
Profeți adevărați și falși profeți
[Prelegere radiofonică de 30 de minute] 

Un profet este o persoană care susține că vestește un mesaj de la Iehova Dumnezeu. 

Biblia dezvăluie faptul că există atât profeți adevărați, cât și falși profeți. Adevăratul profet este 

cel care vorbește mereu ca purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, prin care divinitatea își face auzit 

glasul. Mesajul său este adevărul, și este menit să fie o binecuvântare pentru cei ce-l ascultă. El 

nu este niciodată arogant, și nu se laudă, ci îi acordă mereu meritul lui Dumnezeu pentru mesajul 

pe care îl proclamă, și, deci, are mereu aprobarea divină. Un profet fals este o persoană care 

pretinde că este un reprezentant al lui Iehova, și că vorbește în numele lui, și că îi proclamă 

mesajul, dar de fapt acesta este purtătorul de cuvânt al lui Satan. Un fals profet nu are niciodată 

aprobarea lui Iehova, iar mesajul său intenționează întotdeauna să-i înșele pe oameni, și să îi 

îndepărteze de Dumnnezeu și de studierea Cuvântului său. 

Un fals profet vorbește despre lucruri potrivnice voinței lui Dumnezeu; el denigrează, 

contrazice și neagă mesajul profeților adevărați ai lui Dumnezeu. Nu contează că își proclamă 

mesajul cu intenția premeditată, deliberată și rea de a amăgi, sau dacă este marioneta amăgită și 

orbită a lui Satan, și deci este folosit de el. Oricare ar fi cazul, este un profet fals și, deci, agentul 

lui Satan. Falșii profeți sunt de obicei afectați într-o mare măsură de îngâmfare, de prea multă 

încredere în sine. Aceasta se manifestă atât în cuvintele lor scrise, cât și vorbite, în care se ridică 

întodeauna singuri în slăvi, ei și teoriile și metodele lor, și ridiculizează și cotrazic metodele 

Cuvântului lui Iehova Dumnezeu. Din contră, profeții lui Dumnezeu sunt întotdeauna oameni 

umili. Ei nu se laudă niciodată, dar își transmit de fiecare dată cu convingere și neînfricare 

mesajul dat da Dumnezeu. 

Dumnezeu s-a folosit de oameni drepți pentru a scrie Biblia, și le-a oferit discrenământ în 

privința lucrurilor pe care voia ca ei să le scrie, dându-le viziuni speciale și revelări ale voinței și 

scopului său. Această revelare specială a voinței și scopului său este numită „inspirație” și este 

menționată de Petru, în cuvintele: „Căci profeţia n-a fost niciodată adusă prin voinţa omului, ci 

oamenii au vorbit de la Dumnezeu, fiind purtaţi de spiritul sfânt.” (2 Petru 1:21) 

Acești profeți au fost folosiți de Dumnezeu pentru a prezice scopul și lucrarea sa, precum 

și anumite evenimente care țineau de poporul lui Dumnezeu care trăiau în zilele când au fost date 

profețiile, și, de asemeni, lucruri ce țin de oamenii săi ce vor trăi în viitor. Ei au prezis multe 

lucruri care și-au găsit împlinirea la prima venire a Domnnului, și multe alte lucruri care sunt 

acum pe cale să se împlinească și vor fi împlinite în viitorul apropiat. Multele împlinire ale 

acestor profeții de la prima venire, care au devenit deja fapte consemnate în istorie, dovedesc 

dincolo de orice dubiu că oamenii care au rostit aceste profeții au fost profeții sfinți ai lui 

Dumnezeu și se bucurau de aprobarea divină. Cu toate acestea, există oameni în zilele noastre 

care îndrăznesc să denigreze și să critice acești profeți. 

Pe lângă profeții Vechiului Testament, Isus și apostolii săi erau, de asemenea, profeți, 

pentru că ne-au dat un mesaj de la Iehova Dumnezeu și au prezis multe evenimente care se vor 

petrece la a doua venire  a Domnului. Din momentul în care Biblia a fost desăvârșită, întreagă, 

această „inspirație” specială care a venit de la Dumnezeu prin viziuni și revelații a încetat, pentru 

că nu mai este necesară. Pentru cineva care are credință temeinică în Dumnezeu și Cuvântul său, 

Biblia este suficientă. El nu are nevoie de o revelație specială care să-i sporească sau întărească 

credința. Toți cei care sunt lipsiți de credință în Cuvântul lui Dumnezeu, și au nevoie de o formă 



de demonstrație specială sau dovadă că Dumnezeu este adevărat nu pot fi pe placul lui 

Dumnezeu. Dumnezeu încearcă acum credința poporului său, credința lor în Cuvântul său și 

promisiunilor consemnate acolo. 

 Mulți pretinși oameni ai lui Dumnezeu sunt lipsiți de o credință temeinică, și caută mereu 

niște manifestări exterioare ale aprobării și acceptării divine. Apostolul vorbește despre aceștia, 

după cum urmează: „Dumnezeul acestui sistem le-a orbit mintea celor ce nu cred, ca să nu poată 

pătrunde în ea lumina glorioasei veşti bune despre Cristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (2 

Corinteni 4:4) Isus și-a mustrat discipolii pentru lipsa lor de credință, spunând: “Oh, oameni fără 

minte şi înceţi cu inima când trebuie să credeţi toate lucrurile spuse de profeţi!” (Luca 24:25) 

Dumnezeu se poartă acum cu oamenii săi “după credința lor” și o persoană care depinde de 

emoțiile sale, sau de revelații spiritiste, hipnotice sau prin mesmerism pentru a cunoaște voința 

lui Dumnezeu nu are o credință potrivită, temeinică sau acceptabilă în Cuvântul lui Dumnezeu; 

astfel, Satan folosește spiritismul, mesmerismul și alte amăgiri oculte pentru a-i face mintea 

oarbă la adevăr. Acești agenți ai lui Satan care folosesc aceste metode de amăgire pentru a orbi 

mințile oamenilor se numesc profeți falși. 

 Biblia este suficientă, și nu are nevoie de niciun fel de sprijin sau confirmări exterioare 

sau semne pentru a demonstra adevărul ei. Pavel spune: “scrierile sfinte, care te pot face înţelept 

pentru salvare prin credinţa în Cristos Isus.” “Toată Scriptura (este) inspirată de Dumnezeu şi de 

folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte lucrurile, să disciplineze în dreptate, pentru ca omul lui 

Dumnezeu să fie pe deplin competent, complet pregătit pentru orice lucrare bună.” Dacă acest 

texte este adevărat, atunci orice om care neagă orice porțiune a Cuvântului inspirat este un fals 

profet. 

 Unele părți din Biblie, totuși, nu sunt inspirate. De pildă, cuvintele lui Satan către mama 

Eva, nu sunt, evident, inspirate. Cuvintele scribilor și fariseilor ipocriți nu sunt inspirate. 

Cuvintele celor trei oameni care l-au acuzat pe Iov nu sunt inspirate, nici cuvintele profeților lui 

Baal, dușmanilor lui Israel, nici ale lui Pilat, Irod, sau ale acelor bărbați și femei posedați de 

demoni. Textul pe care tocmai l-a citat spune: “Toată Scriptura inspirată de Dumnezeu este de 

folos”. Aceste scripturi inspirate au fost cele scrise de oameni drepți, sfinți. Tocmai aceste 

scripturi onorează și măresc numele lui Iehova Dumnezeu; ele proclamă armonios calitățile sale; 

ele nu conțin lucruri contradictorii, ele declară în mod corect legea lui Dumnezeu și regulile de 

purtare; și fiecare frază profetică găsită în aceste scripturi inspirate are o împlinire sigură. 

 Din moment ce Biblia fost terminată, și nu mai este nevoie de “inspirație”, un profet 

adevărat este cel care proclamă cu credință ceea ce este scris în Biblie. Unul din aceștia declară 

că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu și că este adevărat și nu conține contradicții. El le 

amintește constant oamenilor de o împărăție a dreptății ce va veni, care va binecuvânta toate 

familiile pământului, atât pe cei vii, cât și pe cei morți. 

 Din moment ce Biblia a fost terminată, și nu mai este nevoie de o „inspirație” specială, un 

fals profet este cel care neagă că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu; neagă că este inspirată; 

neagă nașterea din fecioară a lui Isus; neagă faptul că a fost necesar ca Isus să moară; neagă 

povestea creației, păcatului și căderii. Acești falși profeți se agață de unele rămășițe de fosile 

proaspăt descoperite, unele oase vechi tocmai dezgropate, și se străduiesc să submineze credința 

oamenilor în Biblie și să îi mintă pe aceiași oameni proclamând unele teorii hazardate sau 

propriile lor presupuneri, și să le eticheteze cu numele elevat de „știință”. 

 Dar ne-am putea întreba: Cum putem știi dacă o persoană este un profet adevărat sau un 

fals profet? Există cel puțin trei moduri prin care putem să decidem cu siguranță: (1) Dacă este 

profet adevărat, mesajul său se va împlini exact cum a fost profețit. Dacă este un fals profet, 



profeția lui nu se va împlini. Această regulă este stabilită de însuși Dumnezeu, prin Moise, după 

cum urmează: „Şi dacă vei zice în inima ta: "Cum vom recunoaşte cuvântul pe care nu l-a spus 

Iehova?" Când profetul vorbeşte în numele lui Iehova şi cuvântul nu se adevereşte sau nu se 

împlineşte, atunci cuvântul acesta nu l-a spus Iehova. Profetul l-a spus din înfumurare. Să nu te 

temi de el".” – Deuteronom 18:21, 22. 

 (2) Orice profet al cărui mesaj tinde să îi întoarcă pe oameni împotriva lui Dumnezeu și a 

Cuvântului său sau să sădească îndoieli în inimile lor, sau care neagă și contrazice Cuvântul lui 

Dumnezeu este un fals profet. “Iar profetul . . . visul trebuie să fie omorât, fiindcă a vorbit de 

răzvrătire împotriva Domnului, Dumnezeul vostru.” 

 (3) Toți profeții sfinți ai lui Dumnezeu au fost, și încă sunt, persecutați pentru credința cu 

care vestesc mesajul dat lor de Dumnezeu, în timp ce falșii profeți nu au fost persecutați încă. 

Motivul pentru aceasta este evident. Sfinții profeți ai lui Dumnezeu prezic distrugerea tuturor 

falșilor profeți, distrugerea întregii răutăți și a tuturor oamenilor răi. Desigur, aceasta stârnește 

mânia tatălui profeților falși, și anume Diavolul; iar el instigă la tot felul de persecuții împotriva 

profeților lui Dumnezeu, și își folosește marionetele pentru a îndeplini această persecuție. 

Profeții lui Dumnezeu nu au persecutat niciodată pe nimeni, nici măcar pe dușmanii lor. Toată 

persecuția vine de la Satan. 

 Judecați prin prisma acestor trei încercări, Moise, Samuel, Iov, Isaia, Ieremia, Iezechiel și 

toți profeții mici din Vechiul Testament, cât și Isus și apostolii săi au fost profeți adevărați. 

Fiecare dintre profețiile pe care le-au rostit fie s-a împlinit deja, fie se va împlini în viitorul 

apropiat. Fiecare dintre ei a mărit și lăudat numele lui Iehova Dumnezeu; fiecare dintre ei a 

crezut în Biblie, ca fiind Cuvântul lui Iehova Dumnezeu, și au onorat-o și respectat-o, și i-a 

învățat pe ceilalți să facă la fel. Ei au stat tari și limpezi precum diamantele împotriva zeilor 

păgâni și doctrinelor și teoriilor omului; și, fără excepție, au fost persecutați pentru răspândirea 

mesajului lor. 

 Nu putem, deci, să nu tragem concluzia că au fost profeții sfinți ai lui Dumnezeu. 

Diferența dintre un profet adevărat și unul fals este că primul vorbește cuvântul Domnului, iar 

celălat vorbește despre propriile vise și intuiții. Acest lucru este declarat cât se poate de ferm în 

Ieremia 23:25-32, care spune: “"Am auzit ce-au spus profeţii care profeţesc minciuni în numele 

meu, zicând: "Am avut un vis! Am avut un vis!" Până când va mai fi acest lucru în inima 

profeţilor care profeţesc minciuni, care sunt profeţi ai vicleniilor inimii lor? . . . Profetul care are 

un vis să istorisească visul, dar cel care are cuvântul meu să spună cuvântul meu conform 

adevărului!" . . . "Iată că sunt împotriva profeţilor care au vise mincinoase", zice Domnul, "care 

le istorisesc şi-l duc în rătăcire pe poporul meu cu minciunile şi cu lăudăroşenia lor". "Dar nu eu 

i-am trimis şi nu eu le-am dat poruncă.” 

 Adevăratul profet al lui Dumnezeu din ziua de azi va vesti ceea ce învață Biblia, iar acele 

lucruri pe care Biblia ni le spune se vor împlini curând. El nu va vesti răsunător teorii gândite de 

om sau ipoteze, fie ale sale sau ale altora. El v vesti veștile bune despre apropiata împărăție a lui 

Cristos, care va binecuvânta toate familiile pământului. De ce va vesti despre această împărăție? 

Răspunsul este: pentru că toți profeții sfinți ai Domnului au vorbit despre ea, inclusiv Isus și 

apostolii săi. 

 În Noul Testament, și în zilele noastre, cuvântul „profet” este, din punct de vedere 

conceptual, similar cu cel de „învățător”, în sensul de om ce predică în public. De aceea, atunci 

când este folosit termenul „profet fals” putem să-l concepem corect dacă ne gândim la un fals 

învățător. La profeții sau învățătorii falși din zilele noastre se face referire în Noul Testament 

prin teremnul „anticriști”, pentru că acest cuvânt înseamnă „(cei) împotriva lui Cristos”. Orice 



persoană care neagă afirmațiile lui Isus sau a sfinților profeți este împotriva lui Cristos, pentru că 

învățăturile sale sunt împotriva adevărului, împotriva lui Cristos și a lui Iehova Dumnezeu. 

 Falșii profeți din zilele noastre sunt oamenii de finanțe, oamenii politici și clericii care fac 

prognosticuri, previziuni. Ei cred că prevăd evenimentele viitoare; dar visele sau intuițiile lor nu 

se adeveresc niciodată, și sunt mereu contrare învățăturilor sfinților profeți ai lui Dumnezeu. Să 

consemnăm câteva exemple de astfel de învățături, contrare celor predicate de Isus și apostolii 

săi, și care sunt popularizate de clasele menționate mai sus, respectiv oamenii politici, cei din 

finanțe și clericii. 

 Ei declară într-un glas că lumea devine din ce în ce mai bună și va continua să se 

îmbunătățească până la venirea lui Critsos. Priviți acum ce spun învățătorii drepți sau profeții lui 

Dumnnezeu despre asta. Aceștia declară că lumea va deveni din ce în ce mai rea, și că Cristos va 

veni pe lume cu scopul de a o converti. În 1 Ioan 2:18, citim: „Copilaşilor, este ceasul din urmă 

şi, după cum aţi auzit că vine anticristul, au şi apărut acum mulţi anticrişti; din aceasta ştim că 

este ceasul din urmă.”  Acest text ne spune că  “în ceasul (în vremea) din urmă”, lumea va fi 

plină de anticriști. Acest lucru fiind adevărat, desigur că nu se va schimba așa cum afirmă 

învățătorii falși. 

 Din nou, în 1 Timotei 4:1, 2 citim: “Totuşi, cuvintele inspirate spun clar că, în timpurile 

care vor veni, unii vor renunţa la credinţă, dând atenţie unor cuvinte inspirate care induc în 

eroare şi unor învăţături ale demonilor, prin ipocrizia oamenilor care spun minciuni şi care sunt 

însemnaţi [ca și] cu fierul roşu în conştiinţa lor.” Din nou, în 2 Timotei 3:1-5, găsim următoarea 

afirmație: “Dar să ştii că în zilele din urmă vor fi timpuri critice . . . Căci oamenii vor fi iubitori 

de sine, iubitori de bani, aroganţi, trufaşi, blasfematori . . . “; și urmează apoi o lungă listă de alte 

păcate care vor domni în zilele din urmă. Acest text ne dovedește din nou că acei oameni care 

prezic lucruri ce nu sunt în armonie cu spusele Bibliei sunt falși profeți. 

 În 1914-1918, tot acele trei clase (de falși învățători) au spus că marele Război Mondial 

va sfârși toate războaiele și va face lumea un loc sigur pentru democrație; și că tinerii care au 

murit pe câmpul de luptă au murit morți ca jertfe, percum Isus, și că vor merge în ceruri. 

Profețiile nu s-au împlinit. Deci, aceștia sunt falși profeți, iar oamenii nu ar trebui să se mai 

încreadă în ei ca în niște călăuze potrivite, ci ar trebui să caute îndrumare despre ce se va 

întâmpla în viitor de la Domnul, prin Cuvântul său revelat. 

 Apostolul Petru ne avertizează în privința acestor falși profeți ai zilelor din urmă, 

spunând: “Totuşi, în mijlocul poporului au fost şi profeţi falşi, aşa cum şi în mijlocul vostru vor 

fi învăţători falşi. Aceştia vor introduce pe furiş secte distrugătoare şi îl vor renega chiar pe 

proprietarul care i-a cumpărat, aducând asupra lor înşişi o distrugere grabnică.” Există multe mii 

de lideri religioși importanți în zilele noastre care neagă faptul că sângele lui Isus a răscumpărat 

omenirea; ei pretind că nu a fost necesar ca Isus să moară; merg chiar mai departe și afirmă că nu 

a murit, ci era chiar mai viu decât oricând atunci când a fost îngropat în mormântul lui Iosif. 

Aceștia sunt falșii profeți, deoarece contrazic Biblical și cuvintele sfinților profeți, și astfel 

umbresc Biblia cu reproșuri și îi fac pe oameni să se îndoiască de adevărul ei, și astfel îi 

îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. 

 Cuvintele profeților adevărați ai lui Dumnezeu despre acest subiect sunt următoarele: 

“Da, aproape toate lucrurile sunt curăţite cu sânge, potrivit Legii, şi fără vărsare de sânge nu 

există iertare.” (Evrei 9:22) “Căci printre primele şi cele mai importante lucruri pe care vi le-am 

transmis este ceea ce am primit şi eu: că Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit 

Scripturilor.” (1 Corinteni 15:3) “Ați fost cumpărați cu un preț.” (1 Corinteni 6:20) “Pentru că 

ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost eliberaţi din purtarea voastră deşartă, 



moştenită de la strămoşii voştri, ci cu un sânge preţios, ca al unui miel fără defect şi fără pată, da, 

cu sângele lui Cristos.” – 1 Petru 1:18, 19. 

 Câteva texte ne spun că Isus a murit, și a înviat a treia zi (1 Corinteni 15:4) Falșii 

învățători pretind că Isus nu a fost mort, și deci nu a avut nevoie de o înviere. Acești falși profeți 

pretind că trupul este cel care va fi înviat. Dar Pavel, unul din profeții sfinți ai lui Dumnezeu, 

vorbind despre învierea morților, spune: “Dar cineva va spune: "Cum vor fi sculaţi morţii? Şi cu 

ce fel de corp vor veni?" Om iraţional! . . .  ceea ce semeni nu este corpul care se va naşte . . . dar 

Dumnezeu îi dă un corp aşa cum a vrut el, iar fiecărei seminţe îi dă propriul ei corp.” – 1 

Corinteni 15:35-38. 

 Falșii profeți pretind că pământul va fi ars cândva în viitor; dar profeții sfinți ai lui 

Dumnezeu afirmă cu tărie contrariul. În Eclesisast 1:3, citim: “Pământul rămâne pentru 

totdeauna.” Din nou, în Isaia 45:18 citim: “Dumnezeu . . .  , Cel ce a întocmit pământul, 

Făuritorul lui, Cel ce l-a întărit, care nu l-a creat în zadar, care l-a întocmit să fie locuit.” 

 Falșii profeți le spun oamenilor că Dumnezeu a pregătit un lac de foc și pucioasă în care 

să-i chinuie pentru totdeauna pe cei care nu acceptă învățăturile lor; alții le spun oamenilor că 

mulți sunt în purgatoriu, și pot fi scoși de acolo prin rugăciune. Ei îi învață pe oameni doctrina 

trinității (treimii), și anume că “Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu spiritul sfânt sunt 

trei persoane într-una, și sunt toți trei egali ca substanță, putere și în eternitate”. Ei le spun 

oamenilor că nu trebuie să studieze Biblical, “pentru că nu o pot înțelege”; și că dacă oamenii vor 

urma instrucțiunile acestor falși profeți nu vor avea nevoie să o studieze. Fără excepție, aceste 

lucruri sunt nescripturale și neadevărate, și tind să-i îndepărteze pe oameni de Dumnezeu și de 

studiul Biblie. 

 Acești falși profeți pretind că guvernele pământului, chiar dacă sunt foarte rele și corupte, 

constituie împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Ei pretind că toți cei salvați vor fi în ceruri, și asta 

în fața a sute de texte care spun că deprții vor moșteni pământul și vor trăi pe el pentru totdeauna 

(Isaia 60:21). Ei descurajează studiul Bibliei spunând oamenilor că “Biblical e o scripcă veche cu 

care toți pot cânta ce cântec poftesc”, că este o carte misterioasă, de taine, și că Dumnezeu nu a 

dorit să fie înțelească. Asemenea remarci îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu și de Biblie, și 

îi fac pe autorii acestor afirmație falși profeți. 

 De ce sunt discreditate cuvintele sfinților profeți ai lui Dumnezeu, negate și defăimate, pe 

când cuvintele acestor falși profeți se bucură de cea mai largă publicitate, și sunt aprobate de toți 

oamenii importanți de pe pământ? Consemnările sfinților profeți ai lui Dumnezeu, găsite în 

Biblie, arată că Adam a fost primul om, și a trăit cu aproximativ 6056 ani în. Destul de recent, un 

om a găsit niște oase în Nebraska, și în intreaga lume s-a emis vestea că acesta aparțineau unui 

om care a trăit cu peste 5 milioane de ani în urmă. Declarația sa a fost una irațională, nesăbuită, 

nebunească; și totuși a găsit loc să fie publicată în cele mai bune ziare și reviste, și vândută de la 

cele mai bune standuri și chioșcuri din lume. 

 Din contra, dacă cineva, oricine ar fi, ar încerca să apere veridicitatea Bibliei și să 

demonstreze că autorii ei au fost oameni sfinți trimiși de Dumnezeu, articolul său ar fi refuzat de 

cele mai bune reviste și ziare, și i-ar fi refuzat accesul la săli sau tribune pentru a-și promova 

measajul. Dacă un ziar ar fi suficient de liberal cât să-i publice apărarea, atunci ar fi atât de 

distorsionat încât îl va discredita pe autorul său și îl va ridiculiza. De ce este adevărat acest 

lucru? Răspunsul este că falșii profeți, din domeniul financiar, politic și religios controlează 

tribunele și pres; și că doresc să își mențină pozițiile de înaltă responsabilitate, influență și 

putere. Ei nu vor ca adevărul, și anume că sunt falși profeți, să ajungă la oameni, așa că își 

folosesc puterea de la tribune și prin presă pentru a împedica mesajul să ajungă la popor. 



Oricine din ziua de azi care se va ridica să îl apere pe Iehova Dumnezeu sau Biblia se va 

găsi dezaprobat, și i se va nega publicitatea adecvată mesajului său, și va fi subiectul de 

reproșuri, ridiculizare și ostracizare, în timp ce falșii profeți pot predica doctrina blasfemiatoare a 

chinurilor veșnice, pot nega inspirația Bibliei și nașterea din fecioară a lui Isus, pot nega căderea 

omului, munca de ispășire a lui Isus, și pot înlocui acestea cu doctrina evoluției, care nu este 

găsită în Biblie și care contrazice învățăturile sale. Nu doar că aceste învățături false pot fi 

promovate, se vor găsi relatări complete și exacte ale acestora în coloanele celor mai bune ziare 

și reviste. De ce este așa? și va fi oare mereu așa? 

Răspunsul este că Satan este dumnezeul acestei lumi, și este egoismul întruchipat. El 

controlează oamenii făcând apel la egoismul lor. Oamenii egoiști sunt cei care doresc să exercite 

putere asupra semenilor lor; ei doresc poziții sigure, comfortabile și populare și să apară ca fiind 

măreți celorlalți; vredinici de distincție și onoare; și aceștia vor recurge la înșelătorie, fraudă și 

oprimare pentru a-și atinge scopurile. Egoismul este cel care face să se promoveze ideile și 

învățăturile proprii ale cuiva și neagă aceste privilegii altcuiva, și, pe cât posibil, îl împiedică pe 

celălalt să reușească aceasta. Aceștia egoiști sunt folosiți de Satan pentru a-i propovădui 

minciunile, și de aceea sunt falși profeți. 

În Noul Testament se vorbește colectiv despre acești falși profeți, ca despre un singur fal 

profet; și informația dată despre el este că va fi nimicit deplin în timpul „bătăliei din marea zi a 

lui Dumnezeu Atotputernicul”, uneori numită și „bătălia Armaghedonului”, care se apropie mult. 

Această bătălie este dusă de Iehova Dumnezeu împotriva lui Satan și a tuturor agenților săi, în 

care intră oamenii răi și instituțiile rele ale pământului. Satan are un imperiu rău și corupt, vicios 

pe pământ, sprijinit de oameni răi și egoiști. În bătălia împotriva lui Satan și a imperiului său, 

Isus Cristos va acționa în calitate de mare general al lui Iehova, iar lupta este numită războiul 

dintre „Miel” și  „fiară.” 

În Revelația 17:14 citim despre acestă bătălie, după cum urmează: „Ei se vor lupta cu 

Mielul, dar Mielul îi va învinge.” Din nou, în Revelația 19:19, 20 citim: „Şi am văzut fiara şi pe 

regii pământului şi armatele lor adunaţi ca să facă război împotriva celui ce stătea pe cal şi 

împotriva armatei sale. Şi fiara a fost prinsă şi, împreună cu ea, profetul fals care a făcut în faţa ei 

semnele prin care i-a indus în eroare pe cei ce au primit semnul fiarei şi pe cei ce se închină 

imaginii ei. Amândoi au fost aruncaţi de vii în lacul de foc ce arde cu sulf.” Lacul de foc este un 

simbol al distrugerii complete, acestă afirmație însemnând pur și simplu că fiara și profetul fals 

vor fi pe deplin distruși, nimiciți. 

Această distrugere a fiarei (organizația Diavolului) și a profetului fals (toate agențiile, 

organizațiile care i-au mințit pe oameni și l-au reprezentat greșit pe Dumnezeu) se vor petrece la 

începutul domniei lui Critos, și se vor împlini în curând. Însuși Satan va fi legat pentru o mie de 

ani, după cum ni se spune în Revelația 20:1-3; ia la sfârșitul miei de ani va fi elibert din 

închisoarea sa. Versetul 10 spune: “Și Diavolul, care-i inducea în eroare, a fost aruncat în lacul 

de foc şi de sulf, unde erau deja fiara şi profetul fals.” Acesta înseamnă sfârșitul permanent al lui 

Satan. În timpul miei de ani, nu se va îngădui ca niciun profet fals să-i amăgească pe oameni; 

deci aceștia vor fi distruși la începutul domniie lui Cristos. Așa vor sfârși fiara, profetul fals și 

Satan însuși, ca și toți cei ce mint despre Dumnezeu și-i amăgesc pe oameni. Slavă Domnului  că 

salvarea bate la ușă! Bătălia Armaghedonului este acum iminentă. Va fi o binecuvântare ascunsă; 

căci imediat după ea vor veni ploi de binecuvântări asupra oamenilor, o eliberare deplină și totală 

din păcat, rău, și moarte, de războaie, asuprire, amăgire și toate lucrurile rele ce vitregesc 

omenirea. 




