizează despre semnul Anticristului și ce se 
întâmplă cu cei care îl acceptă. Tot aici vorbim doar despre răbdarea sfinților, adică o indicație a 
timpului harului care nu mai există. Se spune, de asemenea, în acest context, că poți fi salvat de 
moarte doar dacă ai păstrat credința până la sfârșit. 
Acum Anticristul îi obligă pe oameni să accepte semnul  lui. 
 
 

Cei doi martori  
 
 
Apoi ne sunt prezentati doi martori care raman pana la sfarsitul Necazului cel mare. 
 
Apocalipsa 11,1-14: 
 
1. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prajini si mi s-a zis: "Scoala-te si masoara Templul lui 
Dumnezeu, altarul si pe cei ce se inchina in el.  
2. Dar curtea de afara a Templului las-o la o parte nemasurata; caci a fost data neamurilor, care 
vor calca in picioare sfanta cetate patruzeci si doua de luni.  
3. Voi da celor doi martori ai mei sa proroceasca, imbracati in saci, o mie doua sute saizeci de zile.  
4. Acestia sunt cei doi maslini si cele doua sfesnice, care stau inaintea Domnului pamantului.  
5. Daca umbla cineva sa le faca rau, le iese din gura un foc, care mistuie pe vrajmasii lor; si, daca 
vrea cineva sa le faca rau, trebuie sa piara in felul acesta.  
6. Ei au putere sa inchida cerul, ca sa nu cada ploaie in zilele prorociei lor; si au putere sa 
prefaca apele in sange si sa loveasca pamantul cu orice fel de urgie, ori de cate ori vor voi.  
7. Cand isi vor ispravi marturisirea lor, fiara, care se ridica din Adanc, va face razboi cu ei, ii va 
birui si-i va omori.  
8. Si trupurile lor moarte vor zacea in piata cetatii celei mari, care, in inteles duhovnicesc, se 
cheama "Sodoma" si "Egipt", unde a fost rastignit si Domnul lor.  
9. Si oameni din orice norod, din orice semintie, de orice limba si de orice neam vor sta trei zile si 
jumatate si vor privi trupurile lor moarte si nu vor da voie ca trupurile lor moarte sa fie puse in 
mormant.  
10. Si locuitorii de pe pamant se vor bucura si se vor inveseli de ei; si isi vor trimite daruri unii 
altora, pentru ca acesti doi proroci chinuisera pe locuitorii pamantului.  
11. Dar, dupa cele trei zile si jumatate, duhul de viata de la Dumnezeu a intrat in ei si s-au ridicat 
in picioare, si o mare frica a apucat pe cei ce i-au vazut.  
12. Si au auzit din cer un glas tare, care le zicea: "Suiti-va aici!" Si s-au suit intr-un nor spre cer; 
iar vrajmasii lor i-au vazut.  
13. In clipa aceea s-a facut un mare cutremur de pamant si s-a prabusit a zecea parte din cetate. 
Sapte mii de oameni au fost ucisi in cutremurul acesta de pamant. Si cei ramasi s-au ingrozit si au 
dat slava Dumnezeului cerului.  
14. A doua nenorocire a trecut. Iata ca a treia nenorocire vine curand.  
 
Versetul 1 ne spune că va exista un templu. Am văzut deja decretul pentru construcție este  la 
începutul necazului și finalizarea după 0,5 ani. 
 
În versetul 2 obținem și timpul de 3,5 ani, în care Ierusalimul este dat în mâinile neamurilor până 
când vine sfârșitul. Prin urmare, aici este  mijlocul necazului și începutul celei de-a doua jumătăți. 
Trebuie menționat că, calendarul evreiesc estenumit aici  deoarece, de obicei, are 354 de zile pe an. 
Dacă ne luăm calendarul cu 365 de zile, ajungem la 3,45 de ani. Ce calendar este menit  este 
neimportant, pentru că  inca câteva zile nu vor conta. 
Timpul de 3,5 ani ne va fi clar și în versetul următor, pentru că Dumnezeu își va trimite cei doi 
martori la Ierusalim, care trebuie să-i misioneze și să-i protejeze pe evrei de Anticrist și care au, de 
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asemenea, doar 3,5 ani până la timpul lor se vor termina și nu va mai fi nevoie de ei  pentru că 
atunci va veni sfârșitul. 
Așadar, avem o dublă perioadă aici, care nu poate fi ignorată și care arată clar că a doua jumătate 
începe acum, ceea ce nu va aduce numai plagile și chinurile următoare, ci și persecuția, tortura și 
uciderea evreilor și creștinilor. Deci, o dublă povară pentru ei în comparație cu necredincioșii. 
 
Dar de ce îi trimite Dumnezeu cei 2 martori când există deja 144.000 de evrei misionari în întreaga 
lume? Nu pot lucra misionarii și în Ierusalim? Răspunsul este nu. Pentru că atunci când începe 
persecuția, Anticristul îi va vâna pe toți evreii, sigilați sau nu. În plus, sigiliul nu va fi recunoscut 
din exterior, la fel cum credincioșii nu sunt recunoscuți ca copii ai lui Dumnezeu din afară. Din 
această cauză, mulți evrei vor fugi din Ierusalim, așa cum a avertizat Isus în Matei 24. 
 
Dar când am văzut descrierea lui Satana a balaurului , am văzut că Dumnezeu va trimite ajutor 
evreilor pentru ca acesta să nu ucidă toți evreii. Aceștia vor fi cei 2 martori care vor salva jumătate 
din evrei în Ierusalim, așa cum vom vedea mai jos. 
 
Desigur, Anticristul va încerca, de asemenea, să pună mâna celor doi martori pentru a-i face sa 
taca , dar nu va putea  pentru că sunt mai puternici decât el și ca Satan și nu sunt oameni, ci îngeri 
și pentru că se apara împotriva oricărui atac cu foc până când timpul lor s-a  sfârșit. 
 
De asemenea, obținem o descriere detaliată a sarcinii lor în versetul 6: 
 
- omoară toți oamenii care vor să-i facă rău sau evreilor  rămași în Ierusalim 
- Sunt îmbrăcați în haine de doliu, ceea ce indică timpul dureros si plin de chinuri  care va veni 
- aduc secetă în toată lumea, ceea ce va dura pentru restul necazului 
- transformă toate apele pământului în sânge 
- chinuiesc întregul pământ cu mai multe plagi  
- chinuie oamenii fără pauza timp de 3,5 ani 
 
După cum vom vedea mai târziu, aceasta este o descriere detaliată a celor 7 potire care urmează să 
vină. Deci, plagile  provin direct de la cei doi martori și se lipesc de aceleași plagi  ale trâmbițelor 
și se  extind în toată lumea. 
 
De aceea, este de înțeles că oamenii de pe Pământ sunt atât de fericiți de moartea lor, încât de 
Crăciun, de Paște, de Rusalii și de toate sărbătorile publice sunt sărbătorite simultan ba chiar își 
dau unii altora cadouri pentru că au chinuit foarte mult oamenii. Nu ne putem imagina bucuria lor 
astăzi, deoarece un moment atât de groaznic nu va fi încă pe pământ și nu va mai reveni. Prin 
urmare, le  vor spânzura trupurile ca trofeu și nu vor permite nimănui să le dea jos. Vor lăsa 
cadavrele atârnând mult mai mult dacă nu ar invia după 3,5 zile. Atunci o mare teamă și disperare 
va veni peste toți oamenii, pentru că vor crede că totul începe din nou și au fost fericiți degeaba. 
Dar apoi sunt chemați în cer și se inalta la cer intr-un nor, ca si Isus dupa invierea Sa. Dar frica 
oamenilor nu se va opri, pentru că rămân în incertitudinea că cei doi martori nu vor mai veni. 
 
Pentru fiecare an torturat, martorii vor rămâne atârnați simbolic o zi. 
 
Ca și în cazul morții lui Isus pe cruce, pământul se va cutremura în timpul ascensiunii celor 2 
martori și o zecime din Ierusalim va fi prăbușită iar  7.000 de oameni vor fi uciși în, insa  toți cei 
necredincioși și non-evrei. 
 
„Ceilalți” din versetul 13 nu înseamnă poporul rămas sau restul din Ierusalim, ci evreii rămasi. 
Pentru că necredincioșii îl vor blestema pe Dumnezeu în judecățile potirelor și vor continua cu 
păcatele lor, ca la trambite.. 
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Aici vedem convertirea evreilor la  Isus, acceptându-l în cele din urmă pe Fiul lui Dumnezeu și ca  
Mesia, lucru pe care ar fi trebuit să-l facă ca și creștinii acum 2000 de ani. Dar mai bine prea târziu 
decât niciodată, pentru că în felul acesta cei puțini rămași sunt mântuiți, la sfârșitul necazului. 
Acum suntem încă la începutul celei de-a doua reprize. A fost doar o viziune a viitorului până la 
sfârșit. 
 
Câteva pasaje din Biblie ne spun despre începutul necazului. 
 
Daniel 12: 5-13: 
 
5. Si eu, Daniel, m-am uitat si iata ca alti doi oameni stateau in picioare, unul dincoace de rau, si 
altul dincolo de malul raului.  
6. Unul din ei a zis omului aceluia imbracat in haine de in, care statea deasupra apelor raului: 
"Cat va mai fi pana la sfarsitul acestor minuni?"  
7. Si am auzit pe omul acela imbracat in haine de in, care statea deasupra apelor raului; el si-a 
ridicat spre ceruri mana dreapta si mana stanga si a jurat pe Cel ce traieste vesnic ca va mai fi o 
vreme, doua vremuri si o jumatate de vreme si ca toate aceste lucruri se vor sfarsi cand puterea 
poporului sfant va fi zdrobita de tot.  
8. Eu am auzit, dar n-am inteles; si am zis: "Domnul meu, care va fi sfarsitul acestor lucruri?"  
9. El a raspuns: "Du-te, Daniele! Caci cuvintele acestea vor fi ascunse si pecetluite pana la 
vremea sfarsitului.  
10. Multi vor fi curatati, albiti si lamuriti; cei rai vor face raul si niciunul din cei rai nu va intelege, 
dar cei priceputi vor intelege.  
11. De la vremea cand va inceta jertfa necurmata si de cand se va aseza uraciunea pustiitorului, 
vor mai fi o mie doua sute nouazeci de zile.  
12. Ferice de cine va astepta si va ajunge pana la o mie trei sute treizeci si cinci de zile!  
13. Iar tu, du-te, pana va veni sfarsitul; tu te vei odihni si te vei scula iarasi odata in partea ta de 
mostenire, la sfarsitul zilelor."  
 
La prima verset 7 ni se  spune ceva de 3,5 ani, dar ultima frază mi-a dat dureri de cap pentru că 
spune că totul se va întâmpla atunci când Israelul nu va mai fi împrăștiat. Nu are sens pentru mine 
în a doua jumătate a necazului. De aceea l-am consultat din nou pe Schlachter(traducere in 
germana a bibliei), care a tradus versetul astfel:  
 
7. Si am auzit pe omul acela imbracat in haine de in, care statea deasupra apelor raului; el si-a 
ridicat spre ceruri mana dreapta si mana stanga si a jurat pe Cel ce traieste vesnic ca va mai fi o 
vreme, doua vremuri si o jumatate de vreme si ca toate aceste lucruri se vor sfarsi cand puterea 
poporului sfant va fi zdrobita de tot. 
 
Aici in romana este tradus ca poporul, puterea lui va fi "zdrobita"si la fel in traducerea Schlachter 
germana. Deci in loc de "imprastiere" zdrobire". 
Acest lucru are mai mult sens și se potrivește exact acestui moment și evenimentelor. Așadar, când 
prigoana și zdrobirea evreilor se va termina, necazul se va sfârși. Acest lucru este spus și de toate 
textele din Biblie  care se referă la acest moment. 
 
Este bine că avem mai multe traduceri. Observăm că Biblia a tradus doar oameni care aveau texte 
originale diferite în diferite limbi (ebraică, greacă,latina ) și că toți au tradus-o în funcție de 
conștiința lor. În unele locuri, Schlachter are, de asemenea, o traducere diferită decât ar fi sensul 
textului. Dar dacă nu doriți să studiați Biblia atât de îndeaproape, nu aveți nevoie de tot atâtea 
traduceri și comparații, deoarece în general toate traducerile spun același lucru. Dar dacă doriți să 
intrați în detalii, trebuie să depuneți mai mult efort pentru a găsi ceea ce trebuie pentru a evita 
contradicțiile. Unii care studiaza Biblia fac greșeala de a urmări doar textele originale care se 
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potrivesc cel mai mult cu alte texte originale. Conform principiului: majoritatea are dreptate. Dar 
nu este cazul în credință și în Cuvântul lui Dumnezeu, altfel ar trebui să fim toți catolici. 
 
Versetul 8 este, de asemenea, mai bine tradus de Schlachter(in romana la fel): 
 
8. Eu am auzit, dar n-am inteles; si am zis: "Domnul meu, care va fi sfarsitul acestor lucruri?" 
 
Daniel spune despre sfârșitul necazului sau al zilelor. Apoi, în versetul 11-12 vine răspunsul: 1290 
de zile. Nu este vorba despre cele 1260 de zile sau 42 de luni de la Apocalipsa 11, ci 43 de luni. 
Care este diferența? 
Apocalipsa 11 vorbește de la începutul profeției celor 2 martori (profanarea templului) până la 
moartea lor. Dar Daniel vorbește despre profanarea templului până la sfârșitul necazului, inclusiv 
bătălia finală, care, după Daniel, va dura 1 lună. De aceea, sunt 43 de luni pentru Daniel și 42 
pentru cei doi martori. 
 
Daniel ne oferă un alt număr în versetul 12: Cine rezista 1335 de zile și a supraviețuit necazului. 
Aceasta nu înseamnă sfârșitul necazului și nu sfârșitul bătăliei finale, ci începutul imaparatiei de 
1000 de ani, în care Isus va domni ca rege pe pământ timp de 1000 de ani și Satana va fi legatsi  
demonii săi pentru această dată și astfel nu vor mai fi ispitiri și răutate și toți oamenii vor trăi în 
pace. Mai multe despre aceasta mai jos. Deci va exista o pauză de 45 de zile de la sfârșitul bătăliei 
finale până la domnia lui Isus. În această pauză, oamenii pot muri în urma foamei sau ca urmare a 
rănilor cauzate de plagi sau a războiului Doar cei care rezista până în prima zi a domniei lui Isus nu 
vor mai muri și orice boală va fi vindecată și vor fi suficiente alimenta pentru toti. Nimeni nu va 
muri de aici acolo. 
 
Iată un alt pasaj din Biblie despre începutul celei de-a doua jumătăți a necazului: 
 
Matei 24,15-28: 
 
15. De aceea, cand veti vedea "uraciunea pustiirii", despre care a vorbit prorocul Daniel, "asezata 
in Locul Sfant" - cine citeste sa inteleaga! -  
16. atunci, cei ce vor fi in Iudeea sa fuga la munti;  
17. cine va fi pe acoperisul casei sa nu se coboare sa-si ia lucrurile din casa;  
18. si cine va fi la camp sa nu se intoarca sa-si ia haina.  
19. Vai de femeile care vor fi insarcinate si de cele ce vor da tata in zilele acelea!  
20. Rugati-va ca fuga voastra sa nu fie iarna, nici intr-o zi de Sabat.  
21. Pentru ca atunci va fi un necaz asa de mare, cum n-a fost niciodata de la inceputul lumii pana 
acum si nici nu va mai fi.  
22. Si daca zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scapa; dar, din pricina celor alesi, zilele 
acelea vor fi scurtate.  
23. Atunci daca va va spune cineva: "Iata, Hristosul este aici sau acolo", sa nu-l credeti.  
24. Caci se vor scula hristosi mincinosi si proroci mincinosi; vor face semne mari si minuni, pana 
acolo incat sa insele, daca va fi cu putinta, chiar si pe cei alesi.  
25. Iata ca v-am spus mai dinainte.  
26. Deci daca va vor zice: "Iata-L in pustiu", sa nu va duceti acolo! "Iata-L in odaite ascunse", sa 
nu credeti.  
27. Caci, cum iese fulgerul de la rasarit si se vede pana la apus, asa va fi si venirea Fiului omului.  
28. Oriunde va fi starvul, acolo se vor aduna vulturii.  
 
Am văzut deja și am comentat acest pasaj mai sus cu privire la Anticrist, dar am vrut să-l arăt din 
nou aici, deoarece conține multe detalii despre această perioadă. 
 
Luca 21,20-24+12-19: 
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20. Cand veti vedea Ierusalimul inconjurat de osti, sa stiti ca atunci pustiirea lui este aproape.  
21. Atunci, cei din Iudeea sa fuga la munti, cei din mijlocul Ierusalimului sa iasa afara din el, si 
cei de prin ogoare sa nu intre in el.  
22. Caci zilele acelea vor fi zile de razbunare, ca sa se implineasca tot ce este scris.  
23. Vai de femeile care vor fi insarcinate si de cele ce vor da tata in acele zile! Pentru ca va fi o 
stramtorare mare in tara si manie impotriva norodului acestuia.  
24. Vor cadea sub ascutisul sabiei, vor fi luati robi printre toate neamurile; si Ierusalimul va fi 
calcat in picioare de Neamuri, pana se vor implini vremurile Neamurilor.  
12. Dar inainte de toate acestea, vor pune mainile pe voi si va vor prigoni: va vor da pe mana 
sinagogilor, va vor arunca in temnite, va vor tari inaintea imparatilor si inaintea dregatorilor, din 
pricina Numelui Meu.  
13. Aceste lucruri vi se vor intampla ca sa fiti marturie.  
14. Tineti bine minte sa nu va ganditi mai dinainte ce veti raspunde;  
15. caci va voi da o gura si o intelepciune careia nu-i vor putea raspunde, nici sta impotriva toti 
potrivnicii vostri.  
16. Veti fi dati in mainile lor pana si de parintii, fratii, rudele si prietenii vostri; si vor omori pe 
multi dintre voi.  
17. Veti fi urati de toti din pricina Numelui Meu.  
18. Dar niciun par din cap nu vi se va pierde.  
19. Prin rabdarea voastra, va veti castiga sufletele voastre.  
 
Acest txt este paralel cu Matei 24, dar ne oferă și alte detalii. De exemplu, că Ierusalimul este 
asediat de o armată. Matei vorbește despre urâciunea pustiii care este instalată în templu. Ambele 
sunt adevărate, pentru că am văzut în descrierea Anticristului de mai sus că va pierde a doua luptă 
împotriva Ligii Arabe a Națiunilor, deoarece arabii vor fi ajutați de o flotă din Statele Unite, flota  
pe care Anticristul nu o va avea și nu va  fi pregătit și, prin urmare, trebuie să renunte, sa se retraga , 
iar în drum spre casă prin Israel, se va opri în Ierusalim și se va răzbuna pe evrei, pangarind mai 
întâi templul și apoi lasa armata sa asupra evreilor. Apoi, în primul rând, mulți evrei sunt uciși 
imediat,  femei violate și crime cumplite cum ar fi  uciderea imediată a celor slabi și a femeilor  
însărcinate și luarea captiva a  celor care pot merge mult departe în toate țările, așa cum a făcut 
Hitler de i- a adunat în lagărele de concentrare și ucisi sistematic acolo în masă. Dar el nu va putea 
face asta decât până când cei doi martori vor veni și să-i protejeze pe restul evreilor. 
 
Al doilea pasaj din versetul 12-19 vorbește despre persecuția creștinilor, deoarece versetul 12 este 
vorba despre faptul că vor fi prinsi pentru numele lui Isus. 
 
Versetul 13 este tradus mai bine și mai ușor de înțeles în Schlachter, traducere din biblia germana: 
 
13. Aceste lucruri vi se vor intampla ca sa fiti marturie.  
 
Versetul 16 conține atât vești proaste, cât și bune. În primul rând, el spune că, creștinii și evreii vor 
fi tradati de cei dragi și predati Anticristului, dar că unii sunt uciși, ceea ce este de fapt un lucru 
bun. De ce? Pentru că nu TOȚI sunt uciși. Așadar, unii mai au șansa de a supraviețui necazului în 
viață, dacă nu sunt loviți de plagi. 
 
La fel cum toată lumea din timpul lui Hitler îi ura pe evrei pentru că el a incitat oamenii împotriva 
lor, tot așa va fi în necaz cu creștinii și evreii. 
 
Versetele 18-19 sună puțin contradictoriu cu versetul 16, deoarece, cu alte cuvinte, ei spun că nu li 
se va întâmpla nimic și nu vor muri. Dar asta se înțelege spiritual. Dacă stau ferm, vei câștiga viața 
veșnică. Dacă nu, o vor pierde, vor muri și vor ajunge în iad. 
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Daniel ne spune, de asemenea, despre persecuție și trădare de către rudel in Daniel 11:34: 
 
34. Cand vor cadea, vor fi ajutati putin, si multi se vor uni cu ei din fatarnicie. 
 
Revenim la textul  despre cei doi martori. În versetul 14 găsim a doua durere.. Iată a 6-a trambita și 
tot ce a fost între începutul trambitei si pana acum   a făcut parte din ea și nu trebuie separat în timp 
sau vreun  eveniment scos. Pentru că așa cum am văzut în carticica , ea conține descoperiri despre 
a 7-a trambita  și cu asta am fi deja acolo. 
 
Zaharia 14: 1-2 ne spune mai multe despre desfasurarea invaziei Ierusalimului: 
 
1. Iata, vine ziua Domnului, cand prazile tale vor fi impartite in mijlocul tau.  
2. Atunci voi strange toate neamurile la razboi impotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luata, casele 
vor fi jefuite, si femeile, batjocorite; jumatate din cetate va merge in robie, dar ramasita poporului 
nu va fi nimicita cu desavarsire din cetate.  
 
După ce Ierusalimul va fi înconjurat, va fi jefuit și vor fi comise crime și doar jumătate vor fi 
luatica si prizonieri. De ce doar jumătate? Anticristul vrea doar  să distrugă toți evreii. Acest lucru 
poate fi legat de cei 2 martori care vor apărea apoi și vor salva restul evreilor, astfel încât nu toți 
sunt uciși, așa cum am menționat deja . Vor construi ceva ca un zid de protecție în jurul 
Ierusalimului și vor ucide pe oricine va veni din afara sa intre. 
 
 

7. Trambita: Taina lui Dumnezeu va fi descoperita 
 
 
Apocalipsa 11,15-19: 
 
15. Ingerul al saptelea a sunat din trambita. Si in cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: 
"Imparatia lumii a trecut in mainile Domnului nostru si ale Hristosului Sau. Si El va imparati in 
vecii vecilor."  
16. Si cei douazeci si patru de batrani, care stateau inaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de 
domnie, s-au aruncat cu fetele la pamant si s-au inchinat lui Dumnezeu,  
17. si au zis: "Iti multumim, Doamne Dumnezeule atotputernice care esti si care erai si care vii, ca 
ai pus mana pe puterea Ta cea mare si ai inceput sa imparatesti.  
18. Neamurile se maniasera, dar a venit mania Ta; a venit vremea sa judeci pe cei morti, sa 
rasplatesti pe robii Tai proroci, pe sfinti si pe cei ce se tem de Numele Tau, mici si mari, si sa 
prapadesti pe cei ce prapadesc pamantul!"  
19. Si Templul lui Dumnezeu, care este in cer, a fost deschis si s-a vazut chivotul legamantului Sau 
in Templul Sau. Si au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pamant si o grindina mare.  
 
Există o mare neliniste în cer pentru că oamenii de pe pământ simt mânia lui Dumnezeu și pentru 
că slujitorii lui Dumnezeu, profeți și sfinții isi primesc razbunarea . 
 
Recompensa aici nu este răpirea, așa cum cred mulți, altfel ar fi suferit până acum toată durerea și 
mânia lui Dumnezeu. 
 
În carticica am scris despre o taina despre care au vorbit cele  7 tunete și despre explicația care va 
veni în versetul următor.  
Când Isus a murit pe cruce, a fost descoperit  o taina lui Dumnezeu, și anume slava lui Dumnezeu 
sau cea mai sfântă a sfintelor din templu, prin sfâșierea perdelei dinauntrul care acoperea gloria lui 
Dumnezeu. De asemenea, a avut loc un cutremur precum la a 7-a trambita. 
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Matei 27,51-52: 
 
51. Si indata perdeaua dinauntrul Templului s-a rupt in doua, de sus pana jos, pamantul s-a 
cutremurat, stancile s-au despicat,  
52. mormintele s-au deschis, si multe trupuri ale sfintilor care murisera au inviat.  
 
În acest fel, Dumnezeu s-a dezvăluit oamenilor neacoperit. Până atunci, Dumnezeu era ascuns de 
ochii oamenilor  în Sfanta sfintelor în spatele unei perdele și numai marelui preot i se permitea o 
dată pe an să aduca fumul oferit pe altarul de tămâie. Deci, a existat o separare sau un zid între 
Dumnezeu și oameni și oamenii au avut acces și părtășie cu Dumnezeu doar prin sacrificiile și 
rugăciunile lor în fața cortinei. 
Dar odată cu moartea lui Isus pe cruce, El a devenit jertfa veșnică a tuturor oamenilor și nu mai era 
necesar să se facă o jertfă, pentru că ispășirea păcatelor nu mai trebuia făcută prinalte jertfe , ci 
doarprin  Isus. El a fost perdeaua și peretele dintre oameni și Dumnezeu și pentru că a murit pentru 
păcatele noastre, a putut să deschidă și calea către Dumnezeu. Așa că El  a devenit puntea dintre 
oameni și Dumnezeu. Un zid a devenito punte.. Așa se face că toți credincioșii îl pot vedea pe 
Dumnezeu prin Isus. Acesta a fost taina  lui Dumnezeu până atunci, dar numai pentru creștini. 
Încă mai exista  o taina pentru evrei pentru că nu l-au acceptat pe Isus ca Mântuitor. Zidul este încă 
acolo pentru ei, pentru că nici astăzi nu-L acceptă pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu. Pentru ei, 
Dumnezeu este încă invizibil și de negasit. Va rămâne așa până când evreii se vor intoarce  la Isus 
și numai atunci zidul va deveni o punte pentru ei. Acest lucru se va întâmpla atunci când evreii vor 
fi pedepsiti de Dumnezeu atât de grav, încât nu vor avea nicio speranță și perspective și vor renunța 
la mândria și încăpățânarea lor și vor fi zdrobiti de Dumnezeu. 
Până acum, evreii au avut întotdeauna o cale descapare  și au avut mereu speranță, chiar și cu 
Hitler. Pentru că Hitler nu cucerise întreaga lume pentru a-i persecuta pe evreii din întreaga lume. 
Atunci nu ar fi existat nicio scăpare în acel moment. De aceea, evreii și-au păstrat mândria și încă 
se impotrivesc  lui Dumnezeu. 
Dar prin persecuția lui Anticrist, nu va fi nicio scăpare, deoarece el va  controla  întregul pământ și 
evreii nu pot scăpa nicăieri. Prin urmare, de la începutul persecuției, evreii vor dispera și vor căuta 
speranță în Isus și îl vor accepta ca Domnul lor și se vor converti. Majoritatea evreilor care nu vor 
fi în Ierusalim și care sunt protejați de cei doi martori vor muri apoi martirizați împreună cu 
creștinii. Totuși, acest lucru va dura un proces de 3,5 ani, pentru că nu toți evreii vor ajunge la 
această cunoaștere dintr-o dată, ci în funcție de situația în care se află toată lumea și cât de mare 
este mândria lui. 
Dar de la începutul persecuției, evreilor li se oferă acces gratuit la templul ceresc la Sfânta 
sfintelor , unde se află chivotul, prin Isus. Templul din cer este doar simbolic aici, dar se presupune 
că reflectă ceea ce s-a întâmplat la răstignirea când inca exista templul . În acea perioadă nu exista 
un chivot in  care se afla Dumnezeu, deoarece s-a pierdut atunci când evreii au fost deportați în 
Babilon. Dar asta poate fi folosit în continuare ca simbol pentru a simboliza gloria lui Dumnezeu. 
Pe scurt, taina  lui Dumnezeu este convertirea evreilor, în care Chivotul Legământului devine 
vizibil pentru ei și vor vedea slava lui Dumnezeu. 
Slavă Domnului, unul dintre cele mai mari secrete ale lui Dumnezeu a fost din nou dezvăluit și 
profeția cărticelei  s-a făcut realitate, așa cum a fost prevăzut, odată cu a 7-a. trambita. 
 
Așa cum am văzut cu a patratrambita, trebuie să vină 3 chinuri  în următoarele 3 trambite . 
Prima durere a fost după a 5-a trambita. 
Cea de-a doua durere a fost după a 6-a trambita . 
Cea de-a treia durere ar trebui să vină după a șaptea trambita , dar nu citim despre asta acolo. În 
schimb, găsim durereain  capitolul 18 la căderea Babilonului, care este doborat în potirul l al 7-lea 
chiar înainte de bătălia finală. Așadar, trebuie să recunoaștem că cele 7 potiruri  apartin celor 7 
trambite la fel ca cele 7 trâmbițe aparțin pecetii a 7-a. Totul este conectat, de la primul sigiliu la cel 
de-al 7-lea potir, de la începutul necazului până la sfârșit. Așa că a 7-a trambita nu s-a terminat încă. 
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Pregatirea celor 7 potire  
 
 
Apocalipsa 15+16,1: 
 
1. Apoi am vazut in cer un alt semn mare si minunat: sapte ingeri care aveau sapte urgii, cele din 
urma, caci cu ele s-a ispravit mania lui Dumnezeu.  
2. Si am vazut ca o mare de sticla amestecata cu foc; si pe marea de sticla, cu lautele lui 
Dumnezeu in mana, stateau biruitorii fiarei, ai icoanei ei si ai numarului numelui ei.  
3. Ei cantau cantarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, si cantarea Mielului. Si ziceau: "Mari si 
minunate sunt lucrarile Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte si adevarate sunt caile 
Tale, Imparate al neamurilor!  
4. Cine nu se va teme, Doamne, si cine nu va slavi Numele Tau? Caci numai Tu esti sfant, si toate 
neamurile vor veni si se vor inchina inaintea Ta, pentru ca judecatile Tale au fost aratate!"  
5. Dupa aceea, am vazut deschizandu-se in cer Templul cortului marturiei.  
6. Si din Templu au iesit cei sapte ingeri care tineau cele sapte urgii. Erau imbracati in in curat, 
stralucitor si erau incinsi imprejurul pieptului cu braie de aur.  
7. Si una din cele patru fapturi vii a dat celor sapte ingeri sapte potire de aur pline de mania lui 
Dumnezeu, care este viu in vecii vecilor.  
8. Si Templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu si a puterii Lui. Si nimeni nu putea sa 
intre in Templu, pana se vor sfarsi cele sapte urgii ale celor sapte ingeri.  
1. Si am auzit un glas tare care venea din Templu si care zicea celor sapte ingeri: "Duceti-va si 
varsati pe pamant cele sapte potire ale maniei lui Dumnezeu!" 
 
Cu aceste plagi , mânia lui Dumnezeu va înceta, la fel și necazul. 
Vedem deja câțiva martiri din necazul care reușiseră să păstreze credința și astfel să moară. Este 
frapant faptul că aici nu este dat niciun număr. Aceasta înseamnă că numărul martirilor nu este 
deosebit de mare și nu este semnificativ. Acest lucru confirmă presupunerea mea că foarte puțini 
oameni își vor păstra credinta  până la moarte. 
 
7 îngeri care au ultimele 7plagi  primesc 7 potire umplute cu mânia lui Dumnezeu pentru a le  turna 
pe pământ și a pedepsi oamenii. Întregul pământ este afectat de mânia lui Dumnezeu și nu doar o 
parte precum trâmbițele. 
 
Cu cei 2 martori am văzut că vor aduce toate plagile pe pământ. Întrucât martorii  sunt ființe 
supranaturale și au, de asemenea, puteri supranaturale, ei pot face totul fără ca acesta să fie natural 
și logic pentru noi oamenii. Prin urmare, nu voi da explicațiile cauzei pentru fiecare potir  și nu mă 
voi referi la cei doi martori de fiecare dată. 
 
Toate plăgiile viitoare trebuie înțelese literal, la propriu  și nu simbolic. 
 
Plagile individuale durează până la sfârșitul necazului. Vedem asta în al 5-lea potir . Aici oamenii 
mai au plagile primului potir . Acest lucru înseamnă că, cu fiecare plaga , se aduaga o alta plaga 
fara ca ultima sa se fi terminat si astfel se aduna plagile. 
 
 

1. Potir: Abcese 
 
 
Apocalipsa 16,2: 
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2. Cel dintai s-a dus si a varsat potirul lui pe pamant. Si o rana rea si dureroasa a lovit pe oamenii 
care aveau semnul fiarei si care se inchinau icoanei ei. 
 
 
Doar persoanele care au semnul Anticristului și se închină statuii vorbitoare sunt lovite de abcese. 
Acestea două sunt inseparabile. Cine are semnul se închină și statuii pentru că este posedată, iar 
demonul din el îl obligă să facă acest lucru. Din nou, o referire la lipsa de speranță a unei scapari 
dacă ai semnul. 
 
Deoarece bubele vin doar la persoanele care au semnul, se poate presupune și o infecție care 
provoacă semnul. 
 
Acesteabcese  ne amintesc de bubele lui Iov cu care Satana l-a afectat în Iov 2: 7-8: 
 
7. Si Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o buba rea, din talpa piciorului 
pana in crestetul capului.  
8. Si Iov a luat un ciob sa se scarpine si a sezut pe cenusa.  
 
Astfel de bube, abcese vor veni cu primul potir, insa si mai rau, pentruca in Iov nu scrie cat de rau 
era dar in primul potir insa da. Deci nu va ajunge un ciob pentru a linisti mancarimea sau durerea. 
 
 

2. Potir: Marea si oceanele pline de sange 
 
 
Apocalipsa 16,3: 
 
3. Al doilea a varsat potirul lui in mare. Si marea s-a facut sange, ca sangele unui om mort. Si a 
murit orice faptura vie, chiar si tot ce era in mare. 
 

 

3. Potir: Ape pline de sange 
 
 
Apocalipsa 16,4-7: 
 
4. Al treilea a varsat potirul lui in rauri si in izvoarele apelor. Si apele s-au facut sange.  
5. Si am auzit pe ingerul apelor zicand: "Drept esti Tu, Doamne, care esti si care erai! Tu esti 
sfant, pentru ca ai judecat in felul acesta.  
6. Fiindca acestia au varsat sangele sfintilor si al prorocilor, le-ai dat si Tu sa bea sange. Si sunt 
vrednici."  
7. Si am auzit altarul zicand: "Da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevarate si drepte sunt 
judecatile Tale!"  
 

 

4. Potir: Canicula 
 
 
Apocalipsa16,8-9: 
 
8. Al patrulea a varsat potirul lui peste soare. Si soarelui i s-a dat sa dogoreasca pe oameni cu 
focul lui.  
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9. Si oamenii au fost dogoriti de o arsita mare si au hulit Numele Dumnezeului care are stapanire 
peste aceste urgii si nu s-au pocait ca sa-I dea slava.  
 

 
5. Potir: Intuneric 

 
 
Apocalipsa 16,10-11: 
 
10. Al cincilea a varsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Si imparatia fiarei a fost 
acoperita de intuneric. Oamenii isi muscau limbile de durere.  
11. Si au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor si din pricina ranilor lor rele, si nu 
s-au pocait de faptele lor.  
 
 

6. Potir: Seceta la raul Eufrat 
 
 
Apocalipsa16,12-16: 
 
12. Al saselea a varsat potirul lui peste raul cel mare, Eufrat. Si apa lui a secat, ca sa fie pregatita 
calea imparatilor care au sa vina din rasarit.  
13. Apoi am vazut iesind din gura balaurului si din gura fiarei, si din gura prorocului mincinos 
trei duhuri necurate, care semanau cu niste broaste.  
14. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite si care se duc la imparatii 
pamantului intreg, ca sa-i stranga pentru razboiul zilei celei mari a Dumnezeului celui 
Atotputernic. -  
15. "Iata, Eu vin ca un hot. Ferice de cel ce vegheaza si isi pazeste hainele, ca sa nu umble gol si 
sa i se vada rusinea!" -  
16. Duhurile cele rele i-au strans in locul care pe evreieste se cheama Armaghedon.  
 
Am văzut cei 2 martori pot face sa fie și secetă. Aici este seceta dar numai local. Este singura plaga 
care este locală. Ideea este că armatele pot veni din est, adică din toată Asia la Israel. Nu există 
obstacole pentru armatele din celelalte direcții. Toate armatele se vor aduna în fața Ierusalimului ca 
urmare a incitării  regilor lor ,prin demoni, unde Anticristul și-a lasat armata încă de la începutul 
celei de-a doua jumătăți a necazului pentru a-i persecuta pe evrei. Dar, din moment ce cei doi 
martori îi stau în cale, si îi poate învinge cu armata sa, el solicită ajutor de la toate celelalte 
confederații de state, cu speranța de a-i putea ucide cu mai multă forță de arme. 
 
Toate armatele se adună în Armaghedon, ceea ce înseamnă muntele Megido. 
 
 

7. Potir: Un cutremur mare si grindina mare 
 
 
Apocalipsa 16,17-21: 
 
17. Al saptelea a varsat potirul lui in vazduh. Si din Templu, din scaunul de domnie, a iesit un glas 
tare, care zicea: "S-a ispravit!"  
18. Si au urmat fulgere, glasuri, tunete, si s-a facut un mare cutremur de pamant, asa de tare, cum, 
de cand este omul pe pamant, n-a fost un cutremur asa de mare.  
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19. Cetatea cea mare a fost impartita in trei parti, si cetatile neamurilor s-au prabusit. Si 
Dumnezeu Si-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca sa-i dea potirul de vin al furiei maniei Lui.  
20. Toate ostroavele au fugit, si muntii nu s-au mai gasit.  
21. O grindina mare, ale carei boabe cantareau aproape un talant, a cazut din cer peste oameni. 
Si oamenii au hulit pe Dumnezeu, din pricina urgiei grindinei, pentru ca aceasta urgie era foarte 
mare.  
 
Necazul și regimul lui Anticrist se încheie cu acest potir , deoarece bătălia finală urmează imediat. 
 
Acest potir începe cu un cutremur atât de mare la nivel mondial, încât este menționat chiar de două 
ori într-un verset pentru a atrage atenția asupra dimensiunii sale. Este atât de mare încât întreaga 
suprafață a pământului va fi nivelată și toateinaltimile , cum ar fi munții și insulele, dispar, ca să nu 
mai vorbim de toate orașele și casele din întreaga lume. 
Acest lucru va ucide, de asemenea, majoritatea oamenilor, pentru că nicio casă nu va rămâne în 
picioare și toate casele vor fi îngropate printre toți oamenii care se află în ele în acest timp și, de 
asemenea, cei aflați pe străzi. 
 
Despre acest lucru ne spune si Ezechiel 38,19-20: 
 
19. O spun in gelozia si in focul maniei Mele: in ziua aceea, va fi un mare cutremur in tara lui 
Israel.  
20. Pestii marii si pasarile cerului vor tremura de Mine si fiarele campului si toate taratoarele 
care se tarasc pe pamant, si toti oamenii care sunt pe fata pamantului; muntii se vor rasturna, 
peretii stancilor se vor prabusi si toate zidurile vor cadea la pamant.  
 
Înainte de potop nu existau munți înalți, doar dealuri sau munți care erau doar câțiva 100 m 
înălțime, pentru că Dumnezeu a făcut pământul astfel încât oamenii și animalele să poată trăi pe el 
peste tot. Mai multe detalii despre această dată în studiul meu „De la creație la potop”. 
Cu acest cutremur, Dumnezeu restabilește suprafața geografică a pământului așa cum a fost înainte 
de potop, pentru ca oamenii și animalele să poată trăi din nou peste tot. Acesta este o pregatire 
pentru imparatia 1000 de ani, în care va fi ca în paradis. Mai multe despre acest lucru mai jos. 
 
Apoi va fi o ploaie mare de grindină care va aduce grindină de câteva 100 kg. Acest lucru va 
zdrobi tot ce a lăsat cutremurul. Cei care nu vor fi într-un buncăr sau peșteră sau stație de metrou 
care nu afost distrusa de cutremur nu vor supraviețui. Acest lucru va afecta intrega lume. 
 
Lucrarea celor 2 martori este terminată și Anticristul reușește să-i omoare ca în Apocalipsa 11, apoi 
invie după 3,5 zile și se întorc în cer. Dar Anticristul nu va avea timp să atace Ierusalimul, deoarece 
poporul va sărbători mai întâi moartea celor 2 martori și după 3,5 zile după ce martorii s-au înălțat 
la cer, Isus va apărea la locul lor ca protector al evreilor pentru purtând război împotriva 
antihristului. 
 
Aici vine căderea și pedeapsa curvei Babilon, orașul Romei. Citim mai multe despre aceasta în 
Apocalipsa 18: 
 
1. Dupa aceea, am vazut coborandu-se din cer un alt inger, care avea o mare putere; si pamantul 
s-a luminat de slava lui.  
2. El a strigat cu glas tare si a zis: "A cazut, a cazut Babilonul cel mare! A ajuns un locas al 
dracilor, o inchisoare a oricarui duh necurat, o inchisoare a oricarei pasari necurate si urate;  
3. pentru ca toate neamurile au baut din vinul maniei curviei ei, si imparatii pamantului au curvit 
cu ea, si negustorii pamantului s-au imbogatit prin risipa desfatarii ei."  
4. Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: "Iesiti din mijlocul ei, poporul Meu, ca sa nu fiti 
partasi la pacatele ei si sa nu fiti loviti cu urgiile ei!  
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5. Pentru ca pacatele ei s-au ingramadit si au ajuns pana in cer; si Dumnezeu Si-a adus aminte de 
nelegiuirile ei.  
6. Rasplatiti-i cum v-a rasplatit ea si intoarceti-i de doua ori cat faptele ei. Turnati-i indoit in 
potirul in care a amestecat ea!  
7. Pe cat s-a slavit pe sine insasi si s-a desfatat in risipa, pe atat dati-i chin si tanguire! Pentru ca 
zice in inima ei: "Sed ca imparateasa, nu sunt vaduva si nu voi sti ce este tanguirea!"  
8. Tocmai pentru aceea, intr-o singura zi vor veni urgiile ei: moartea, tanguirea si foametea. Si va 
fi arsa de tot in foc, pentru ca Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare.  
9. Si imparatii pamantului, care au curvit si s-au dezmierdat in risipa cu ea, cand vor vedea fumul 
arderii ei, o vor plange si o vor boci.  
10. Ei vor sta departe, de frica sa nu cada in chinul ei, si vor zice: "Vai! Vai! Babilonul, cetatea 
cea mare, cetatea cea tare! Intr-o clipa ti-a venit judecata!" -  
11. Negustorii pamantului o plang si o jelesc, pentru ca nimeni nu le mai cumpara marfa:  
12. marfa de aur, de argint, de pietre scumpe, de margaritare, de in subtire, de purpura, de matase 
si de stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de vase de fildes, tot felul de vase de 
lemn foarte scump, de arama, de fier si de marmura;  
13. nici scortisoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tamaia, nici vinul, nici 
untdelemnul, nici faina buna de tot, nici graul, nici boii, nici oile, nici caii, nici carutele, nici robii, 
nici sufletele oamenilor.  
14. Si roadele atat de dorite sufletului tau s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, stralucite sunt 
pierdute pentru tine si nu le vei mai gasi.  
15. Cei ce fac negot cu aceste lucruri, care s-au imbogatit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de 
frica chinului ei. Vor plange, se vor tangui  
16. si vor zice: "Vai! Vai! Cetatea cea mare, care era imbracata cu in foarte subtire, cu purpura si 
cu stacojiu, care era impodobita cu aur, cu pietre scumpe si cu margaritare!  
17. Atatea bogatii intr-un ceas s-au prapadit!" - Si toti carmacii, toti cei ce merg cu corabia pe 
mare, marinarii si toti cei ce castiga din mare stateau departe;  
18. si, cand au vazut fumul arderii ei, strigau: "Care cetate era ca cetatea cea mare?"  
19. Si isi aruncau tarana in cap, plangeau, se tanguiau, tipau si ziceau: "Vai! Vai! Cetatea cea 
mare, al carei belsug de scumpeturi a imbogatit pe toti cei ce aveau corabii pe mare, intr-o clipa a 
fost prefacuta intr-un pustiu!"  
20. "Bucura-te de ea, cerule! Bucurati-va si voi, sfintilor, apostolilor si prorocilor! Pentru ca 
Dumnezeu v-a facut dreptate si a judecat-o."  
21. Atunci un inger puternic a ridicat de jos o piatra ca o mare piatra de moara, a aruncat-o in 
mare si a zis: "Cu asa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, si nu va mai fi gasit!  
22. Si nu se va mai auzi in tine nici sunet de laute, nici cantece din instrumente, nici cantatori din 
fluiere, nici cantatori din trambite; nu se va mai gasi la tine niciun mester in vreun mestesug 
oarecare. Nu se va mai auzi in tine vuietul morii.  
23. Lumina lampii nu va mai lumina in tine si nu se va mai auzi in tine glasul mirelui si al miresei - 
pentru ca negustorii tai erau mai marii pamantului, pentru ca toate neamurile au fost amagite de 
vrajitoria ta  
24. si pentru ca acolo a fost gasit sangele prorocilor, si al sfintilor, si al tuturor celor ce au fost 
injunghiati pe pamant."  
 
Roma înseamnă nu numai Roma din perioada romană, ci și ceea ce a fost Roma după aceea: 
Biserica Catolică. Atât romanii cât și Biserica catolica  i-au persecutat și i-au ucis pe creștini. 
 
Înainte de venireasfarsitului , un avertisment este dat evreilor și creștinilor să plece din oraș. 
 
Demisia se va întâmpla cu marele cutremur într-o oră. Acest lucru este menționat chiar de trei ori: 
în versetul 10 + 17 + 19. 
 



 79 

Așa cum am scris deja pentru a 7-a trambita , aici găsim cel de-a 3 a durere și chiar de 3 ori: în 
versetul 10 + 16 + 19. Astfel, ultima și cel de-a treia durere sunt descrise clar ca ultima fiind.. 
 
Acest oraș nu va fi niciodată reconstruit și va dispărea de pe pământ ca munții și insulele. 
 
Se vorbește întotdeauna despre sfinții uciși, apostoli, dar și despre profeți. Au existat sfinți și 
apostoli în timpul stăpânirii romane, dar nu au fost profeți. Deoarece sunt menționate chiar de două 
ori aici, indică faptul că Babilonul ca si  curvă nu numai că simbolizează Biserica Catolică, ci, în 
general, toate religiile și ereziile idolatre care au existat de la începutul lumii, deoarece în spatele 
tuturor acestora există doar unul: Satana . 
 
Se vorbește întotdeauna despre sfinții uciși, apostoli, dar și despre profeți. Au existat sfinți și 
apostoli în timpul stăpânirii romane, dar nu au fost profeți. Deoarece sunt menționati chiar de două 
ori aici, indică faptul că Babilonul  ca si curvă nu numai că simbolizează Biserica catolică, ci, în 
general, toate religiile și ereziile idolatre care au existat de la începutul lumii, deoarece în spatele 
tuturor acestora există doar una: Satana . 
 
 

Nunta Bisericii 
 
 
Apocalipsa 19, 1-10: 
 
1. Dupa aceea, am auzit in cer ca un glas puternic de gloata multa care zicea: "Aleluia! A 
Domnului, Dumnezeului nostru, este mantuirea, slava, cinstea si puterea!  
2. Pentru ca judecatile Lui sunt adevarate si drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica 
pamantul cu curvia ei, si a razbunat sangele robilor Sai din mana ei."  
3. Si au zis a doua oara: "Aleluia!… Fumul ei se ridica in sus in vecii vecilor!"  
4. Si cei douazeci si patru de batrani, si cele patru fapturi vii s-au aruncat la pamant si s-au 
inchinat lui Dumnezeu, care sedea pe scaunul de domnie. Si au zis: "Amin! Aleluia!"  
5. Si, din scaunul de domnie a iesit un glas care zicea: "Laudati pe Dumnezeul nostru, toti robii 
Lui, voi care va temeti de El, mici si mari!"  
6. Si am auzit, ca un glas de gloata multa, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete 
puternice, care zicea: "Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a inceput sa 
imparateasca.  
7. Sa ne bucuram, sa ne inveselim si sa-I dam slava! Caci a venit nunta Mielului; sotia Lui s-a 
pregatit  
8. si i s-a dat sa se imbrace cu in subtire, stralucitor si curat." (Inul subtire sunt faptele neprihanite 
ale sfintilor.)  
9. Apoi mi-a zis: "Scrie: Ferice de cei chemati la ospatul nuntii Mielului!" Apoi mi-a zis: "Acestea 
sunt adevaratele cuvinte ale lui Dumnezeu!"  
10. Si m-am aruncat la picioarele lui ca sa ma inchin lui. Dar el mi-a zis: "Fereste-te sa faci una 
ca aceasta! Eu sunt un impreuna-slujitor cu tine si cu fratii tai care pastreaza marturia lui Isus. 
Lui Dumnezeu inchina-te! (Caci marturia lui Isus este duhul prorociei.)"  
 
Mulți interpreți ignoranți ai Bibliei consideră acest text ca motiv al teoriei lor că răpirea va avea loc 
la sfârșitul necazului. Dar după cum am spus, argumentul cel mai puternic, mânia lui Dumnezeu și 
chinurile Anticristului care vine pe pământ de la a 7-a pecete, nu au voie să lovească biserica. 
Mai mult decât atât, nu este răpirea care se înțelege aici, ci nunta lui Isus cu Biserica, deoarece nu 
se sărbătorește o nuntă în timp ce alți frați suferă și mor ca martiri. Nu ar fi o bucurie în timpul 
sărbătorii. Însă acum totul s-a terminat și nu mai rămâne decât ultima luptă, care va avea loc în 
următoarele ore sau zile. 
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Hainele albe descrise în versetul 8 nu sunt hainele albe din a 5-a pecete pe care sufletele  de sub 
altar le primesc, deoarece hainele albe simbolizează puritatea păcatelor. Dar aici credincioșilor nu 
li se oferă haine albe, ci haine de nuntă și festive. 
 
Îngerul care-i vorbește lui  Ioan nu este Isus, ci îngerul din  la capitolul 18.1. Vedem asta în ultimul 
verset, când Ioan vrea să-L venereze. Dar îngerul îi spune că nu este Dumnezeu, ci doar un slujitor 
ca și credincioșii care îl slujesc pe Dumnezeu. La prima vedere pare a fi de fapt Isus, deoarece are 
o mare autoritate și luminează pământul cu gloria sa. Dar Isus nu-i vorbește lui Ioan  decât la 
începutulcartii Apocalipsa . După aceea au  fost întotdeauna doar îngeri. 
 
 

Batalia finala: Armaghedonul  
 
 
Apocalipsa 14,14-16: 
 
14. Apoi m-am uitat si iata un nor alb; si pe nor sedea Cineva care semana cu un fiu al omului; pe 
cap avea o cununa de aur, iar in mana, o secera ascutita.  
15. Si un alt inger a iesit din Templu si striga cu glas tare Celui ce sedea pe nor: "Pune secera Ta 
si secera, pentru ca a venit ceasul sa seceri, si secerisul pamantului este copt."  
16. Atunci Cel ce sedea pe nor Si-a aruncat secera pe pamant. Si pamantul a fost secerat.  
 
La sfarsitul Necazului vine secerisul, recolta der care Domnul Isus a spus in Pilda cu neghina din 
Matei 13,24-30: 
 
24. Isus le-a pus inainte o alta pilda si le-a zis: "Imparatia cerurilor se aseamana cu un om care a 
semanat o samanta buna in tarina lui.  
25. Dar, pe cand dormeau oamenii, a venit vrajmasul lui, a semanat neghina intre grau si a plecat.  
26. Cand au rasarit firele de grau si au facut rod, a iesit la iveala si neghina.  
27. Robii stapanului casei au venit si i-au zis: "Doamne, n-ai semanat samanta buna in tarina ta? 
De unde are, dar, neghina?"  
28. El le-a raspuns: "Un vrajmas a facut lucrul acesta." Si robii i-au zis: "Vrei, dar, sa mergem s-o 
smulgem?"  
29. "Nu", le-a zis el, "ca nu cumva, smulgand neghina, sa smulgeti si graul impreuna cu ea.  
30. Lasati-le sa creasca amandoua impreuna pana la seceris; si, la vremea secerisului, voi spune 
seceratorilor: "Smulgeti intai neghina si legati-o in snopi, ca s-o ardem, iar graul strangeti-l in 
granarul meu."  
 
Omul este Isus și sămânța este omul și câmpul este pământ. Inamicul este Satana, care a corupt 
oamenii pentru că nu erau vigilenți. Deci credincioșii și necredincioșii au trăit împreună până a 
venit sfârșitul lumii, adică sfârșitul necazului. Dacă necredinciosii  ar fi fost uciși imediat, unii 
dintre evrei ar fi fost uciși și ei. De aceea, l-a lăsat pe Isus să trăiască împreună până la sfârșit, până 
a venit timpul din urma și timpul de a separa necredincioșii de evrei. Prin urmare, ambele au fost 
tăiate și apoi separate. Necredincioșii în iad, evreii in  cer sau  imparatia de 1000 de ani. 
 
Nu putem decât să interpretam această parabolă doar in perioada necazului. 
 
Samanța nu poate fi biserica, pentru că este răpită atunci când necredincioșii sunt încă pe pământ și 
continuă să trăiască, iar biserica nu traieste sa vada sfârșitul lumii. Insa evreii. 
Semințele nu sunt creștinii care trăiesc în timpul necazului, pentru că vor muri ca martiri, iar 
martirii supraviețuitori, precum necredincioșii supraviețuitori, vor trece în imparatiade 1000 de ani. 
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În limbaj simplu, aceasta înseamnă că aceasta este bătălia finală dintre Isus și Anticrist, care mai 
întâi îi salvează pe evrei și îi separă de armata Anticristului și îi aduce într-un loc sigur și apoi 
distruge armata. 
 
Apocalipsa 14:20 afirmă în mod clar că bătălia finală este specificata aici, deoarece cadavrele vor 
fi zdrobite pe câmpul de luptă ca strugurii din vița și că vor fi  la o înălțime până la gura cailor și la 
o distanță de aproximativ 322 km distanță (1 stadie  = 201,17 m). Cadavrele armatelor lui Antihrist 
se vor strivui atât de sus si atat de mult. 
 
Găsim același spectacol în Apocalipsa 19: 11-21: 
 
11. Apoi am vazut cerul deschis, si iata ca s-a aratat un cal alb! Cel ce statea pe el se cheama "Cel 
credincios - si "Cel adevarat", si El judeca si Se lupta cu dreptate.  
12. Ochii Lui erau ca para focului; capul il avea incununat cu multe cununi imparatesti si purta un 
nume scris pe care nimeni nu-l stie, decat numai El singur.  
13. Era imbracat cu o haina inmuiata in sange. Numele Lui este: "Cuvantul lui Dumnezeu."  
14. Ostile din cer Il urmau calare pe cai albi, imbracate cu in subtire, alb si curat.  
15. Din gura Lui iesea o sabie ascutita, ca sa loveasca neamurile cu ea, pe care le va carmui cu un 
toiag de fier. Si va calca cu picioarele teascul vinului maniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.  
16. Pe haina si pe coapsa avea scris numele acesta: "Imparatul imparatilor si Domnul domnilor."  
17. Apoi am vazut un inger care statea in picioare in soare. El a strigat cu glas tare si a zis tuturor 
pasarilor care zburau prin mijlocul cerului: "Veniti, adunati-va la ospatul cel mare al lui 
Dumnezeu,  
18. ca sa mancati carnea imparatilor, carnea capitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor si a 
calaretilor si carnea a tot felul de oameni, slobozi si robi, mici si mari!"  
19. Si am vazut fiara si pe imparatii pamantului si ostile lor adunate ca sa faca razboi cu Cel ce 
sedea calare pe cal si cu oastea Lui.  
20. Si fiara a fost prinsa. Si, impreuna cu ea, a fost prins prorocul mincinos care facuse inaintea ei 
semnele cu care amagise pe cei ce primisera semnul fiarei si se inchinasera icoanei ei. Amandoi 
acestia au fost aruncati de vii in iazul de foc care arde cu pucioasa.  
21. Iar ceilalti au fost ucisi cu sabia care iesea din gura Celui ce sedea calare pe cal. Si toate 
pasarile s-au saturat din carnea lor.  
11. Apoi am vazut cerul deschis, si iata ca s-a aratat un cal alb! Cel ce statea pe el se cheama "Cel 
credincios - si "Cel adevarat", si El judeca si Se lupta cu dreptate.  
12. Ochii Lui erau ca para focului; capul il avea incununat cu multe cununi imparatesti si purta un 
nume scris pe care nimeni nu-l stie, decat numai El singur.  
13. Era imbracat cu o haina inmuiata in sange. Numele Lui este: "Cuvantul lui Dumnezeu."  
14. Ostile din cer Il urmau calare pe cai albi, imbracate cu in subtire, alb si curat.  
15. Din gura Lui iesea o sabie ascutita, ca sa loveasca neamurile cu ea, pe care le va carmui cu un 
toiag de fier. Si va calca cu picioarele teascul vinului maniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.  
16. Pe haina si pe coapsa avea scris numele acesta: "Imparatul imparatilor si Domnul domnilor."  
17. Apoi am vazut un inger care statea in picioare in soare. El a strigat cu glas tare si a zis tuturor 
pasarilor care zburau prin mijlocul cerului: "Veniti, adunati-va la ospatul cel mare al lui 
Dumnezeu,  
18. ca sa mancati carnea imparatilor, carnea capitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor si a 
calaretilor si carnea a tot felul de oameni, slobozi si robi, mici si mari!"  
19. Si am vazut fiara si pe imparatii pamantului si ostile lor adunate ca sa faca razboi cu Cel ce 
sedea calare pe cal si cu oastea Lui.  
20. Si fiara a fost prinsa. Si, impreuna cu ea, a fost prins prorocul mincinos care facuse inaintea ei 
semnele cu care amagise pe cei ce primisera semnul fiarei si se inchinasera icoanei ei. Amandoi 
acestia au fost aruncati de vii in iazul de foc care arde cu pucioasa.  
21. Iar ceilalti au fost ucisi cu sabia care iesea din gura Celui ce sedea calare pe cal. Si toate 
pasarile s-au saturat din carnea lor.  
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In primul rând, aș dori să vă atrag atenția asupra versetului 15, care arată exact aceeași imagine ca 
la seceris si ca la distrugerea armatelor. 
 
Desigur, cel care stă pe cal este Isus, care poate fi recunoscut clar prin numele său „Cuvântul lui 
Dumnezeu”, așa cum spune în Ioan în Ioan 1: 1-5: 
 
1. La inceput era Cuvantul, si Cuvantul era cu Dumnezeu, si Cuvantul era Dumnezeu.  
2. El era la inceput cu Dumnezeu.  
3. Toate lucrurile au fost facute prin El; si nimic din ce a fost facut, n-a fost facut fara El.  
4. In El era viata, si viata era lumina oamenilor.  
5. Lumina lumineaza in intuneric, si intunericul n-a biruit-o.  
 
Inainte deacest lucru , în versetul 12 este un nume pe care nimeni nu îl cunoaște decât el. De data 
asta nu găsim cu adevărat nicio referire la acest nume, deoarece nu este menționat cu adevărat în 
Biblie, chiar dacă am spus că toate tainele sunt în Biblie. Dar nimeni nu ar trebui să știe acest nume, 
astfel încât să nu fie hulit. Un alt pasaj din Judecătorii 13:18 ne spune: 
 
18 Îngerul Domnului i -a răspuns: ,,Pentruce Îmi ceri Numele? El este minunat.`` 
 
În primul rând, acest verset ne spune că acest înger este Isus, altfel niciun înger nu are un nume 
misterios, pentru că niciun înger nu este la fel de sfânt ca Isus. 
Este vorba despre anunțul nașterii lui Samsons către mama lui, care îi cere numele său ingerului , 
dar nu primește nicio informație. Nu s-a putut identifica ca Isus pentru că a primit acest nume doar 
atunci când s-a născut ca ființă umană. Nu și-a putut imagina pe sine ca fiind „Cuvântul lui 
Dumnezeu” ipentru că nimeni nu-il putea atribui ca Fiul lui Dumnezeu. Iar faptul că Dumnezeu are 
un fiu care, de asemenea, ar trebui să vină pe pământ ca ființă umană a fost un secret pe vremea 
când foarte puțini israeliți știau, precum Simeon în Luca 2: 25-32: 
25 Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfîntă, şi era cu 
frica lui Dumnezeu. El aştepta mîngîierea lui Israel, şi Duhul Sfînt era peste el.  
26 Duhul Sfînt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului.  
27 El a venit în Templu, mînat de Duhul. Şi, cînd au adus părinţii înlăuntru pe Pruncul Isus, ca să 
împlinească cu privire la El ce poruncea Legea,  
28 Simeon L -a luat în braţe, a binecuvîntat pe Dumnezeu, şi a zis:  
29 ,,Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău.  
30 Căci au văzutochii mei mîntuirea Ta,  
31 pe care ai pregătit -o să fie, înaintea tuturor popoarelor,  
32 lumina care să lumineze neamurile, şi slava poporului Tău Israel.`` 
 
Simeon chiar a prezis alegerea lui Dumnezeu pentru neamuri. 
 
Să revenim la bătălia finală din Apocalipsa 19. În versetul 15 găsim sabia din gura lui Isus, cu care 
Isus i s- a prezentat lui Ioan la începutul Apocalipsei 1:16. 
 
În versetele 19-20 vedem Antihristul cu regii pământului și armatele lor gata să lupte pentru a 
distruge iudeii, dar în schimb, Isus stă în calea lor cu îngerii lui și îi anihilează și îi aruncă pe 
Antihrist. iar profetul său în iad. Nu citim nimic despre Satana și demonii. Nu sunt aruncați în iad 
pentru că vor fi folosiți ulterior. 
 
Isus ne spune în Matei 24: 30-31 cum vine să „recolteze” sau să adune pe israeliți: 
 
30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor 
vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.  
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31 El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru 
vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă. 
 
După cum am menționat deja, creștinii aleși nu sunt mentionati aici, pentru că atunci când Isus îi 
rapeste pe creștini, se întâmplă inconștient și la fel de repede ca fulgerul. Dar aici Isus vine foarte 
încet pe nori cu un zgomot mare și foarte izbitor pentru a atrage multă atenție. Este opusul răpirii. 
 
Isaia 10,20-25: 
 
20 În ziua aceea, rămăşiţa lui Israel şi cei scăpaţi din casa lui Iacov, nu se vor mai sprijini pe cel 
ce îi lovea; ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul, Sfîntul lui Israel.  
21 rămăşiţă, rămăşiţa lui Iacov, se va întoarce la Dumnezeul cel puternic.  
22 Chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuş numai o rămăşiţă se va întoarce, 
căci nimicirea este hotărîtă, făcînd să se reverse dreptatea.  
23 Şi nimicirea aceasta, care a fost hotărîtă, Domnul, Dumnezeul oştirilor, o va aduce la 
îndeplinire în toată ţara.  
24 Totuş, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştirilor: ,,Poporul Meu, care locuieşte în Sion, nu te 
teme de Asirian; da, el te loveşte cu nuiaua, şi îşi ridică toiagul asupra ta, cum făceau Egiptenii.  
25 Dar, peste puţină vreme, pedeapsa va înceta, şi mînia Mea se va întoarce împotriva lui, ca să -l 
nimicescă.`` 
 
Versetele 21-22 descriu convertirea evreilor la sfârșitul necazului, prin care doar o mică parte va 
supraviețui până când vor fi convertiți și vor fi salvati de Isus.Am văzut deasupra că jumătatea 
evreilor din Ierusalim sunt mântuiți. Toți ceilalți împrăștiați în întreaga lume sunt fie uciși ca evrei, 
fie creștini convertiți ca martiri. 
 
Versetele 23-25 descriu distrugerea evreilor de către Antihrist. 
 
Din versetul 26 vine o descriere simbolică a bătăliei finale, pe care o știm deja. 
Zaharia 14,3-7: 
 
3 Ci Domnul Se va arăta, şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S'a luptat în ziua bătăliei.  
4 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre 
răsărit; muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale 
foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miazăzi.  
5 Veţi fugi atunci în valea munţilor Mei, căci valea dintre munţi se va întinde pînă la Aţel; şi veţi 
fugi cum aţi fugit de cutremurul de pămînt pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Şi atunci va veni 
Domnul, Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii împreună cu El!  
6 În ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde.  
7 Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte; dar spre seară se va 
arăta lumina. 
 
Aici vedem mai întâi despicarea muntelui maslinilor în nord și sud, iar în mijloc va fi o vale unde 
evreii rămași vor fugi din Ierusalim. Va fi recolta evreilor și a refugiul lor. 
 
Pe acest munte găsim, de asemenea, pe  cei 144.000 de evrei pecetluitui, care au  fost omorâți ca 
martiri. 
 
Apocalipsa 14: 1-5: 
 
1Apoi m'am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută 
patruzeci şi patru de mii, cari aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.  
2 Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi 
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glasul, pe care l-am auzit, era ca al celorce cîntă cu alăuta, şi cîntau din alăutele lor.  
3 Cîntau o cîntare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea 
bătrînilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cîntarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, cari 
fuseseră răscumpăraţi de pe pămînt.  
4 Ei nu s'au întinat cu femei, căci sînt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost 
răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintîi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.  
5 Şi în gura lor nu s'a găsit minciună, căci sînt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu. 
 
Un text care descrie batalia mai detaliat, este in Isaia 10, 17-19: 
 
17 Lumina lui Israel se va preface în foc, şi Sfîntul lui într'o flacără, care va mistui şi va arde 
spinii şi mărăcinii lui, într'o zi.  
18 Va arde, trup şi suflet, strălucirea pădurii şi cîmpiilor lui, de va fi ca un bolnav, care cade în 
leşin.  
19 Ceilalţi copaci din pădurea lui vor putea fi număraţi, şi un copil le-ar putea scrie numărul. 
 
Lumina și sfântul lui Israel sunt Isus. Spinii și ciulinii sunt soldații sau armatele lui Anticrist, pe 
care Isus le va distruge deodată. 
 
Pădurile și copacii sunt oamenii din întreaga lume care vor fi supraviețuit până atunci. Vor fi atât 
de puțini încât un copil cunoaște numărul, deci doar câteva mii sau zece mii. Pentru că așa cum am 
scris pentru cel de-al șaptelea potir în timpul cutremurului și grindinei, foarte puțini oameni vor 
putea supraviețui. Aici avem confirmarea. 
 
În Ezekiel 38,21-23 găsim descrierea exactă și mersul bătăliei finale: 
 
21 Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toţi munţii Mei, zice Domnul Dumnezeu; sabia 
fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său.  
22 Îl voi judeca prin ciumă şi sînge, printr -o ploaie năpraznică şi prin pietre de grindină; voi 
ploua foc şi pucioasă peste el, peste oştile lui, şi peste popoarele cele multe, cari vor fi cu el.  
23 Îmi voi arăta astfel mărimea şi sfinţenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulţimii neamurilor, şi 
vor şti că Eu sînt Domnul.`` 
 
Un text paralel gasim in Zaharia 14, 12-15: 
 
12 Dar iată că urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele, cari vor lupta împotriva 
Ierusalimului. Le va putrezi carnea stînd încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor, şi le 
va putrezi limba în gură.  
13 În ziua aceea, Domnul va trimete o mare învălmăşală în ei; unul va apuca mîna altuia, şi vor 
ridica mîna unii asupra altora.  
14 Iuda va lupta şi el în Ierusalim, şi vor strînge bogăţiile tuturor neamurilor de primprejur, aurul, 
argintul şi haine foarte multe.  
15 Aceeaş urgie va lovi şi caii, catîrii, cămilele, măgarii, şi toate vitele cari vor fi în taberile 
acelea. 
 
Aceasta este sabia simbolică din gura lui Isus. Iată un alt rezumat al procesului bataliei: 
 
- Confuzie și luptă 
- O degradare lentă a vieții atât asupra oamenilor, cât și a echipamentelor de război 
- grindină cu foc 
- Jefuirea prin  evrei 
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Astfel  acesta este sfarsitul bataliei. 
 
 

Satana va fi legat pentru 1000 de ani 
 
 
Apocalipsa 20,1-3: 
 
1Apoi am văzut pogorîndu-se din cer un înger, care ţinea în mînă cheia Adîncului şi un lanţ mare.  
2 El a pus mîna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l -a legat pentru o 
mie de ani.  
3 L -a aruncat în Adînc, l -a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele 
Neamurile, pînă se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie deslegat pentru puţină 
vreme. 
 
 
Înainte ca imparatia de 1000 de ani să înceapă, Satana trebuie mai întâi legat. Pentru că am văzut 
deja mai sus că in  această dată va fi un paradis în care nu vor mai exista păcate. Vom vedea exact 
cum va arăta. 
 
Dar mai întâi vreau să vă atrag atenția asupra cheii prăpastiei, pe care o știm deja. Am văzut 
această cheie la a 5-a trambita  din Apocalipsa 9, pe care Satana a primit-o pentru a scoate demonii 
săi, care se presupune că vor corupe oamenii ,vor aduce plagi si vor chinui oamenii. Acum, un 
înger primește această cheie, de data aceasta închizându-l pe Satana în același abis din care și-a 
scos demonii, timp de 1000 de ani. Nu știm dacă demonii săi merg cu el sau rămân pe pământ și 
nici nu este important. Pentru că fără liderul lor, ei nu pot face nimic, precum un șarpe fără cap. 
 
Astfel, unitatea greșită de 3 este parțial prinsă în iad și parțial în aceasta prăpastie. 
 
 

1. Invierea pentru judecata  
 
 
Apocalipsa 20,4-6: 
4 Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celorce au şezut pe ele, li s'a dat judecata. Şi am văzut 
sufletele celorce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvîntului lui 
Dumnezeu, şi ale celorce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte 
şi pe mînă. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.  
5 Ceilalţi morţi n'au înviat pînă nu s'au sfîrşit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere.  
6 Fericiţi şi sfinţi sînt ceice au parte de întîia înviere! Asupra lor a doua moarte n'are nicio putere; 
ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani. 
 
Aici martirii vin din necaz și stăpânesc cei 1000 de ani cu Isus. Acest pasaj vorbește numai despre 
martiri , deoarece în necaz, numai creștinii și evreii convertiți vor muri ca martiri. Totuși, această 
înviere este și pentru ceilalți evrei și credinciosi care au trăit înainte de începutul bisericii și erau 
încă credincioși, așa cum am văzut deja mai sus și după cum ne spun următoarele pasaje din Biblie: 
 
Matei 25,31-46: 
 
31 ,,Cînd va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al 
slavei Sale.  
32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte 
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păstorul oile de capre;  
33 şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stînga Lui.  
34 Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: ,Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi 
Împărăţia, care v'a fost pregătită dela întemeierea lumii.  
35 Căci am fost flămînd, şi Mi-aţi dat de mîncat; Mi -a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost 
străin, şi M'aţi primit;  
36 am fost gol, şi M'aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi 
venit pe la Mine.`  
37 Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ,Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd, şi Ţi-am dat să 
mănînci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut?  
38 Cînd Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat?  
39 Cînd Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?`  
40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: ,Adevărat vă spun că, oridecîteori aţi făcut aceste lucruri 
unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.`  
41 Apoi va zice celor dela stînga Lui: ,Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în focul cel vecinic, care 
a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!  
42 Căci am fost flămînd, şi nu Mi-aţi dat să mănînc; Mi -a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;  
43 am fost străin, şi nu M'aţi primit; am fost gol, şi nu M'aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, 
şi n'aţi venit pela Mine.`  
44 Atunci Îi vor răspunde şi ei: ,Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd sau fiindu-Ţi sete, sau 
străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?`  
45 Şi El, drept răspuns, le va zice: ,Adevărat vă spun că, oridecîteori n'aţi făcut aceste lucruri 
unuia dintr'aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.`  
46 Şi aceştia vor merge în pedeapsa vecinică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa vecinică.`` 
 
Isaia 26,19-21: 
 
19 Să învie dar morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! -Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, 
ceice locuiţi în ţărînă! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pămîntul va scoate iarăş 
afară pe cei morţi.``  
20 ,,Du-te, poporul meu, intră în odaia ta, şi încuie uşa după tine; ascunde-te cîte-va clipe, pînă va 
trece mînia!  
21 Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui, să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pămîntului; şi 
pămîntul va da sîngele pe faţă, şi nu va mai acoperi uciderile. 
 
Daniel 12,2-3: 
 
2 Mulţi din cei ce dorm în ţărîna pămîntului se vor scula: unii pentru viaţa vecinică, şi alţii pentru 
ocară şi ruşine vecinică.  
3 Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în 
neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci. 
 
Ezechiel 37,1-14: 
 
1Mîna Domnului a venit peste mine, şi m'a luat în Duhul Domnului, şi m'a pus în mijlocul unei văi 
pline de oase.  
2 M'a făcut să trec pe lîngă ele, de jur împrejur, şi iată că erau foarte multe pe faţa văiei, şi erau 
uscate de tot.  
3 El mi -a zis: ,,Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze?`` Eu am răspuns: ,,Doamne, 
Dumnezeule, tu ştii lucrul acesta!``  
4 El mi -a zis: ,,Prooroceşte despre oasele acestea, şi spune-le: ,Oase uscate, ascultaţi cuvîntul 
Domnului!  
5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: ,Iată că voi face să intre în voi un duh, şi 
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veţi învia!  
6 Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi, şi 
veţi învia. Şi veţi şti că Eu sînt Domnul.``  
7 Am proorocit cum mi se poruncise. Şi pe cînd prooroceam, s'a făcut un vuiet, şi iată că s -a făcut 
o mişcare, şi oasele s'au apropiat unele de altele!  
8 M-am uitat, şi iată că le-au venit vine, carnea a crescut, şi le -a acoperit pielea pe deasupra; dar 
nu era încă duh în ele.  
9 El mi -a zis: ,,Prooroceşte, şi vorbeşte duhului! Prooroceşte, fiul omului, şi zi duhului: ,Aşa 
vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Duhule, vino din cele patru vînturi, suflă peste morţii aceştia, ca să 
învieze!`  
10 Am proorocit, cum mi se poruncise. Şi a intrat duhul în ei, şi au înviat, şi au stătut pe picioare: 
era o oaste mare, foarte mare la număr.  
11 El mi -a zis: ,,Fiul omului, oasele acestea sînt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: ,Ni s'au uscat 
oasele, ni s'a dus nădejdea; sîntem pierduţi!``  
12 Deaceea, prooroceşte, şi spune-le: ,,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,,Iată, vă voi deschide 
mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, şi vă voi aduce iarăş în ţara lui 
Israel.  
13 Şi veţi şti că Eu sînt Domnul, cînd vă voi deschide mormintele, şi vă voi scoate din mormintele 
voastre, poporul Meu!  
14 Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăş în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, 
Domnul, am vorbit şi am făcut, zice Domnul.`` 
 
Astfel, toți credincioșii care au trăit de la creație sunt vii. Nu mai există credincioși morți. Numai 
necredincioșii sunt încă morți și vor aștepta după imparatia de 1000 de ani până când vine judecata 
lor și sunt aruncați în iadul etern. Nu mă înțelegeti greșit. Acum sunt și ei în iad și sunt chinuiți 
acum, dar aceasta este doar o sală de așteptare ca Paradisul din ceruri pentru credincioși până la 
răpire. 
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Imparatia de 1000 de ani 
 
 
In continuare voi arata cateva texte din Biblie care descriu Imparatia de 1000 de ani. 
 
Zaharia 14,8-11+16-21: 
 
8 În ziua aceea, vor izvorî ape vii din Ierusalim, şi vor curge jumătate spre marea de răsărit, 
jumătate spre marea de apus; aşa va fi şi vara şi iarna.  
9 Şi Domnul va fi împărat peste tot pămîntul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi 
Numele Lui va fi singurul Nume.  
10 Toată ţara va ajunge ca şesul Iordanului, dela Gheba pînă la Rimon, la miazăzi de Ierusalim; 
iar Ierusalimul va fi înălţat, şi va rămînea liniştit la locul lui, dela poarta lui Beniamin pînă la 
locul porţii dintîi, pînă la poarta unghiurilor, şi dela turnul lui Hananeel pînă la teascurile 
împăratului.  
11 Ei vor locui în el, şi nu va mai fi niciun blestem în el; Ierusalimul va fi liniştit. 
16 Toţi ceice vor mai rămînea din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului, se vor sui în 
fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, şi să prăznuiască sărbătoarea 
corturilor.  
17 Dacă unele din familiile pămîntului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea 
Împăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.  
18 Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea; va fi 
lovită cu aceeaş urgie cu care va lovi Domnul neamurile cari nu se vor sui să prăznuiască 
sărbătoarea corturilor.  
19 Aceasta va fi pedeapsa Egiptului, şi pedeapsa tuturor neamurilor cari nu se vor sui să 
prăznuiască sărbătoarea corturilor.  
20 În ziua aceea, va sta scris pînă şi pe zurgălăii cailor: ...Sfinţi Domnului!... Şi oalele din Casa 
Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului.  
21orice oală din Ierusalim şi din Iuda va fi închinată Domnului oştirilor; toţi ceice vor aduce jerfe 
vor veni şi se vor sluji de ele ca să-şi fiarbă carnea; şi nu vor mai fi Canaaniţi în Casa Domnului 
oştirilor, în ziua aceea. 
 
Ca urmare a marelui cutremur de la sfârșitul necazului, în care suprafața pământului se schimbă 
masiv, vedem aici că Ierusalimul va fi pe un munte și că două râuri vor ieși dintr-un izvor mare, 
ambele se vor varsa in mări care curg vor fi la estsi vest de Ierusalim. Avem deja o mare în vest, 
dar cea din est va fi una  nouă. De asemenea, nu știm cât de departe vor fi ambele mări, deoarece 
Marea  Mediterana nu va ramane așa cum este acum. 
 
Siguranta și pacea sunt menționate  aici. Doar local cu Ierusalimul, dar, desigur, acest lucru se 
aplică și tuturor popoarelor lumii, pentru că vor veni în Ierusalim în fiecare an pentru a se închina 
lui Isus și a sărbători cu El și cu evreii, pentru că nu vor să fie loviți de secetă. Aceasta înseamnă că 
Isus va domni ca rege și că toți oamenii vor fi credincioși, pentru că nu va mai rămâne nimeni care 
să corupa oamenii să facă altceva. Pentru că înainte ca Satana să apară ca un șarpe în Grădina 
Edenului, Adam și Eva se închinau doar lui Dumnezeu. Așa se împlinește profeția repetată că 
urmașii lui David nu vor lipsi pe tronul lui Israel, deoarece Isus este un descendent direct al lui 
David. 
Isus va fi ceea ce Anticristul a vrut să fie: Regele peste intreg pamantu  timp de 1000 de ani și mai 
mult. 
 
Versetul 8 ne spune că vor mai fi anotimpuri și vremea va rămâne așa. Aceasta va fi diferența 
dintre imparatia de 1000 de ani si timpul dinainte de potop. Însă nu vor exista extreme care  
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afecteaza pământul ca astăzi prin secetă, inundații, uragane, erupții vulcanice, cutremure, grindină 
etc. 
 
Numai israeliții vor trăi în Israel și nu palestinieni. Fiecare popor își va avea pământul lui și va trăi 
în pace și nimeni nu va revendica pământul celuilalt popor așa cum este acum în Israel. 
 
Mica 4: 1-8: 
 
1În vremile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va 
înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el.  
2 eamurile se vor duce cu grămada la el, şi vor zice: ,,Veniţi, haidem să ne suim la muntele 
Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui! 
Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim Cuvîntul Domnului.  
3 El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi 
vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva 
altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război;  
4 ci fiecare va locui supt viţa lui şi supt smochinul lui, şi nimeni nu -l va mai turbura. Căci gura 
Domnului oştirilor a vorbit.  
5 Pe cînd toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său, noi vom umbla în Numele 
Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci de veci!``  
6 ,,În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei şchiopi, voi strînge grămadă pe cei izgoniţi, şi pe 
aceia pe cari -i chinuisem.  
7 Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic; şi Domnul va 
împărăţi peste ei, pe muntele Sionului, de acum şi pînă'n veac!  
8 Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni, şi la tine va ajunge vechea 
stăpînire, împărăţia fiicei Ierusalimului!`` 
 
Se spune chiar că Ierusalimul va fi pe cel mai înalt munte. Din aceasta putem deduce că toți ceilalți 
munți trebuie să fie mai mici și că Ierusalimul va avea max.1000 m înălțime, pentru că altfel ar fi 
întotdeauna rece acolo și aerul maigreu de respirat. De la 1000 m sunt din ce în ce mai puține orașe. 
Fac excepție orașele cuprinse între 2.000-4500, toate fiind situate în Anzi, în Peru, sau în Himalaya, 
în Nepal. Cel mai înalt munte din Alpi este Mont Blanc la 4810 m, dar totuși orașele sunt sub 1800 
m. De aceea, oamenii din Anzi și Himalaya sunt excepții. Încă trebuie să ținem cont că toate 
popoarele vor veni la Ierusalim. Dacă orașul este prea înalt, acesta va fi dăunător sănătății nu 
numai pentru evrei, ci și pentru toți vizitatorii care doresc să aduca jertfa sau să se închine, ceea ce 
nu este în interesul lui Dumnezeu. Oamenii nu vor avea nevoie de munți atât de înalți, deoarece 
sunt folosiți doar de alpinisti extremi. Nu mai sunt necesare ca si ghetar depozit de apa , deoarece 
va exista suficientă apă din izvoare și din toate celelalte ape  care vor fi curate, pentru că atunci nu 
va mai exista poluare și nici o economie care trebuie să crească și să genereze profit. Dar toată 
lumea va lucra numai  atât de mult încât trebuie să trăiască și să se bucure de viață în timpul lor 
liber, așa cum spune versetul 4. 
 
Versetul 3 ne spune ceva nou. Echipamentele de război sunt transformate în echipamente pentru 
arat. Aceasta înseamnă că în această perioadă vor exista și autovehicule care să ii  facă pe oameni 
mai mobili și să le faciliteze munca. Pentru că așa cum spune versetul 2 și cum spunea Zaharia, 
oameni din întreaga lume vor veni în Ierusalim în fiecare an. Aceștia vor putea face acest lucru 
doar cu mijloace de transport care transporta pe distante mari. Această călătorie trebuie, de 
asemenea, să fie în raport cu munca de  acasă. Asta înseamnă că nu trebuie să dureze prea mult, 
altfel nu vor  putea face treaba. Chiar dacă veți avea doar mașini și fără avioane, călătoria de la 
celălalt capăt al pământului va dura minim o saptamana fara pauze. Cu pauzele va dura încă o 
săptămână și dacă mai trebuie să ajungeți cu vaporul, va dura și mai mult. Va dura mai mult de o 
lună pentru această călătorie doar pentru a se închina și a se jertfi. Prin urmare, se poate presupune 
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că vor exista și avioane. Dar toate mijloacele de transport vor fi practic fără emisii, deoarece 
profitul nu va avea prioritate, ci viața. 
 
Isaia 4,5-6: 
 
5 Domnul va aşeza, peste toată întinderea muntelui Sionului şi peste locurile lui de adunare, un 
nor de fum ziua, şi un foc de flacări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost,  
6 o colibă, ca umbrar împotriva căldurii zilei, şi ca loc de adăpost şi de ocrotire împotriva furtunii 
şi ploii. 
 
Aici intalnim Stalpul de foc de la iesirea din Egipt, care era pentru protectie mai iintai si pentru a 
lumina drumul eveiilor. 
 
Isaia 11,6-9: 
 
6 Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, 
puiul de leu, şi vitele îngrăşate, vor fi împreună, şi le va mîna un copilaş;  
7 vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mînca paie ca 
boul,  
8 pruncul de ţîţă se va juca la gura bortei năpîrcii, şi copilul înţărcat va băga mîna în vizunia 
basilicului.  
9 nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfînt; căci pămîntul va fi plin de 
cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele cari -l acopăr. 
Aici avem o imagine tipica din gradina Edenului.Toate animalele vor manca iarba vor fi fricoase 
ca si animalele de casa,un copil de 2 ani se va juca cu serpi iar un altul de 5 ani se va juca cu lei si 
lupi. 
 
Isaia 25,6-9: 
 
6 Domnul oştirilor pregăteşte tuturor popoarelor pe muntele acesta, un ospăţ de bucate gustoase, 
un ospăţ de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi şi limpezite.  
7 Şi, pe muntele acesta, înlătură măhrama care acopere toate popoarele, şi învelitoarea care 
înfăşură toate neamurile;  
8 nimiceşte moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu şterge lacrămile de pe toate feţele, şi 
îndepărtează de pe tot pămîntul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit.  
9 În ziua aceea, vor zice: ,,Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va 
mîntui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne veselim, şi să ne bucurăm de 
mîntuirea Lui!  
 
Si in acest text este ca si in Paradis. 
 
Un val, un acoperamant inseamna, simbolizeaza orbirea prin care Satan i-a facut pe oameni sa nu il 
vada pe Dumnezeu: 
 
Isaia 30,25-26: 
 
25 Pe orice munte înalt şi pe orice deal înalt, vor izvorî rîuri, curgeri de apă, în ziua marelui 
măcel, cînd turnurile vor cădea.  
26 Şi lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai mare (ca 
lumina a şapte zile), cînd va lega Domnul vînătăile poporului Său, şi va tămădui rana loviturilor 
lui.`` 
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Versetul 25 spune, de asemenea, că vor fi ape curate peste tot, iar ghețarii de pe munții înalți nu vor 
mai fi necesari, așa cum am spus mai sus. Luna va fi atât de strălucitoare încât încă puteți vedea 
bine noaptea și nu va fi necesară iluminarea în exterior. În timpul zilei va fi mult mai luminos decât 
astăzi. Acest lucru va fi bun pentru sistemele fotovoltaice. Deci, va fi suficientă energie electrică și 
energie pentru toată lumea. 
 
Isaia 35: 
 
1 Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli, şi va înflori ca trandafirul;  
2 se va acoperi cu flori, şi va sări de bucurie, cu cîntece de veselie şi strigăte de biruinţă, căci i se 
va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreţia 
Dumnezeului nostru.  
3 ,,Întăriţi mînile slăbănogite, şi întăriţi genunchii cari se clatină.  
4 Spuneţi celor slabi de inimă: ,Fiţi tari, şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va 
veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuş va veni, şi vă va mîntui.``  
5 Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor;  
6 atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va cînta de bucurie; căci în pustie vor ţîşni 
ape, şi în pustietate pîraie;  
7 marea de nisip se va preface în iaz şi pămîntul uscat în izvoare de ape. În vizuina care slujea de 
culcuş şacalilor, vor creşte trestii şi papură.  
8 Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfîntă: niciun om necurat nu va 
trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; ceice vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor 
putea să se rătăcească.  
9 Pe calea acaesta nu va fi niciun leu, şi nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi 
întîlnită pe ea, ci cei răscumpăraţi vor umbla pe ea.  
10 Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion cu cîntece de biruinţă. O bucurie 
vecinică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi! 
 
Nu vor mai exista boli si nu vor mai exista deserturi. Peste tot vor fi plante, arbori si paduri 
 
Isaia 65,17-25: 
 
17 ,,Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pămînt nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de 
lucrurile trecute, şi nimănui nu -i vor mai veni în minte.  
18 Ci vă veţi bucura şi vă veţi veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul 
în veselie, şi pe poporul lui în bucurie.  
19 Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului, şi mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai 
auzi în el de acum nici glasul plînsetelor, nici glasul ţipetelor.  
20 u vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrîni cari să nu-şi împlinească zilele. Căci cine 
va muri la vîrsta de o sută de ani va fi încă tînăr, şi cel ce va muri în vîrstă de o sută de ani va fi 
blestemat ca păcătos.  
21 Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mînca rodul.  
22 u vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentruca altul să le mănînce rodul, 
căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mînilor 
lor.  
23 u vor munci degeaba, şi nu vor avea copii ca să -i vadă pierind, căci vor alcătui o sămînţă 
binecuvîntată de Domnul, şi copiii lor vor fi împreună cu ei.  
24 Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!  
25 Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mînca paie ca boul, şi şarpele se va hrăni cu ţărînă. 
Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfînt, zice Domnul.`` 
 
Tot aici găsim ceva nou: oamenii nu vor  mai muri în timpulimparatiei de 1000 de ani. Vârsta 
dinainte de potop ,1000 de ani va fi restabilită. Cine oricine moare mai devreme va fi un blestemat 
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care nu a vrut să-L accepte pe Isus ca Domnul său și nu a vrut să vină la Ierusalim să se închine și 
săaduca jertfe. Aceasta nu înseamnă că el va fi rău și va face răul, ci doar că își va face singur rău 
 
Deci avem toate proprietățile din imparatia de 1000 de ani  care erau ca în Paradis, în Grădina 
Edenului, cu excepția vremii, care nu va mai produce pagube. 
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Satana este reactivat - a doua parte a Necazului 
 
 
Apocalipsa 20,7-10: 
 
7 Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat;  
8 şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, cari sînt în cele patru colţuri ale pămîntului, pe 
Gog şi pe Magog, ca să -i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.  
9 Şi ei s'au suit pe faţa pămîntului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer 
s'a pogorît un foc care i -a mistuit.  
10 Şi diavolul, care -i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi 
proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. 
 
Această perioadă va dura doar un timp scurt. Câți ani vor dura nu se poate spune, pentru că Isus 
vorbește despre „venirea în curând” când se întoarce la răpirea bisericii, care a durat peste 2000 de 
ani. 
 
Deoarece foarte puțini oameni vor muri în imparatia de 1000 de ani, oamenii se vor înmulți foarte 
repede și vor deveni ca nisipul din mare. 
 
Atunci Satana este eliberat și exact același lucru pe care l-am văzut în tot studiul  se va întâmpla 
din nou. Nu știm dacă se va întâmpla înacelasi fel. Dar, de asemenea Satana , va corupe oamenii 
din nou pentru a-l supune și a aduce armatele întregului pământ din jurul Ierusalimului, atunci foc 
va cădea din nou din cer și va ucide pe toți. Dar cu siguranță nu toți îl vor urma pe Satana acolo, ca 
întotdeauna vor exista și oameni care vor rămâne fideli lui Dumnezeu, care, însă, vor fi doar o 
minoritate. Nu putem spune exact dacă va exista o răpire din nou  a credincioșilor înainte sau dupa 
aceasta  luptă sau dacă vor rămâne pe pământ până la sfârșit și vorsuferi totul , ca martirii din necaz. 
Dar, deoarece știm că Dumnezeu nu este un Dumnezeu nedrept și nu pedepsește pe credincioși 
pentru nimic, presupun că Dumnezeu nu va permite credincioșilor săi să treacă prin persecuție și să 
moară ca martiri. Deci, după părerea mea, se va întâmpla la fel ca în necaz. 
 
Dar atunci Satana este aruncat în cele din urmă în iad, unde Anticristul și profetul său îl așteaptă. 
 
 

A doua inviere pentru judecata 
 
 
Apocalipsa 20,11-15: 
 
11 Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Celce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au 
fugit dinaintea Lui, şi nu s'a mai găsit loc pentru ele.  
12 Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au 
fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după 
faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.  
13 Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe 
morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.  
14 Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a 
doua.  
15 O ricine n'a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc. 
 
Apoi, ca și după primul necaz, va exista o judecată în care vor fi judecați numai necredincioșii care 
au murit dupa creație ca necredincioși și, desigur, toți demonii. După imparatia de 1000 de ani 
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credincioșii vor fi probabil rapiti și vor fi din nou martiri în timpul persecuției și după luptă va avea 
loc o recoltă în care evreii sunt separați de necredincioși și credincioșii supraviețuitori vor intra în 
noua lume cu evreii. 
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Vesnicia - Ceruri noi si un pamant nou 
 
 
Apocalipsa 21+ 22,1-5: 
 
1 Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou; pentrucă cerul dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi 
marea nu mai era.  
2 Şi eu am văzut coborîndu-se din cer dela Dumnezeu, cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o 
mireasă împodobită pentru bărbatul ei.  
3 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu 
cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi 
Dumnezeul lor.  
4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici 
ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut.``  
5 Celce şedea pe scaunul de domnie a zis: ,,Iată, Eu fac toate lucrurile noi.`` Şi a adăugat: ,,Scrie, 
fiindcă aceste cuvinte sînt vrednice de crezut şi adevărate.``  
6 Apoi mi -a zis: ,,S'a isprăvit! Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfîrşitul. Celui ce îi este sete, îi 
voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.  
7 Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.  
8 Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi 
toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.``  
9 Apoi unul din cei şapte îngeri, cari ţineau cele şapte potire, pline cu cele din urmă şapte urgii, a 
venit şi a vorbit cu mine, şi mi -a zis: ,,Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!``  
10 Şi m'a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi -a arătat cetatea sfîntă, Ierusalimul, care 
se pogora din cer dela Dumnezeu,  
11 avînd slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, 
străvezie ca cristalul.  
12 Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece porţi, şi la porţi, doisprezece îngeri. 
Şi pe ele erau scrise nişte nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel.  
13 Spre răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi; şi spre apus 
trei porţi.  
14 Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii, şi pe ele erau cele douăsprezece nume ale celor 
doisprezece apostoli ai Mielului.  
15 Îngerul, care vorbea cu mine, avea ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, 
porţile şi zidul ei.  
16 Cetatea era în patru colţuri, şi lungimea ei era cît lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia, şi a 
găsit aproape douăsprezece mii de prăjini. Lungimea, lărgimea şi înalţimea erau deopotrivă.  
17 I -a măsurat şi zidul, şi -a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura oamenilor, căci 
cu măsura aceasta măsura îngerul.  
18 Zidul era zidit de iaspis, şi cetatea era de aur curat, ca sticla curată.  
19 Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintîi temelie era de 
iaspis; a doua, de safir; a treia de halchedon; a patra, de smaragd;  
20 a cincea de sardonix: a şasea, de sardiu; a şaptea, de hrisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; 
a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist.  
21 Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr'un singur 
mărgăritar. Uliţa cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie.  
22 În cetate n'am văzut niciun Templu; pentrucă Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, 
sînt Templul ei.  
23 Cetatea n'are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s'o lumineze; căci o luminează slava lui 
Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.  
24 eamurile vor umbla în lumina ei, şi împăraţii pămîntului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea.  
25 Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte.  
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26 În ea vor aduce slava şi cinstea Neamurilor.  
27 imic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei 
scrişi în cartea vieţii Mielului 
 
1 Şi mi -a arătat un rîu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui 
Dumnezeu şi al Mielului.  
2 În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale rîului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece 
feluri de rod, şi dînd rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.  
3 u va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor 
fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.  
4 Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.  
5 Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, 
pentrucă Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.  
 
Acesta nu este cerul nou și pământul nou din Isaia 65.17-25 pe care l-am văzut înimparatia de 1000 
de ani , pentru că aici marea nu mai există și aici vine  un Ierusalim nou din cer pe pământ. În plus, 
Dumnezeu însuși va trăi atunci pe pământ cu oamenii, care atunci nu vor mai fi oameni, ci vor avea 
toți trupurile cerești, precum Biserica la Răpire. Prin urmare, vor putea  suporta prezența sau 
vederea lui Dumnezeu și nu vor muri. Înimparatia de 1000 de ani , Isus va veni ca om și rege, dar 
nu ca Dumnezeu. Pentru că atunci oamenii vor fi în continuare oameni pământeni care nu-L pot 
vedea pe Dumnezeu. 
 
Din versetul 6, Isus vorbește din nou personal lui Ioan și repetă și mai clar că a doua moarte, sau a 
doua judecată, este pentru necredincioși. 
 
Din versetul 9, este descrisă mireasa, care va fi noul Ierusalim, care este descrisa cu multe 
simboluri care se potrivesc doar Israelului. Dar numai biserica Noului Testament a fost menționată 
drept mireasă. Ambele sunt corecte, pentru că atunci nu va fi nicio diferență între evrei și creștini. 
Toți vor fi la fel. 
 
Tot aici găsim referiri la un nou Ierusalim care nu se potrivește cu cel din imparatia de 1000 de ani , 
deoarece aici nu mai avem corpuri cerești. Aici vedem că lumea veche și întregul univers sunt 
transformate în starea veche așa cum a fost înainte de creație. Doar oamenii vor rămâne din această 
lume veche. 
 
În capitolul 22.2 găsim pomul vieții care stătea în grădina Edenului, din care Adam și Eva ar fi fost 
lăsați să mănânce atât cât și-au dorit și, prin urmare, ar fi trăit pentru totdeauna dacă nu ar fi mâncat 
din copacul rău. Nu mai putem găsi acest copac malefic aici. Dimpotrivă versetul 3 spune că nu va 
mai fi blestem și, prin urmare, nici un copac care va aduce blestem. 
 
Atunci toți oamenii vor avea semnul lui Dumnezeu pe fruntea lor și nu doar cei 144.000 de evrei 
din necaz. 
 
Acest lucru pune capăt Bibliei și tuturor profețiilor și a tot ceea ce este in ea și, de asemenea, 
Cuvântul lui Dumnezeu în formă scrisă, deoarece acesta este încă viuin forma Domnului Isus cel 
inviat. 



 97 

Incheiere 
 
 
Nu știm dacă Dumnezeu creează alta lume cu alte creaturi după această lume. Biblia nu spune 
nimic despre acest lucru. 
 
Nici despre extraterestrii care se presupune că există astăzi. Acestea sunt doar o invenție a celor 
bogați pentru a speria oamenii și pentru a-și justifica programele spațiale, spionajul și sateliții de 
observație spațială. După ce oamenii au pierdut frica de extraterestrii, frica oamenilor a fost trezită 
cu asteroizi. În spatele tuturor observațiilor extraterestre și OZN se află serviciile secrete , care 
experimentează cu aeronave noi pe care deja le-a experimentat Hitler. 
 
Cert este că nu vor exista nave spațiale umane care să zboare spre alte galaxii și să caute și să 
colonizeze alte pământuri, pentru că altfel Biblia ar fi menționat acele colonii care ar fi primit 
mânia lui Dumnezeu. Poate că acestea sunt  fantezii doar dorințele celor bogați, pentru că știu la ce 
să se aștepte când vine necazul și vor să il  evite. Au avansat rapid călătoriile spațiale recent, 
spunând că, dacă pământul este distrus de un asteroid uriaș, care este o prostie, oamenii trebuie să 
aibă un loc de scăpare. 
 
Teoria evoluției este, de asemenea, o minciună, astfel încât oamenii să nu-L mai vadă pe 
Dumnezeu ca Creator, așa cum au procedat de fapt până la inventarea acestei teorii. Deși este doar 
o teorie care nu poate fi niciodată dovedită și este plină de contradicții științifice și logice, ea este 
încă vândută oamenilor ca o realitate și este predată în toate mass-media și școli până când este 
acceptată de toată lumea. Pentru că ei cred că oamenii vor accepta totul dacăli se spune destul de 
des. Acest lucru se poate aplica necredincioșilor care nu au credință în ceva mai mare și nu au nicio 
speranță de mântuire din toate aceste lucruri rele. Ei sunt lipsiți de speranță și nu au nicio 
perspectivă după moarte și, prin urmare, se tem sau se resemnează la moarte sau se mint pe ei înșiși 
că nimic nu vine după aceea și că dorm în pace pentru totdeauna și ignoră toate faptele care 
vorbesc împotriva ei, cum ar fi existențaunei Puteri invizibile atât bune, cât și rele. Acești oameni 
se vor trezi prea traziu când vor fi dupa moarte si vor ajunge in iad și vor fi intimpinati cu foc și 
chin. 
 
Noi, creștinii, pe de altă parte, avem speranță și o perspectivă și putem aștepta cu nerăbdare să ne  
pregătim de vesnicie. Când ne gândim la moarte, nu devenim deprimați și neliniștiți, ci simțim 
bucurie, eliberare și speranță, pentru că avem o promisiune de încredere din partea Dumnezeului 
nostru, scrisa in Apocalipsa,că totul va fi bine pentru noi. 
 
Prin urmare, oricine l-a respins pe Dumnezeu până acum ar trebui să reconsidere și să cântărească 
logic argumentele  pro și contra. Pentru că este mai bine să trăiești o viață evlavioasă un moment 
scurt  pe pământ și să petreci apoi  o eternitate în condiții cerești, în loc să ai un moment scurt pe 
pământ și să petreci o eternitate în chinuri de neimaginat in iad. 
 
Cei cărora le este greu să creadă în Dumnezeu nu ar trebui să uite un lucru: dacă într-adevăr există 
un Dumnezeu, atunci merită să riscăm respingerea lui Dumnezeu sau ar trebui să creadă în 
Dumnezeu, în cazul în care exista totusi ceva după această viață? Nu pierzi nimic în viața asta. 
Dimpotrivă. Cu cât urmați mai mult urmam din Cuvantul lui Dumnezeu, cu atât avem o viata mai 
buna pe pământ. Aceasta nu este numai din punct de vedere pamantesc cu legile statului, ci și 
spiritual cu legile divine. Numai acest fapt ar trebui să ne indice că există un Dumnezeu și că, în 
final, binele va predomina si va avea victorie. 
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Rezumatul evenimentelor vizibile ale timpului final 
 
 
1. Asocierea celor 10 confederații, state. 
2. Evreul criminal violent din Betleem devine prin viclenie cancelar german. 
3. Numele lui va fi 666 aritmetic. 
4. El se va preface că este mort si ca inviaza și ii vor corupe pe toti pentru a i se inchina . 
5. Își va răspândi semnul peste tot ca svastica lui Hitler. 
6. El face război împotriva a 3 confederații și câștigă. 
7. Tratat de pace de 7 ani cu toate cele 10 confederații. 
Prima jumătate a necazului începe 
8. Începe construcția templului din Ierusalim, care se va finaliza după 1/2 an. 
9. Apariția profetului mincinos  cu minuni și coruperea oamenilor de a  i se închina lui  Anticrist. 
10. Statuile Anticristului sunt construite de profetul mincinos in întreaga lume. 
11. 1 an de anarhie globală, armata jefuieste , foamete, epidemii, 1/4 din oameni mor. 
12. Anticrist atacă Liga Arabă și câștigă. 
13. Rapirea crestinilor. 
14. Mare cutremur global și erupții vulcanice, munți și insule isi muta locul,luna și soarele se 
întunecă timp de câteva zile, ploaie de meteoriți, oamenii se ascund sub pământ. 
15. 144.000 de evrei mesianici evanghelizează în toată lumea. 
16. Bolovanii arși de la vulcani cad pe pământ, 1/3 din copaci ard. 
17. Asteroid mare cu diametrul de 1 km cade în ocean ( Oceanul Indian), toate navele se scufundă 
în el, toate animalele din el mor. 
18. asteroidul mare cade pe ghețarii din Himalaya și otrăvit 1/3 din apă, multe persoane mor. 
19. Eclipsa pe 1/3 din Pământ (Asia Centrală) pentru câteva zile. 
20. Demonii torturează persoanele cu boli mintale și migrene severe timp de 5 luni până la 
jumătatea necazului. 
21. Anticrist atacă statul arab, SUA îi ajută cu transportatorii de aeronave, Anticrist se retrage. 
22. Antihrist rămâne în Ierusalim cu o parte a armatei sale pentru a se răzbuna pe evrei. 
23. Demonii ucid 1/3 din oameni. 
A doua jumătate a necazului începe 
24. Pangarirea templului și revelația Anticristului. 
25. Începe persecuția evreilor. 
26. Evreii se convertesc. 
27. Doi martori apar și protejează pe evrei până la bătălia finală. 
 28.Obligarea semnului. 
29. Statuile vorbesc și ucid oamenii care nu se închină lui Anticrist și Diavolului. 
30.Abcese,bube  la persoanele care au primit semnul fiarei. 
31. Oceanele și mările se prefac in   sânge. 
32. Apele se transformă în sânge. 
33. Căldură mare timp de câteva zile. 
34. Întuneric în toată lumea. 
35. Cu 1 an înainte de batalia finală  seceta în regiunea Eufrat. 
36. Anticrist îi învinge pe arabi cu armate din întreaga lume. 
37. Armate din toată lumea se adună în Israel. 
38.Armata ii omoara pe cei 2 martori. 
39. 3,5 zile de sărbătoare pentru moartea martorilor. 
40. Cutremur mare și grindină de 100 kg. 
41. Bătălie finală și moartea Anticristului. 


