


62. Vrem  

să-L încoronăm 



   1. Vrem să-L încoronăm  
pe Mielul Salvator, 

Coroane multe s-adunăm  
cu glas triumfător! 
O, suflete al meu,  
'naintea Lui să vii, 

Salută-L azi ca Rege-al tău  
şi Domn pe veşnicii ! 

 



  2. Vrem să-L încoronăm  
pe Cel ce ne-a salvat, 

Pe Cel ce, prin iubirea Sa,  
în palme ne-a săpat... 

Nici îngerii de sus  
nu pot privi la El, 

Căci marea slavă-a lui Isus  
e jertfa Lui de Miel! 

 



  3. Vrem să-L încoronăm  
ca Rege peste zări, 

Pe tot pământul să schimbăm  
războaiele-n cântări! 
Nu are-n veac sfârşit  

Împărăţia Sa, 
Sub paşii Lui vor răsări  

flori vii de osana! 







„OMUL FĂRĂDELEGII‛ (2TES 2) 
ANTICHRISTOS (1 IOAN 1) 

Cum credeau: 1. primii creştini; 2. evanghelicii medievali ?  

Ce cred evanghelicii de astăzi? 



1 Cît priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strîngerea 

noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, 2 să nu vă lăsaţi clătinaţi 

aşa de repede în mintea voastră, şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, 

nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind dela noi, ca şi 

cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.  
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 (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 Nu 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 dragostea 

adevărului ca să fie mîntuiţi. 11 Din această pricină, Dumnezeu le 

trimete o lucrare de rătăcire, dă o minciună: 12 pentruca 

toţi cei ce n'au crezut adevăr nelegiuire, să 

fie osîndiţi. 

(Cf. 1 Împ 22:19-23,  

Viziunea lui Mika ben Imla)  



ÎNŞELĂTORUL ÎNTREGII LUMI (AP 12) 

Căi prin care diavolul manipulează omenirea : 

1. Prin ispitiri (provocări la păcat) 

2. Prin posesiune demonică (nu neapărat cu spume la gură !) 

3. Prin împiedicarea cunoaşterii Cuvântului lui Dumnezeu 

4. Prin filozofii şi idealuri seculare 

5. Prin tradiţii şi sisteme religioase rătăcite (ΠΑΡΑΔΟΙ= 666) 

6. Prin demoni care se dau drept spiritele morţilor, îngeri ai 
Domnului, sau entităţi astrale, fiinţe extraterestre etc. „Toate 
popoarele vor intra în creştinism prin spiritism‛ (Le clergé 
catholique et le spiritisme la paix universelle par l'évolution 
morale des peuples. de Bonsens I.-l.-P. 1910) 



ROLUL PSEUDO-HARISMELOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinii baptiste cu privire la apropierile dintre catolici şi anumiţi 
evanghelici prin mişcarea harismatică : 

 

 „Lorsque des gens cèdent leurs pensées à des programmes 
charismatiques ou Pentecôtiste, ils jouent avec l’occulte.  Ils 
communiquent avec le spiritisme apparaissant dans une forme très 
raffinée et séductrice.  Le mouvement Pentecôtiste ou 
charismatique n’est rien que du spiritisme maquillé de chrétienté 
donnant un camouflage presque parfait.‛  

Wilson Ewin, pasteur,  

ÉGLISE BAPTISTE ÉVANGÉLIQUE de LENNOXVILLE 

http://eglisebaptiste.info/l27esprit_de_l27unite.html  

Şi totuşi, nici spiritismul, nici harismatismul nu au convertit la 

creştinism popoare. Mai degrabă au păgânizat creştinismul. 

http://eglisebaptiste.info/l27esprit_de_l27unite.html
http://eglisebaptiste.info/l27esprit_de_l27unite.html


Didachē (Învăţătura celor 12 Apostoli), cap. 16 

1.Vegheaţi asupra vieţii voastre. Să nu vi se stingă candelele, nici să vi se 
desfacă centurile; ci fiţi gata, căci nu ştiţi în care ceas va veni Domnul. 
2.Adunaţi-vă adesea, căutând lucrurile potrivite pentru suflet: fiindcă o viaţă 
întreagă de credinţă nu vă va folosi, dacă în cele din urmă nu veţi fi făcuţi 
desăvârşiţi. 3.Căci în zilele din urmă se vor înmulţi profeţii falşi şi corupători, 
oile se vor preface în lupi, dragostea se va preface în ură; 4.pentru că atunci 
când fărădelegea se înmulţeşte, se vor urî, se vor persecuta, şi se vor trăda unii 
pe alţii.  

Atunci va apărea Înşelătorul Lumii (ho kosmoplanēs) dându-se drept Fiul lui 
Dumnezeu, va face semne şi minuni, şi pământul va fi dat în mâinile lui. El va 
face lucruri nelegiuite, care nu s-au făcut de când lumea. 5.Atunci, lucrările 
oamenilor vor trece prin focul încercării, şi mulţi se vor poticni şi vor pieri; dar 
cei care vor rămâne statornici în credinţă vor fi mântuiţi de sub blestem. 
6.Atunci vor apărea semnele adevărului: mai întâi, semnul unei întinderi în cer, 
apoi semnul unui sunet de trâmbiţă. În al treilea rând, va fi învierea morţilor, 
7.dar nu a tuturor, ci după cum e scris: „Domnul va veni şi toţi sfinţii împreună 
cu El.‛ 8.Atunci lumea va vedea pe Domnul venind pe norii cerului. 

 
Scriere vechi creştină, sec. II, Siria (un fel de Manual al Comunităţii) 







„...Puterile răului nu vor ceda în ultima luptă fără o încăierare disperată. 
Însă Providenţa Divină are de îndeplinit o lucrare în bătălia de la 
Harmaghedon. Când pământul va fi luminat de slava îngerului din 
Apocalips 18, oştile religioase, bune şi rele, se vor trezi din somn, şi oastea 
Dumnezeului cel Viu va începe lupta.‛ (7BC 983). 

„Ei se vor mişca într-o ordine perfectă, ca o adevărată armată... Am 
întrebat ce a determinat această mare schimbare. Un înger mi-a răspuns: 
‘Aceasta este ploaia târzie, înviorarea de la faţa Domnului, puternicul 
strigăt al îngerului al treilea.’‛ (EW 271). 

„Ca un act care va încorona marea dramă a înşelăciunii, Satan însuşi se 
va preface în Christos. Multă vreme a mărturisit Biserica cea de-a doua 
venire a Mântuitorului ca pe o împlinire a speranţelor ei. Şi iată că 
acum, marele amăgitor va face să apară că Christos a venit.  

În diferite locuri ale lumii, Satan va apărea printre oameni ca o fiinţă 
magnifică, de o strălucire uluitoare, ca în descrierea Fiului lui 
Dumnezeu din viziunea lui Ioan (Apocalipsa 1:13-15). Slava care va 
înconjura pe Satan depăşeşte tot ceea ce au văzut vreodată ochii 
muritorilor.  





Atmosfera va răsuna de strigăte de triumf : ‘A venit Christos! A venit 
Christos!’. Oamenii cad la pământ în adorare înaintea lui, în timp ce el 
cu mâinile ridicate, rosteşte binecuvântări asupra lor, aşa cum Îşi 
binecuvânta Christos ucenicii când era pe pământ. Vocea lui Satan va fi 
blândă, suavă şi melodioasă. Pe ton iubitor şi plin de milă, el va 
prezenta unele din acele adevăruri pline de graţie cerească pe care le 
spunea Mântuitorul; va vindeca pe unii oameni de boli, apoi ca un 
adevărat Christos ce se pretinde, el va declara că a schimbat Sabatul în 
favoarea Duminicii şi va porunci tuturor să sfinţească ziua pe care el a 
binecuvântat-o.  

El va spune că aceia care persistă în păzirea zilei a şaptea ca zi sfântă, îi 
blasfemiază şi profanează numele prin refuzul de a asculta de îngerii pe 
care i-a trimis cu lumină şi adevăr.*  

Aceasta va fi o puternică înşelăciune, aproape cea mai mare dintre toate. 
... Mulţimile, de la cel mai mic până la cel mai mare, vor accepta aceste 
vrăjitorii spunând, ‘Aceasta este marea putere a lui Dumnezeu.’ (GC 
624, 625) „...şi lumea, care a respins adevărul, îl va primi pe el ca pe 
Domnul domnilor şi Regele regilor.‛ 5BC 1105, 1106 



„Mascat ca  înger de lumină, Satan va umbla prin lume ca făcător de 
minuni. În cuvinte minunate, el va arăta sentimente nobile, va rosti cuvinte 
iubitoare şi va săvârşi fapte bune. Va personifica astfel pe Christos.  

Într-un singur punct va fi o deosebire. Satan va abate oamenii de la Legea 
lui Dumnezeu. Dar în ciuda acestui fapt, el va imita atât de bine un 
caracter drept şi nevinovat,  ‘încât să înşele, dacă va fi cu putinţă chiar pe 
cei aleşi.’ Capete încoronate, preşedinţi, conducători în poziţii înalte, se vor 
pleca înaintea teoriilor lui false.‛ FE 471 

„În această epocă, Antihristul se va prezenta ca adevăratul Christos şi 
atunci Legea lui Dumnezeu va fi anulată în totalitate în naţiunile lumii 
noastre. Răzvrătirea împotriva sfintei Legi a lui Dumnezeu va fi pe deplin 
coaptă. Dar adevăratul cap al răzvrătirii va fi Satan, îmbrăcat ca înger de 
lumină. Oamenii vor fi înşelaţi, îl vor înălţa ca Dumnezeu şi-l vor venera.  

Dar Atotputernicul va interveni şi sentinţa va fi dată bisericilor apostaziate 
care se vor uni în înălţarea lui Satan. Aşadar, plăgile pământului vor veni 
‘într-o singură zi..., moarte, bocet şi foamete‛, Babilonul va fi în întregime 
mistuit prin foc; căci ‘puternic este Domnul Dumnezeu care îl judecă’.‛ TM 
62 



‚Puţin câte puţin el pregăteşte calea pentru cea mai mare înşelăciune a sa 
în dezvoltarea spiritismului. El încă nu a atins pe deplin realizarea 
proiectului său, dar va fi atins în ultimele zile ale istoriei. Profetul spune, 
‘Am văzut trei spirite necurate ca nişte broaşte’< ele sunt spirite rele 
făcând minuni, care înaintează spre împăraţii pământului şi în toată 
lumea, pentru ca să-i adune pentru bătălia marei zile a Atotputernicului 
Dumnezeu (Apoc. 16:13,14). Cu excepţia celor care sunt susţinuţi de 
puterea lui Dumnezeu, prin credinţa în Cuvântul Său, lumea întreagă va 
cădea pradă acestei amăgiri. Oamenii vor fi înşelaţi cu repeziciune, fiind 
fermecaţi şi ţinuţi într-o siguranţă falsă, pentru a fi treziţi doar la 
revărsarea mâniei lui Dumnezeu.‛ GC 561,562 

‚Dar poporul lui Dumnezeu nu va fi înşelat. Învăţăturile acestui Hristos 
fals nu sunt în conformitate cu Scripturile. Binecuvântările sale sunt 
pronunţate asupra închinătorilor fiarei şi chipului ei, chiar clasa aceea 
despre care Biblia declară că mânia lui Dumnezeu neamestecată va fi 
revărsată asupra lor.‛ GC 625 

 



Specola Vaticana (1774, 1995) 

Lângă Castel Gandolfo şi la Mount 

Graham, Arizona. Director actual: José 

Gabriel Funes, savant iezuit 

Obiective? 

Steaua magilor   

Contactul cu extratereştri 

Msgr Corrado Balducci, teolog, membru 

al Curiei,  

 



Msgr Corrado Balducci, teolog, demonolog, a fost intervievat de mai multe 
ori de televiziunea italiană în calitatea sa de membru al Curiei şi cunoscut 
ozenolog. Este unul dintre consultanţii Vaticanului în problema posibilelor 
contacte cu fiinţe extraterestre. Balducci susţine realitatea contactelor 
umane cu extratereştri şi că aceasta este în armonie cu teologia catolică. El 
accentuează că vizitele extratereştrilor „NU sunt demonice, NU sunt 
halucinaţii, ... Ci aceste întâlniri merită studiate cu atenţie." Balducci 
declară că Vaticanul urmăreşte de aproape şi în linişte acest fenomen.  

Alte surse (savantul Dr. Michael Wolf , de la National Security Council, 
membru al subcomitetului NSC's SSG pentru fenomenul OZN; Father 
Malachi Martin), sugerează că Vaticanul este îngrijorat că va trebui să-şi 
modifice (aducă la zi) în mod serios situaţia doctrinară, când contactul cu 
extratereştri va fi anunţat cu autoritate de guvernele lumii peste un număr 
de ani. R
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Christ and extraterrestrials 

What’s the next frontier of theology? ‚Outer space, of course,‛ 
says Sister Ilia Delio, who comments on ‚our earthly 
understanding of Christ in Universal Savior.‛ 

If we discovered life on other planets, should we send the 
missionary ships?  

I actually wrote an article on this called ‚Christ in 
Extraterrestrial Life.‛ Again, here’s where I think Jesus is 
Christ, but Christ is more than Jesus. I think Christ is the one 
Word of God that we know is incarnate here, but wherever 
there is intelligible life in the universe, I think there will be 
incarnation. If there is life on Mars, the Word will become 
incarnate there. 

The whole point of the incarnation is that God’s love becomes 
visible and concrete so that life may share in that love of God. 
So wherever there is intelligible life, there will be the Word 
incarnate. If it’s Martian life, it’ll be Martian Christ. Wherever 
God’s love is concretely incarnated, there is the Christ. There is 
only one Christ, but that Christ can be incarnated in many 
different ways. 

Truthfully, we have not thought through this question 
sufficiently yet, so I think we’re just at the beginning of it 
because I can guarantee that at the fifth-century Council of 
Chalcedon they weren’t thinking about E.T. 



Vorbeşte Biblia despre contrafacerea 
satanică a revenirii lui Iisus? Apocalipsa 17 ! 
8Fiara pe care ai văzut-o, era şi nu mai este. Ea urmează să se ridice 
din adânc şi să meargă la pierzare. Iar locuitorii pământului, ale 
căror nume n-au fost scrise în Cartea Vieţii, de la întemeierea lumii, 
se vor mira când vor vedea că fiara, care era şi nu mai este, revine. 

9Aici se vede mintea care are înţelepciune: cele 7 capete sunt 7 
munţi pe care stă femeia. 10Ele sunt de asemenea 7 împăraţi: 5 au 
căzut, unul este, celălalt încă nu a venit; şi când va veni, el va 
rămâne puţin. 11Iar fiara, care era şi nu mai este, ea însăşi este un al 
8-lea. Este tot din cei şapte şi merge la pierzare.  

12Cele 10 coarne, pe care le-ai văzut, sunt 10 împăraţi, care încă n-
au primit împărăţia, ci vor primi autoritate ca împăraţi, pentru un 
ceas, împreună cu Fiara. 13Aceştia vor ajunge la un consens şi vor da 
Fiarei puterea şi autoritatea lor. 14Ei vor face război cu Mielul, dar 
Mielul îi va învinge, pentru că El este DOMNUL DOMNILOR ŞI 
ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR, iar cei care-L însoţesc sunt chemaţi, aleşi şi 
credincioşi.  

 

 



 



 

Cf. Daniel 2: „fier amestecat cu lut” 



Identitatea capetelor: J 

1. Imperiul Egiptean 

2. Imperiul Asirian 
3. Imperiul Babilonian 
4. Imperiul Medo-Persan 

5. Imperiul Greco-Macedonean 

6. Imperiul Roman + cele 10 coarne = statele  

de tradiţie europeană „creştină” ale lumii 
7. Imperiul Revoluţiei Anticreştine  

8. Satan (Pseudo-Christos) devine capul 

văzut al creştinătăţii şi al lumii   

în timpul restaurării sistemului totalitar de tradiţie medievală 

 

Varianta FL (propunere), în consultare cu Ekkehard Müller şi Jon Paulien 



‚Iată, eu vin curând !‛ 

Împăraţii care vor domni  

timp de un ceas cu Fiara, 

   || 

Împăraţii care vor domni  

1000 de ani şi apoi în veci 

cu Christos 





1 

Mergem înainte, Domnul e cu noi, 

Niciodată-n luptă nu vom da 'napoi!  

Răul sus pe cruce El l-a biruit,  

Drumul spre victorii El ne-a pregătit.   

 

Refren:  

Iată,se zăreşte al măririi prag,  

Mergem înainte sub acelaşi steag!  

 

273 MERGEM ÎNAINTE  



2 

Mergem înainte spre acelaşi ţel, 

Noi suntem oştirea,Rege este El!  

În unire sfântă trecem zi de zi 

Una în durere, una-n bucurii...   

 

Refren:  

Iată,se zăreşte al măririi prag,  

Mergem înainte sub acelaşi steag!  

 



3 

Mergem înainte, lupta cât de grea, 

El ne sprijineşte, nu putem cădea!  

Ne-a promis o Ţară, şi-o vom locui, 

Ne-a promis un nume, şi-l vom moşteni!   

 

Refren: 

Iată,se zăreşte al măririi prag, 

Mergem înainte sub acelaşi steag! 

 





245. Bine e  

să crezi în Domnul 



   1. Bine e să crezi în Domnul 
Şi s-asculţi tot ce a zis, 
Aşteptând făgăduinţa, 
Pentru că aşa stă scris. 

Refren: 

 Mă încred mereu în Domnul, 
În Cuvântu-I încercat; 
Cu al meu Isus în viaţă 
De vrăjmaş sunt apărat. 



  2. Bine-i să te-ascunzi în Domnul 
Să te-ncrezi în jertfa Sa; 
Cu credinţă ne-ndoită 
Izbăvirea vei gusta!. 

Refren: 

 Mă încred mereu în Domnul, 
În Cuvântu-I încercat; 
Cu al meu Isus în viaţă 
De vrăjmaş sunt apărat. 



  3. Bine-i să te lupţi în Domnul 
De mândria ta fugind; 
Doar în El găseşti odihnă, 
Bucurii ce nu te mint. 

Refren: 

 Mă încred mereu în Domnul, 
În Cuvântu-I încercat; 
Cu al meu Isus în viaţă 
De vrăjmaş sunt apărat. 



  4. M-am deprins să cred în Domnul 
Şi-s atât de fericit! 
Ştiu că e mereu cu mine 
Şi va fi pân’ la sfârşit. 

Refren: 

 Mă încred mereu în Domnul, 
În Cuvântu-I încercat; 
Cu al meu Isus în viaţă 
De vrăjmaş sunt apărat. 


