
#29 
Пророчествата – истина или лъжа? 

 
        В продължение на много години повечето християнски църкви вярвали, че дарът 
на пророчеството престанал да съществува след смъртта на дванадесетте апостоли на 
Исус. Те мислели, че Новият завет е последното Божие откровение към нас. Но какво 
всъщност казва Библията по този въпрос? Пророчеството продължило ли е и след това? 
В този урок ще изучаваме тези и други въпроси. 
 
1. Когато Исус се възнесе на Небето след възкресението Си, какви дарове даде на 

Своята църква? Ефесяни 4:7, 8, 11 
___________________________________________________________________________ 

  
2. Какви са причините Той да ни даде тези дарове? Ефесяни 4:11-13 
А._________________________________________________________________________ 
Б._________________________________________________________________________ 
В._________________________________________________________________________ 
 
3. Колко време тези дарове ще останат в църквата? Ефесяни 4:13-15 
___________________________________________________________________________ 
 

Забележка: Всички християни са съгласни, че дарбите на евангелизаторите, 
пасторите, учителите и мисионерите са необходими до идването на Исус. Защо не 
и дарът на пророчеството? Текстът казва, че тези дарове са необходими докато 
„всички достигнем единство във вярата... в пълнолетно мъжество.” Това време 
със сигурност още не е дошло. Затова на църквата все още са й необходими тези 
дарби, включително тази на пророчеството. 

 
4. Какъв е съветът на Павел към нас за това как да не „угасяваме Духа”? 1 

Солунци 5:19, 20 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Какъв е неговият съвет към нас относно пророчествата? 1 Солунци 5:21; 1 

Йоаново 4:1 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Как трябва да изпитваме пророците? Матей 24:24 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Какво предсказва Библията, че ще се случи в последните дни преди второто 

идване на Исус? Йоил 2:28-31 
___________________________________________________________________________ 
 

Забележка: Бог казва, че в последните дни преди Неговото завръщане Той ще 
изпрати пророчества и видения на Своя народ, и мъже, и жени. Преди светът да 
бъде унищожен с вода, Бог изпратил Ной да предупреди света, преди това да се е 
случило. Не би ли било логично Бог да изпрати специални предупреждения към 
света, преди той да бъде окончателно разрушен чрез огън? Но понеже ще има 



„фалшиви пророци”, които ще дойдат, на нас ни е казано да „не ги презираме”, а 
да ги изпитваме. 

 
8. Какъв е един от начините да изпитаме пророк? Матей 7:15-20 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Какъв тест трябва да се приложи върху ученията и работата на пророка?  

1 Йоаново 4:2; Исая 8:19, 20 
___________________________________________________________________________ 
 

Забележка: Според Божието слово един истински пророк ще бъде в хармония с 
целия закон и ученията на Бибилията. Има някои хора, които са били наречени 
пророци през последния век, но ако техните наставления противоречат на 
Библията, това доказва, че са фалшиви. Например, през 70-те години Джийн 
Диксън и Рут Монтгомъри вярвали в общуването с мъртви. След като 
Библията толкова ясно учи, че само Бог е безсмъртен и че докато Исус дойде 
отново човекът е смъртен, никой така наречен пророк, който вярва в 
безсмъртието на душата, не може да се нарече истински пророк. (Виж 
Дванадесет теста за истинския пророк в края на урока.) 

 
През есента на 1844г. Млад мъж на има Хейзън Фос вярвал, че е получил видение от 
Бог. Скоро след това му било казано да сподели видението с други хора, но той се 
страхувал да го направи. Той казал, че Бог го предупредил за последиците от 
непослушанието и че ако той откажел, светлината щяла да бъде дадена на някой друг. 
Страхувайки се да не му се присмеят, той отказал да сподели видението. Тогава се 
почувствал много странно и един глас казал: „Ти отхвърли Божия Дух.” Ужасен от 
собствената си упоритост, той казал на Бог, че ще сподели видението, но когато събрал 
група вярващи, не успял да си спомни видението. Напразно се опитвал да си спомни 
сцените, които му били показани; и тогава, дълбоко отчаян, той извикал: „То си отиде 
от мен; не мога да кажа нищо и Божият Дух ме напусна.” Присъстващите го описват 
като най-ужасяващото събрание, на което са били. 
 
Рано през 1845г. Фос дочул, че едно младо, болнаво 17-годишно момиче на име Елън 
Хармън, споделила видение, което била получила, с група вярващи в Портланд, Мейн. 
Той разпознал видението й като това, което му било дадено по-рано. След събранието 
на следващата сутрин той разказал опитността си и я окуражил вярно да изпълнява 
работата си, казвайки: „Вярвам, че виденията са отнети от мен и дадени на теб. Не 
отказвай да се подчиниш на Бог, защото това би било опасност за душата ти. Аз съм 
изгубен човек. Ти си избрана от Бог; бъди вярна в работата си и короната, която аз 
можех да получа, ще бъде твоя.” Когато сравнили датите, те открили, че Елън била 
получила първото си откровение едва след като той бил казал, че виденията са отнети 
от него. 
 
Елън Уайт била жена, която имала невероятна връзка с Бог, за което свидетелстват 
нейните писания. Пресметнато е, че е имала около 2000 видения, дълги между 15 
минути и почти 4 часа. Когато получавала видение, дишането й напълно спирало. 
Сърцето и пулсът й продължавали, а очите й оставали винаги отворени и гледащи 
нагоре. До смъртта й на 87 години през 1915г., тази Божия вестителка вярно 
изпълнявала своята работа и беряла плодовете на честността. Нито веднъж нейните 
учения не се отклонили от строгия изпит на Библията. Нейните последни думи, казани 



пред голяма публика, били: „Братя и сестри, давам ви тази Книга (Библията).” Нейните 
живот и писания „построили” църквата, подсилили служенето, прославили Христос и 
довели до „усъвършенстване на светиите.” 
 
Въпреки че имала образование само до трети клас, тя е един от най-публикуваните 
автори и нейните книги са преведени на повече езици, отколкото която и да е друга 
жена. Милиони хора свидетелстват за стойността на нейните писания, които ги завели 
по-близо до Бог. Също така огромно и световно движение, включващо училища, 
болници, университети, печатници и дори медицинско училище, са плодовете от 
нейния живот на служене и откровенията й от Бог. Ако на нея приложим изпита на 
Исус, „по плодовете им ще ги познаете”, ще открием изобилно свидетелство, че тя е 
била истински пророк. 
 
 

Дванадесет теста за истинския пророк 
 

1. Истинският пророк не лъже. Неговото безусловно предсказание ще бъде винаги 
100% вярно и точно. (Второзаконие 18:21,22) 

2. Истинският пророк не пророкува за пари. (2 Царе 5:15, 16) 
3. Истинският пророк не дава дори собствено си тълкувание на свое или на друг 

пророк предсказание. Винаги Бог тълкува това, което е открил. (2 Петрово 1:20) 
4. Истинският пророк не пророкува от свое име. Винаги го прави в Божието име. (2 

Петрово 1:21) 
5. Истинският пророк посочва греховете, престъпленията и беззаконията на хората 

срещу Бог. (Исая 58:1) 
6. Истинският пророк предупреждава хората за предстоящите Божии възмездия. 

(Исая 24:19-21) 
7. Истинският пророк изгражда църквата с назидание по религиозни въпроси. (1 

Коринтяни 14:3, 4) 
8. Истинският пророк ще бъде в пълна хармония с думите на пророците преди 

него. (1 Коринтяни 14:21, Исая 8:20) 
9. Истинският пророк познава въплъщението и божествеността на Исус Христос. 

(1 Йоаново 1-4) 
10. Истинският пророк не диша, когато получава видение. (Даниил 10:15, 17) 
11. Истинският пророк може да бъде разпознат по резултатите от неговата/нейната 

работа. (Матей 7:16-20) 
12. Истинският пророк действа в съответствие с волята и одобрението на Бог, 

изразени в Библията като цяло, и по-конкретно в 10-те заповеди. (Второзаконие 
18:18, 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Отговори на урок №29 
 

1. Апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители 
2. А. – да подготвят Божия народ за служене 

Б. – тялото на Христос да бъде изградено 
В. – за да достигнем единство и зрялост 

3. До края на времето  
4. Да не презираме пророците 
5. Да изпитваме пророците 
6. Бог ни предупреждава за „фалшиви” пророци 
7. Божият Дух ще се излее в сънища и видения 
8. По плодовете или действията им ще ги познаете 
9. Те трябва да са в хармония със законите и ученията на Библията 


