ANTICRISTO E MAHDI MUÇULMANO
O bíblico Anticristo
O anticristo será um líder que tem a
capacidade de falar com ousadia.

“…. E uma boca que proferia palavras
pomposas” .
“… E foi-lhe dada uma boca que falava
grandes coisas …” Rev. 13: 5
O Anticristo será acompanhado pelo
falso profeta que vai levar as pessoas
para servi-lo.
“Em seguida, o animal foi capturado, e
com ela o falso profeta que trabalhou
sinais na sua presença, com que
enganou os que receberam o sinal da
besta e os que adoraram a sua
imagem.” Apocalipse 19:20

O muçulmano Mahdi (o Messias, o
12ºImam).
O Mahdi será um líder que tem a
capacidade de falar com ousadia.

“Ele vai ser tão poderoso que, se ele …
grita entre as montanhas, rochas duras vai
se transformar em pó …”. (Bihar al-Anwar,
vol 52, p 32;.. Al-Hurr al-Amili, Ithbat alHudat, Vol. 6, p. 19)
O ‘Jesus Muçulmano’ (para não ser
confundido com o Jesus cristão) vai voltar
para ajudar o Mahdi ser aceito pelo mundo.
“A Hora não será estabelecida até que
o filho de Maria (Jesus) desce entre vós
como um governante justo, ele vai quebrar
a cruz, matar os porcos, e abolir o imposto
Jizya. O dinheiro será em abundância para
que ninguém peça doações de
caridade. “(Sahih al-Bukhari, Volume 3,
Livro 43: Kitab-ul-`Ilm (Livro do
Conhecimento), hadith número 656)

O Anticristo terá um exército poderoso
que vai fazer dano à terra.
O Mahdi também terá um exército poderoso
“E adoraram o dragão que deu
que vai fazer danos na Terra. Em última
autoridade à besta; e adoraram a
análise, fazendo com que toda a segui-lo.
besta, dizendo: “Quem é semelhante à “Mahdi vai receber um juramento de
besta? Quem é capaz de fazer a guerra lealdade como um califa dos muçulmanos.
com ele? “Foi concedido a ele para
Ele vai levar os muçulmanos em muitas
fazer guerra aos santos e vencê-los. E batalhas de jihad. “Abdulrahman
foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, Kelani, The Last Apocalipse, uma
língua e nação. Todos os que habitam perspectiva islâmica, (Fustat, 2003), pp. 34sobre a terra o adorarão, esses cujos 35
nomes não foram escritos no Livro da “Se você vê-lo...vá e dá-lhe a sua lealdade
Vida … “Rev. 3: 4-8
…” Ibn Maja, Kitab al-Fitan # 4084 como
citado por Kabbani, p. 231
O Anticristo será um líder mundial e
O Mahdi será um líder mundial e governará
governará por sete anos.
por sete anos.
“Ele fará firme aliança com muitos por “O Mahdi … vai encher a terra com
uma sete [7 anos] …” Daniel 9:27
equidade e justiça, uma vez que estava
“Autoridade foi-lhe dado sobre toda
cheio de opressão e tirania, e ele governará
tribo, língua e nação. …” Rev. 3: 7
por sete anos.” Sunan Abu Dawud, Livro

36, Número 4272, Narrado por Abu Sa’id
al-Khudri
“A luta contra as forças do mal, levar uma
revolução mundial e criar uma nova ordem
mundial …” Ayatullah Baqir al-Sadr e
Ayatullah Muratda Mutahhari, O Salvador
Esperado, (Karachi, islâmico Seminário
Publications), prólogo, pp. 4

O Mahdi vai adotar o calendário islâmico,
alterando assim os tempos. Além disso, ele
irá promover a lei Shariah mudar as leis.
“Ele … vai governar o povo pela Sunnah de
O Anticristo vai mudar os tempos e a seu profeta e estabelecer o Islam sobre a
terra.” (UNAN Abu Dawud, Livro 36,
lei.
“He..shall a intenção de mudar os
Número 4273, Narrou Umm Salamah,
tempos e a lei. ”Daniel 7:25
Ummul Mu’minin)
Há um cavaleiro do cavalo branco na O Mahdi vem cavalgando em um cavalo
Bíblia que é uma má notícia para o
branco.
“É claro que este homem é o Mahdi, que vai
mundo.
“… Eis um cavalo amarelo... Aquele
montar o cavalo branco e juiz pelo Alcorão
que estava assentado sobre ele… saiu (com justiça) e com quem vai ser homens
vencendo e para vencer “Revelações 6: com marcas de prostração (zabiba) em
suas testas.” ‘Izzat e’ Arif
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O anticristo e o falso profeta vão
O Mahdi vai fazer o Islã a única religião
promover uma religião mundial.
aceitável.
“Ele … faz com que todos os que não “Ele… vai governar o povo pela Sunnah de
adorassem a imagem da besta para
seu profeta e estabelecer Islam sobre a
ser morto.”. Revelações 13:15
terra.” (UNAN Abu Dawud, Livro 36,
Número 4273, Narrou Umm Salamah,
Ummul Mu’minin)
O Anticristo vai executar infiéis através O Mahdi será executado infiéis, quem não
de decapitação.
acredita no Islã, através de decapitação.
“Eu vi as almas daqueles que foram
“Eu vou incutir o terror nos corações dos
degolados por causa do testemunho de incrédulos; feri-los acima em pescoços, e
Jesus, e por causa da palavra de Deus. cortarei todas as suas pontas dos dedos
Eles não adoraram a besta nem a sua fora.” Sura 8.12
imagem, e não receberam o sinal em “Portanto, quando vos satisfazer com os
suas testas nem em suas mãos.
incrédulos (em combate), corte suas
“Revelations 4:20
cabeças …” Sura 47: 4
O Anticristo vai matar judeus e cristãos. O Mahdi vai matar qualquer um que se
opõe Islã. Ele vai matar os judeus e os
“E foi-lhe permitido fazer guerra aos
cristãos.
santos e vencê-los …” Revelations 13: “Os muçulmanos não vão tomar nem judeus
e nem os cristãos para seus amigos. Quem
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“. O dragão [o Anticristo] ficou na frente
da mulher [Israel] que estava prestes a
dar à luz, para que ele possa devorar
seu filho no momento em que
nasceu” Revelations 12: 4

de vocês procurar sua amizade se tornará
um dos seus números.
Alá não encaminha a ilegalidade. “Sura 5,51
“Matai os idólatras onde quer que você os
encontrem. Prendam eles e façam
emboscada para eles. “Sura 9,73
O Mahdi vai conquistar Jerusalém.
“Jerusalém será a localização do califado
bem encaminhado e do centro de domínio
islâmico, que será chefiada pelo Imam alMahdi.” (Sahih Muslim, Livro 041, número
6985)

O Anticristo vai atacar e conquistar
Jerusalém.
“Porque eu ajuntarei todas as nações
para a peleja contra Jerusalém; A
cidade será tomada …” Zc.14: 2
O Anticristo realiza muitos sinais,
prodígios e milagres.
“A esse cuja vinda é segundo a eficácia O Mahdi realiza muitos sinais, prodígios e
de Satanás, com todo poder, e sinais e milagres.
prodígios de mentira”,
“Nos últimos dias da minha Ummah
2º Ts. 2: 9
[comunidade islâmica universal], o Mahdi
“E faz grandes sinais, de maneira que aparecerá. Deus vai dar-lhe poder sobre o
ele faz descer fogo do céu à terra, à
vento ea chuva ea terra trará sua folhagem.
vista dos homens, E engana os que
Ele vai dar riqueza profusamente, rebanhos
habitam sobre a terra por meio
será em abundância, ea Ummah vai ser
de sinais que lhe foi permitido que
grande e honrado … “(SahihHakim
fizesse diante da besta … “Rev. 12: 13- Mustadrak, relatado por Abu Sa’id al-Khudri
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(4: 557 e 558), citado pela Kabbani p . 233)
O Anticristo vai fazer as pessoas
recebam uma marca na mão ou na
testa a jurar lealdade a ele. “E ... lhes
seja posto um sinal na sua mão direita,
ou nas suas testas:” “E que ninguém Os seguidores do Mahdi geralmente
possa comprar ou vender, senão
marcam-se com bandeiras nas testas.
aquele que tiver o sinal ou o nome da Muçulmanos receber ‘bismillah’ (em nome
besta, ou o número do seu nome. “Rev. de Allah), incrédulos receber ‘bismilkafir’
13: 16-17
(em nome de descrentes)

