
2 Tesaloniceni 2:1-12 – Antihristul  

 

I. MOMENTUL Antihristului: „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, fiul pierzării” 

Ziua Domnului va fi precedată de Domnul evenimente majore 

1. Apostazia: „lepădarea de credinţă” 

2. Antihristul: „şi de a se descoperi omul fărădelegii” 

 

II. MANIFESTAREA Antihristului 

1. Caracterul: „omul fărădelegii” 

2. Condamnarea: „fiul pierzării” 

3. Comportamentul 

 a. Împotrivire: „potrivnicul” 

 b. Înălțare 

- În POZIȚIE: „care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este 

vrednic de închinare. 

  - În PRACTICĂ: „Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu” 

  - În PRETENȚIE: „dându-se drept Dumnezeu” 

 

III. MISTERUL Antihristului 

i. așteptarea: „Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui” 

ii. activitatea: „Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte 

acum să fie luat din drumul ei.” 

 iii. arătarea: „Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit” 

 

IV. MISTUIREA Antihristului 

1. Maestrul: „pe care Domnul Isus îl va nimici” 

2. Modalitatea  

 i. suflarea gurii: „cu suflarea gurii Sale”  

 ii. arătarea venirii: „şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.” 



 

 

V. MANEVRELE Antihristului 

1. Sursa lucrării sale: „Arătarea lui se va face prin puterea Satanei”  

2. Stilul lucrării sale 

 a. Miracole mincinoase: „cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase” 

 b. Momiri păcătoase: „şi cu toate amăgirile nelegiuirii” 

3. Subiecții lucrării sale:  

a. Purtarea lor: „pentru cei ce sunt pe calea pierzării” 

b. Pedepsirea lor: „calea pierzării” 

4. Succesul lucrării sale: „pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi” 

 

VI. MENIREA Antihristului 

1. Sursa lucrării sale: „Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire”  

2. Scopul lucrării sale  

 a. Credință falsă: „ca să creadă o minciună” 

 b. Condamnare: „să fie osândiţi” 

3. Subiecții 

 a. Necredință: „pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul” 

 b. Nedreptate: „ci au găsit plăcere în nelegiuire” 


