
#29 

Profeția – Adevărată sau falsă? 

 
Timp de mulți ani, majoritatea bisericilor creștine au crezut că darul profeției a dispărut odată 

cu moartea celor doisprezece apostoli ai lui Isus. Ele consideră că Noul Testament este ultima 

dintre revelațiile lui Dumnezeu pentru noi. Dar ce spune de fapt Biblia cu privire la acest 

subiect? A continuat să existe profeția ulterior? În prelegerea aceasta vom explora întrebările 

de mai devreme, cât și altele.  

 

1. Când Hristos a mers în cer după învierea Sa, ce fel de daruri a lăsat bisericii Lui? 

Efeseni 4: 7, 8, 11 

________________________________________________________________________ 

 

2. Care au fost cele trei motive pentru care ne-a dat aceste daruri? Efeseni 4: 11-13 

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________ 

 

3. Pentru cât timp ar trebui să rămână aceste daruri în biserică? Efeseni 4: 13-15 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Toți creștinii sunt de acord că darurile evangheliștilor, pastorilor, învățătorilor și 

misionarilor sunt necesare până la venirea Domnului. De ce nu și darul profeților? Textul 

spune că aceste daruri sunt necesare până când “vom ajunge toți la unirea credinței...la 

starea de om mare”. Cu siguranță, acea vreme încă nu a sosit. Prin urmare, biserica încă 

are nevoie de aceste daruri, inclusiv de darul profeției.  

 

4. Ce sfat ne dă Pavel despre cum să nu “stingem focul Duhului Sfânt”? 1 Tesaloniceni 

5:19, 20 

________________________________________________________________________ 

 

5. Care este sfatul său pentru noi în ceea ce privește profețiile? 1 Tesaloniceni 5:21; 1 

Ioan 4: 1 

________________________________________________________________________ 

 

6. De ce ar trebui să testăm profeții?  Matei 24:24 

________________________________________________________________________ 

 

 



7. Ce prorocește Biblia că se va întâmpla în ultimele zile dinaintea întoarcerii lui Hristos? 

Ioel 2:28-31 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Dumnezeu spune că în ultimele zile dinaintea întoarcerii Lui, El va da profeții și 

viziuni poporului Său, atât bărbaților, cât și femeilor. Înainte ca Pământul să fie distrus de 

potop, Dumnezeu l-a trimis pe Noe să avertizeze lumea cu privire la ce urma să se întâmple. 

Nu ar avea sens ca Dumnezeu să trimită avertismente speciale lumii înainte ca aceasta să 

fie distrusă de foc? Dar, pentru că vor exista “profeți mincinoși”, ni se spune să “nu 

disprețuim proorociile”, ci să le testăm.  

 

8. Care este una dintre metodele prin care putem testa un profet? Matei 7: 15-20 

________________________________________________________________________ 

 

9. Ce test trebuie aplicat învățăturii și lucrării unui profet? 1 Ioan 4: 2; Isaia 8:19, 20  

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, un profet adevărat trebuie să fie în armonie cu 

toate legile și învățăturile Bibliei. În acest secol, au fost câțiva care au fost numiți profeți, 

dar dacă directivele lor sunt contrare Bibliei, se dovedesc a fi mincinoși. De exemplu, în 

anii ’70, Jeanne Dixon și Ruth Montgomery au crezut în comuniunea cu cei morți. Din 

moment ce Biblia învață în mod clar că numai Dumnezeu este nemuritor și că, până la 

revenirea lui Hristos omul este muritor, niciun așa-zis profet care crede în nemurirea 

naturală a sufletului, nu ar putea fi un profet adevărat. (Vezi Doisprezece teste ale unui 

profet adevărat de la sfârșitul acestei prelegeri.) 

 

În toamna anului 1844, un tânăr, cunoscut sub numele de Hazen Foss, a primit ceea ce el 

a considerat a fi o viziune din partea lui Dumnezeu. La scurt timp după aceea, i s-a spus să 

relateze viziunea și altora, dar i-a fost teamă să facă acest lucru. El a spus că Dumnezeu l-

a avertizat cu privire la consecințele nesupunerii și că, dacă va refuza, lumina va fi dată 

altei persoane. Temându-se de batjocură, el a refuzat să relateze viziunea. După aceea, l-

au încercat niște sentimente foarte ciudate, iar o voce i-a spus: “Ai întristat Duhul 

Domnului”. Îngrozit de propria încăpățânare și răzvrătire, i-a spus Domnului că va relata 

viziunea, dar în momentul în care a convocat un grup de credincioși creștini, nu și-a putut 

aminti viziunea. A încercat în zadar să-și amintească scenele așa cum îi fuseseră 

prezentate; și apoi, plin de o profundă disperare, a exclamat: “A dispărut din mintea mea; 

nu pot spune nimic, iar Duhul Domnului m-a părăsit”. Martorii oculari au spus că a fost 

cea mai înfricoșătoare întâlnire la care au participat.  

 

La începutul anului 1845, Foss a auzit o fată tânără și plăpândă, în vârstă de 17 ani, cu 

numele de Ellen Harmon, cum relatează o viziune pe care o experimentase unui grup de 

credincioși din Portland, Maine. El a recunoscut viziunea ca fiind cea pe care o avusese și 

el cu ceva timp în urmă. Întâlnindu-se cu ea în dimineața următoare, i-a relatat experiența 

sa și a încurajat-o să-și execute cu fidelitate lucrarea, declarând: “Cred că viziunile sunt 

luate de la mine și oferite ție. Nu refuza să asculți de Dumnezeu, pentru că acest lucru îți 

va pune sufletul în pericol. Sunt un om pierdut. Tu ești aleasa lui Dumnezeu; fă-ți lucrarea 

cu credincioșie, iar coroana care ar fi putut fi a mea, o vei primi tu.” Comparând datele, 



ei au descoperit că numai după ce i s-a spus că viziunile au fost luate de la el, a avut Ellen 

prima ei revelație.  

 

Ellen G. White a fost o femeie care a avut o relație incredibilă cu Domnul, după cum reiese 

din scrierile ei. S-a estimat că a avut aproximativ 2000 de viziuni, variind ca durată de la 

15 minute la aproape 4 ore. Pe parcursul unei viziuni, respirația doamnei White înceta în 

totalitate. Inima și pulsul continuau să bată, iar ochii ei erau întotdeauna deschiși și 

orientați în sus. Până la moartea ei, la 87 de ani, în anul 1915, acest mesager al lui 

Dumnezeu și-a îndeplinit cu credincioșie lucrarea și a purtat roadele autenticității. 

Învățăturile ei nu au fost niciodată diferite față de vorbele aspre ale Sfintelor Scripturi. 

Ultimele ei cuvinte rostite într-o întâlnire publică mare, au fost: “Frați și surori, vă 

recomand această carte [Biblia].” Viața și scrierile ei “au edificat” (au construit) biserica, 

au întărit lucrarea de slujire, l-au glorificat pe Hristos și au dus la “perfecționarea 

sfinților”.  

 

Deși a avut o educație de doar trei clase, ea este unul dintre cei mai publicați autori, iar 

cărțile ei au fost traduse în mai multe limbi decât cărțile altor autori de sex feminin. 

Milioane de oameni au declarat că importanța scrierilor ei i-a apropiat de Dumnezeu. De 

asemenea, o mișcare vastă, de ordin mondial, cuprinzând școli, spitale, universități, edituri 

și chiar și o școală medicală, reprezintă rodul direct al vieții ei de servire și al dezvăluirii 

de la Dumnezeu. Dacă i-am aplica testul lui Isus, “După roadele lor îi veți cunoaște”, am 

găsi dovezi abundente că ea a avut într-adevăr o chemare autentică.  

 

 

 

DOISPREZECE TESTE ALE UNUI PROFET ADEVĂRAT 

 
1. Un profet adevărat nu minte. Predicția lui necondiționată va fi întotdeauna 100% corectă și 

precisă. (Deuteronom 18:21, 22) 

 

2. Un profet adevărat nu proorocește pentru taxe, tarife sau plăți. (2 Împărați 5:15, 16) 

 

3. Un profet adevărat nu dă nici măcar o interpretare proprie a profeției sale sau a unui alt 

profet. Este întotdeauna interpretarea Domnului, bazată pe ceea ce i-a fost dezvăluit. (2 

Petru 1:20) 

 

4. Un profet adevărat nu proorocește în numele său. Face întotdeauna acest lucru în numele 

Domnului. (2 Petru 1:21) 

 

5. Un profet adevărat evidențiază păcatele, fărădelegile și nedreptățile oamenilor împotriva lui 

Dumnezeu. (Isaia 58: 1) 

 

6. Un profet adevărat avertizează poporul lui Dumnezeu cu privire la judecățile ce urmează. 

(Isaia 24: 19-21) 

 



7. Un profet adevărat întărește biserica prin consultanță și sfătuire în ceea ce privește 

problemele religioase. (1 Corinteni 14: 3, 4) 

 

8. Un profet adevărat va fi în armonie absolută cu toate învățăturile profeților anteriori. (1 

Corinteni 14:21, Isaia 8:20) 

 

9. Un profet adevărat recunoaște întruparea și divinitatea lui Isus Hristos. (1 Ioan 1-4) 

 

10. Un profet adevărat nu va respira atunci când are o viziune. (Daniel 10:15, 17) 

 

11. Un profet adevărat poate fi recunoscut(ă) după rezultatele lucrărilor lui/ei. (Matei 7: 16-20) 

 

12. Un profet adevărat acționează în conformitate cu voința și aprobarea lui Dumnezeu 

exprimate în Biblie în general, iar în mod special, exprimate în cele zece porunci. 

(Deuteronom 18:18, 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspunsuri cheie pentru lecția #29 

 
Î. 1 – Apostoli, profeți, evangheliști, pastori și învățători. 

Î. 2 – a. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire; 

         b. Pentru zidirea trupului lui Hristos; 

         c. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței 

Î. 3 – Până la sfârșitul timpului. 

Î. 4 – Nu tratați profețiile cu dispreț. 

Î. 5 – Testați profețiile! 

Î. 6 – Dumnezeu ne avertizeză împotriva profeților “mincinoși”. 

Î. 7 – Duhul lui Dumnezeu va fi vărsat prin intermediul visurilor și vedeniilor. 

Î. 8 – Îi veți cunoaște după roadele și faptele lor.  

Î. 9 – Ele trebuie să fie în armonie cu legile și învățăturile Bibliei.  


