
http://www.cuvantulprofetiei.net  

 

 

 

Anexa E 

O evanghelie falsă: contrafacerea întreitei alianțe 

balaur – fiară – prooroc mincinos 

 

 

A. Fiara (antihristul) – o contrafacere a lucrării lui Isus Hristos 

Lucrarea Mielului Lucrarea fiarei (Apoc. 13:1-10) 

 Ioan 14:9-11 - îl descoperă pe Tatăl v.1 – seamănă cu balaurul  

Ioan 5:19 
- tot ceea ce face pe pământ, face prin puterea 

Tatălui 

v.2 – primește puterea de la balaur 

(vezi și 2Tes. 2:9)  

Dan. 9:24-25 - este uns pentru lucrarea mesianică la botez v.1 – iese din apă (mare) 

Dan. 9:27 - durata lucrării este de 3,5 ani (42 de luni) v.5 – lucrează 42 de luni profetice 

Apoc. 5:6 - cele 42 de luni se încheie cu moartea pe cruce v.3 – primește o rană mortală  

Fapte 10:40 - este apoi înviat de către Dumnezeu v.3 – rana de moarte este vindecată 

Ioan 12:32 - crucea atrage pe toţi oamenii v.3, 8 -  pământul se miră după fiară 

Ioan 13:31 
- Tatăl este proslăvit în Fiul v.3 – oamenii se închină balaurului 

pentru că a dat puterea lui fiarei 

Apoc. 5:13 
- toate făpturile se închină Tatălui și Fiului 

pentru lucrarea de răscumpărare 

v.3 – oamenii e închină balaurului și 

fiarei 

Mat. 28:18 
- toată puterea în cer și pe pământ a fost dată 

Fiului 

v.7 – fiara primește stăpânire peste 

orice seminție, norod, limbă și neam 

 

B. Proorocul mincinos – o contrafacere a lucrării Duhului Sfânt 

Lucrarea Duhului Sfânt profetul mincinos (Apoc. 13:11-17) 

 Ioan 14:16 - Duhul Sfânt = un alt Mângâietor  v.11 – profetul mincinos = o altă fiară  

Ioan 16:7 - e trimis după cei 3,5 ani de lucrare ai lui Isus  v.11 – se ridică după „fiara dintâi”  

Fapte 2:3-4 - s-a coborât din cer sub forma limbilor de foc v.13 – coboară foc din cer pe pământ 

Ioan 16:13 - nu va vorbi de la El  v.11 – vorbește ca un balaur  

Ioan 16:14-15 
- va lua din ce este a lui Isus (care are tot ce 

aparține Tatălui) și va descoperi 

v.12 – lucrează cu toată puterea fiarei 

dintâi (putere primită de la balaur) 

Ioan 15:26; 

16:8, 14 

- ne conduce spre Hristos și jertfa Sa, 

convingând astfel de păcat 

v.12 – face pe locuitorii pământului 

să se închine fiarei cu rana de moarte 

Ioan 16:13 - călăuzește în tot adevărul v.14 – amăgește locuitorii pământului 

Mar. 16:17-20; 

Ioan 14:12-13 

- face semne și minuni prin ucenici, dând 

autoritate lucrării lor 

v. 13-14 – face semne mari, înșelând 

pe locuitorii pământului 

2Tim. 3:16 

2Pet. 1:21 

- a inspirat scrierea Scripturii, care este o 

mărturie despre Isus Hristos (Ioan 5:39) 

v.14 – inspiră formarea icoanei fiarei 

care „avea rana de sabie și trăia” 

Ioan 6:63 - dă viață Cuvântului lui Hristos v.15 – dă viaţă icoanei fiarei 

Ef. 1:13; 4:30 
- este Agentul prin care se face pecetluirea v.16 – îi face pe oameni să primească 

semnul fiarei 

Rom. 8:11 
- primirea Duhului Sfânt este garanția 

învierii și a vieții veșnice  

Is. 28:15 – oferă o promisiune 

mincinoasă a nemuririi  
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C. Icoana fiarei – o contrafacere a Cuvântului lui Dumnezeu 

Biblia icoana fiarei (Apoc. 13:14-17) 

 2Tim. 3:16; 

 1Pet. 1:21 

- a fost scrisă de oameni sub inspirația Duhului 

Sfânt 

v.14 – proorocul mincinos a zis 

locuitorilor pământului să facă …  

Ioan 5:39 - Îl descoperă pe Isus  v.14 – este o imagine a fiarei dintâi  

Evr. 4:12 - este „viu şi lucrător”  v.15 – i s-a dat... suflare  

Ioan 12:48; 

Osea 6:5 

- neascultarea de Cuvânt aduce ca pedeapsă 

moartea veșnică  

v.15 – toți care nu i se închină vor fi 

dați la moarte  

Evrei 4:9-12; 

Apoc. 14:12-13 

- ascultarea de Cuvânt aduce ca răsplată 

intrarea în adevărata odihnă și pace 

v.17 – aduce ca „răsplată” pacea pe 

care o dă lumea și o falsă siguranță 

Apoc. 11:3-14 

- mărturia vie a Vechiului și Noului 

Testament, trăită în viețile credincioșilor și 

reprezentată sub simbolul a doi martori, imită 

îndeaproape modelul Domnului Hristos: 

 v.3 – au de făcut o lucrare specială 

timp de 1260 de zile (3,5 ani), la fel ca 

durata lucrării mesianice a lui Isus 

 v.3 – lucrează în mod umil, fără să 

afișeze slavă exterioară (Is. 53:3; 42:2) 

 v.7-8 – sunt omorâți după cei 3,5 ani, 

unde și Domnul nostru a fost răstignit 

 v.9-10 – lucrarea lor pare a fi 

compromisă în acel punct (Ioan 24:21) 

 v.11-12 – după 3,5 zile sunt înviați și 

apoi înălțați la cer 

 v.13 – adevăratul impact al lucrării lor 

se vede după înălțare (Fapte 2:37, 41) 

v. 14-17 – lucrarea icoanei fiarei 

seamănă mult cu aceea a fiarei 

dintâi, care a primit rana de moarte 

și trăia: 

 v.15 – primește capacitatea 

de a vorbi (v.5 / Dan. 7:8) și 

primește puterea de la 

altcineva (v.2 / Dan. 8:24) 

 v.16 – se înalță mai presus de 

tot ce este vrednic de 

închinare, impunând un 

semn (2Tes. 2:4; Dan. 8:25) 

 v.17 – este o putere care 

persecută (v.7 / Dan. 7:25) 

 v.15 – vrea să nimicească 

poporul sfinților (Dan. 8:24) 

 

 

Sintetizând, iată un tablou al contrafacerii de la finalul istoriei. Fiecare va avea de ales între: 

 

 

 
 

1 Ioan 5:7 … cei trei care mărturisesc în 

cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt  

Apoc. 5; 13:8 Mielul înjunghiat 

Ioan 14:15-17 Mângâietorul / Duhul Sfânt 

Apoc. 12; 19 Ierusalimul ceresc / Mireasa 

Mielului 

Apoc. 14:6-16 Solia celor trei îngeri adună 

pentru seceriul final 

Apoc. 3:7 Cheia lui David 

Apoc. 7:14; 12:11 Sângele Mielului 

1Ioan 2:3-5 Cuvântul lui Dumnezeu 

Apoc. 7 Pecetea Dumnezeului Celui viu 

 

Apoc. 7 Pecetea Dumnezeului Celui viu 

 

Apoc. 16:13 Întreita alianță balaur – fiară – 

proroc mincinos  

Apoc. 13:1-10 Fiara, cu rana de sabie 

Apoc. 13:11-18; 19:20 Profetul mincinos 

Apoc. 17 Babilonul / desfrânata care șade 

pe fiara de culoare stacojie 

Apoc. 16:13-16 Trei duhuri necurate adună 

pentru Armaghedon 

Apoc. 9:1 Cheia fântânii Adâncului 

Apoc. 14:8; 18:3 Vinul Babilonului 

Apoc. 13:14-17 Icoana fiarei 

Apoc. 13:16-17 Semnul fiarei 

 

 

 


