
STUDIUL: PROFETI ADEVARATI

Caracteristicile profetilor adevarati

Din BIBLIE:

LUCRAREA UNUI PROFET ESTE A INDEMNA, CONSOLA, EDIFICA
TRUPUL LUI CRISTOS CARE ESTE BISERICA.
1Co 14:3-4 Fidela
3 Dar cel ce profețește, vorbește oamenilor spre edificare și îndemnare
și mângâiere.
4 Cel ce vorbește într-o limbă necunoscută se edifică pe sine însuși, dar
cel ce profețește edifică biserica.

PROMISIUNEA DE PROFETI DATA BISERICII
Deu 18:18 Fidela
Le voi ridica un Profet dintre fraţii lor, asemenea ţie şi voi pune cuvintele
mele în gura lui; şi el le va vorbi tot ce îi voi porunci.

DUMNEZEU A TRIMIS PROFETI INCA DE LA INCEPUTUL LUMII
Luk 1:70 Fidela
Așa cum vorbise prin gura sfinților săi profeți, care fuseseră de când
lumea a început;

DUMNEZEU CALAUZESTE POPORUL PRIN PROFETI
Hos 12:13 Fidela
Şi printr-un profet, DOMNUL l-a scos pe Israel din Egipt şi printr-un
profet a fost păstrat.

DUMNEZEU ESTE CEL CE VORBESTE PRIN PROFETI
2Ki 21:10 Fidela
Și DOMNUL a vorbit prin servitorii săi, profeții, spunând:

PROFETII CUNOSC PLANUL LUI DUMNEZEU
Amo 3:7 Fidela
Într-adevăr Domnul DUMNEZEU nu va face nimic fără să își reveleze
taina lui servitorilor săi, profeții.

EI VORBESC "LA LEGE SI LA MARTURIE"
Isa 8:20 Fidela
La lege şi la mărturie; dacă ei nu vorbesc conform acestui cuvânt, este
pentru că nu au lumină în ei.



DUMNEZEU ISI PROCLAMA LEGILE SALE PRIN PROFETI
Zec 7:12 Fidela
Da, şi-au făcut inima ca o piatră de diamant, ca nu cumva să asculte
legea şi cuvintele pe care DOMNUL oştirilor le-a trimis în duhul său, prin
profeţii dinainte; de aceea a venit o mare furie de la DOMNUL oştirilor.

PROFETII ADEVARATI MUSTRA PACATUL, CHEAMA LA POCAINTA
SI LA TINEREA LEGILOR LUI DUMNEZEU
2Ki 17:13 Fidela
Totuși, DOMNUL a mărturisit împotriva lui Israel și împotriva lui Iuda prin
toți profeții și prin toți văzătorii, spunând: Întoarceți-vă de la căile voastre
rele și țineți poruncile mele și statutele mele, conform cu toată legea pe
care am poruncit-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin servitorii
mei, profeții.
+
2Ch 24:19 Fidela
Totuși el a trimis profeți la ei, să îi aducă din nou la DOMNUL; și au
mărturisit împotriva lor, dar au refuzat să deschidă urechea.
+
Jer 23:21-22 Fidela
21 Eu nu am trimis pe acești profeți, totuși ei au alergat; eu nu le-am
vorbit, totuși ei au profețit.
22 Dar dacă ar fi stat în sfatul meu și ar fi făcut pe poporul meu să
asculte cuvintele mele, atunci ei i-ar fi întors de la calea lor rea și de la
răutatea facerilor lor.

SUNT DESEORI TRIMISI A MUSTRA POPORUL APOSTAT
Eze 2:1-10 Fidela
1 Și el mi-a spus: Fiu al omului, stai pe picioarele tale și eu voi vorbi cu
tine.
2 Și duhul a intrat în mine când el a vorbit cu mine și m-a pus pe picioare
încât l-am auzit pe cel ce îmi vorbea.
3 Și mi-a spus: Fiu al omului, te trimit la copiii lui Israel, la o națiune
răzvrătită, care s-a răzvrătit împotriva mea; ei și părinții lor au încălcat
legea împotriva mea, până în această zi.
4 Fiindcă ei sunt copii nerușinați și cu inimă îndărătnică. Eu te trimit la ei
și tu să le spui: Astfel spune Domnul DUMNEZEU.
5 Și ei, fie că vor asculta, fie că se vor feri, (pentru că ei sunt o casă
răzvrătită), totuși vor ști că a fost un profet printre ei.
6 Și tu, fiu al omului, nu te teme de ei, nici nu te teme de cuvintele lor,
deși mărăcini și spini sunt cu tine și locuiești printre scorpioni; nu te teme
de cuvintele lor, nici nu te descuraja din cauza privirilor lor, deși ei sunt o
casă răzvrătită.



7 Și tu să le vorbești cuvintele mele, fie că vor asculta, fie că se vor feri;
fiindcă ei sunt foarte răzvrătiți.
8 Dar tu, fiu al omului, ascultă ce eu îți spun: Nu te răzvrăti ca această
casă răzvrătită; deschide-ți gura și mănâncă ce îți dau.
9 Și când m-am uitat, iată, o mână era trimisă la mine; și, iată, în ea era
un sul de carte;
10 Și el l-a desfășurat înaintea mea; și acesta era scris pe dinăuntru și
pe dinafară; și erau scrise în el plângeri și jelire și vaiet.
+
Zec 1:4 Fidela
Nu fiţi ca părinţii voştri, la care au strigat profeţii dinainte, spunând: Astfel
spune DOMNUL oştirilor: Întoarceţi-vă acum de la căile voastre rele şi de
la faptele voastre rele; dar nu au auzit, nici nu mi-au dat ascultare, spune
DOMNUL.

DUMNEZEU VA DISTRUGE PE CEI CE RESPING MESAJELE DATE
PRIN PROFETII SAI
2Ch 25:16 Fidela
Și s-a întâmplat, precum vorbea cu el, că împăratul i-a spus: Ești tu
rânduit pentru a sfătui pe împărat? Lasă-mă! De ce să fii lovit? Atunci
profetul l-a lăsat și a spus: Știu că Dumnezeu a hotărât să te nimicească,
pentru că ai făcut aceasta, nedând ascultare sfatului meu.
+
2Ch 36:16 Fidela
Dar ei au batjocorit pe mesagerii lui Dumnezeu și au disprețuit cuvintele
lui și au înșelat pe profeții lui, până când furia DOMNULUI a izbucnit
împotriva poporului său și nu a mai fost nicio vindecare.

EI SUNT OAMENI CARE AU UNGEREA DUHULUI SFANT, SI
DUMNEZEU VREA CA TOT POPORUL SAU SA FIE UN POPOR DE
PROFETI (PLOAIA TARZIE VA IMPLINI ACEASTA PROFETIE)
Act 19:6 Fidela
Și după ce Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit peste ei;
și vorbeau în limbi și profețeau.
+
Num 11:29 Fidela
Și el i-a spus: Ești invidios pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot
poporul DOMNULUI să fie profeți și ca DOMNUL să pună duhul său
peste ei!
+
2Ki 2:15 Fidela
Și când fiii profeților, care erau acolo la Ierihon pentru a vedea, l-au
văzut, au zis: Duhul lui Ilie se odihnește peste Elisei. Și au venit să îl
întâmpine și s-au plecat până la pământ înaintea lui.



+
1Ch 16:22 Fidela
Spunând: Nu atingeți pe unșii mei și nu faceți rău profeților mei.
+
Psa 105:15 Fidela
Spunând: Nu atingeți pe unșii mei și nu faceți rău profeților mei.
+
Mic 3:7-8 Fidela
7 Atunci văzătorii vor fi rușinați, și ghicitorii încurcați: da, ei toți își vor
acoperi buzele; fiindcă nu este răspuns de la Dumnezeu.
8 Dar cu adevărat eu sunt plin de putere, prin duhul DOMNULUI și de
judecată și de tărie, ca să îi spun lui Iacob încălcarea lui și lui Israel
păcatul lui.
+
Rev 22:6 Fidela
Și mi-a spus: Aceste cuvinte sunt credincioase și adevărate; și Domnul
Dumnezeul sfinților profeți a trimis pe îngerul său să arate robilor săi
lucrurile care trebuie făcute în curând.
+
Rev 22:9 Fidela
Atunci mi-a spus: Vezi, nu face aceasta, fiindcă eu sunt împreună-rob cu
tine și cu frații tăi, profeții, și cu cei ce țin strâns cuvintele acestei cărți;
închină-te lui Dumnezeu.
+
1Co 14:39 Fidela
De aceea, fraților, doriți zelos să profețiți și nu opriți a se vorbi în limbi.

UN PROFET ADEVARAT ESTE ASCULTAT DE DUMNEZEU, EL ESTE
UN INTERCESOR PENTRU SALVAREA SUFLETELOR
Gen 20:7 Fidela
De aceea acum dă înapoi bărbatului pe soţia lui; căci este profet şi se va
ruga pentru tine şi vei trăi; dar dacă nu o dai înapoi, să ştii că vei muri
negreşit, tu şi toţi ai tăi.

A FI PROFET INSEAMNA, DE ASEMENEA, UN INTERMEDIAR PRIN
CARE DUMNEZEU VORBESTE (CEI 144000 TREBUIE SA AUDA
VOCEA DUHULUI SFANT CA SA POATA SUPRAVIETUI SPIRITUAL IN
PERIOADA DE ANGUSTIE)
Exo 7:1 Fidela Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Vezi, te-am făcut un
dumnezeu pentru Faraon; și Aaron, fratele tău, va fi profetul tău.

DUMNEZEU DORESTE SA RIDICE MULTI PROFETI CONTEMPORANI
1Ki 18:4 Fidela Fiindcă s-a întâmplat, când Izabela a stârpit pe profeţii
DOMNULUI, că Obadia a luat o sută de profeţi şi i-a ascuns câte



cincizeci într-o peşteră şi i-a hrănit cu pâine şi apă.)
+
1Sa 10:5 Fidela După aceea vei veni la dealul lui Dumnezeu, unde este
garnizoana filistenilor; și se va întâmpla, când vei fi intrat acolo în cetate,
că vei întâlni o ceată de profeți, coborând de la locul înalt cu un
psalterion și o tamburină și un fluier și o harpă, înaintea lor, și ei vor
profeți;

ACUM NU SUNTEM TOTI PROFETI INCA, DAR VOM FI DACA DORIM
ACEST LUCRU
1Co 12:29 Fidela
Sunt toți apostoli? Sunt toți profeți? Sunt toți învățători? Sunt toți lucrători
de miracole?
+
1Co 13:9 Fidela
Căci cunoaștem în parte și profețim în parte;
+
1Co 14:1 Fidela
Urmăriți dragostea creștină și doriți zelos darurile spirituale, dar mai
degrabă să profețiți.
+
1Co 14:5 Fidela
Aș dori ca voi toți să vorbiți în limbi, dar mai degrabă să profețiți, fiindcă
mai mare este cel ce profețește decât cel ce vorbește în limbi, afară
numai dacă traduce, ca biserica să primească edificare.
+
1Co 14:24 Fidela
Dar dacă toți profețesc și intră cineva care nu crede sau neînvățat, el
este convins de toți, este judecat de toți,

EUL UNUI PROFET ADEVARAT ESTE MORT, CRISTOS LOCUIESTE
IN INIMA SA, EL VORBESTE CUVINTELE LUI DUMNEZEU
1Sa 10:6-7 Fidela
6 Și Duhul DOMNULUI va veni peste tine și vei profeți cu ei și vei fi
transformat într-un alt om.
7 Și să fie astfel, atunci când aceste semne ți se vor întâmpla, fă cum ți
se arată ocazia, pentru că Dumnezeu este cu tine.
+
Deu 18:18 Fidela
Le voi ridica un Profet dintre fraţii lor, asemenea ţie şi voi pune cuvintele
mele în gura lui; şi el le va vorbi tot ce îi voi porunci.

DACA UN PROFET PROFETIZEAZA PACE SI PROSPERITATE,
TREBUIE SA ASTEPTAM PANA CAND PROFETIA ESTE INDEPLINITA



PENTRU A VEDEA DACA ESTE UN PROFET AL LUI DUMNEZEU
Jer 28:5-9 Fidela
5 Atunci profetul Ieremia i-a spus profetului Hanania în prezența preoților
și în prezența întregului popor care stătea în picioare în casa
DOMNULUI,
6 Chiar profetul Ieremia a spus: Amin; DOMNUL să facă astfel;
DOMNUL să împlinească cuvintele tale pe care tu le-ai profețit, pentru a
aduce, din nou, din Babilon, în acest loc, toate vasele casei DOMNULUI
și pe toți cei duși acolo.
7 Totuși, ascultă acum acest cuvânt pe care îl vorbesc în urechile tale și
în urechile întregului popor;
8 Profeții care au fost înainte de mine și înainte de tine din vechime au
profețit deopotrivă împotriva multor țări și împotriva a mari împărății,
despre război și despre rău și despre ciumă.
9 Profetul care profețește despre pace, când cuvântul profetului se va
întâmpla, atunci profetul va fi cunoscut, că, într-adevăr, DOMNUL l-a
trimis.

DACA PROFETIA ESTE INDEPLINITA SI INDEPLINESTE ALTE
CRITERII ALE UNUI PROFET ADEVARAT(UNELE CONDITII SUNT
OBLIGATORII: CARACTERUL, CONSACRARE, SA FACA PARTE DIN
POPORUL LUI DUMNEZEU, SA SLUJEASCA FARA EGOISM ETC. IN
TIMP CE ALTELE SUNT OPTIONALE: NU ESTE NECESAR SA AIBA
VIZIUNI, POATE AVEA DOAR VISE, NU ESTE STRICT NECESAR A
AVEA SEMNELE FIZICE, LESINATUL, SA NU AIBA PULS, SA NU
RESPIRE ETC) ESTE PROFET ADEVARAT
1Sa 10:9 Fidela
Și a fost astfel, că atunci când s-a întors ca să plece de la Samuel,
Dumnezeu i-a dat altă inimă; și toate aceste semne s-au întâmplat în
acea zi.
+
Eze 33:33 Fidela
Și când aceasta se întâmplă (iată, se va întâmpla), atunci vor cunoaște
că un profet a fost printre ei.

POPORUL TREBUIE SA PRIMEASCA SI SA ASCULTE DE
CUVINTELE UNUI PROFET CA SI CAND DUMNEZEU AR FI CEL CE
VORBESTE
Deu 18:19 Fidela
Şi se va întâmpla, că oricui nu va da ascultare cuvintelor mele, pe care le
va spune el în numele meu, îi voi cere socoteală.

IN ZILELE NOASTRE UN PROFET ADEVARAT PRIMESTE
CUVINTELE LUI DUMNEZEU IN VIZIUNI SAU VISE



Num 12:6 Fidela
Și a spus: Ascultați acum cuvintele mele: Dacă este un profet între voi,
eu DOMNUL mă voi face cunoscut lui intr-o viziune și îi voi vorbi într-un
vis.

UN PROFET ADEVARAT TREBUIE SA FIE DIN POPORUL
ADEVARAT, ADEVARATA BISERICA ADVENTISTA (FILADELFIA, NU
LAODICEA)
Deu 18:15 Fidela
DOMNUL Dumnezeul tău îţi va ridica un Profet din mijlocul tău, dintre
fraţii tăi, asemenea mie, lui să îi daţi ascultare;
+
Deu 18:18 Fidela
Le voi ridica un Profet dintre fraţii lor, asemenea ţie şi voi pune cuvintele
mele în gura lui; şi el le va vorbi tot ce îi voi porunci.

NU SUNT FOARTE EDUCATI IN SCOLILE LUMESTI
Amo 7:14 Fidela
Atunci Amos a răspuns și i-a zis lui Amația: Eu nu eram profet, nici fiu de
profet, ci eram păzitor de oi și culegător de roade de sicomor;

MOISE AVEA O RELATIE MAI STRANSA CU DUMNEZEU DECAT
PROFETII DUPA EL. DOAR ISUS A AVUT O ASEMENEA RELATIE CU
DUMNEZEU SI ESTE POSIBIL CA CEI 144000 SA O AIBA IN VIITOR...
Num 12:7-8 Fidela
7 Servitorul meu Moise nu este astfel, el fiind credincios în toată casa
mea.
8 Cu el voi vorbi gură către gură, chiar pe față și nu în vorbe adânci; și
asemănarea DOMNULUI o va privi, pentru ce atunci nu v-ați temut să
vorbiți împotriva servitorului meu Moise?
+
Deu 34:10 Fidela
Şi nu s-a mai ridicat profet în Israel ca Moise, pe care să îl fi cunoscut
DOMNUL faţă către faţă,

UN PROFET ADEVARAT ESTE UN MIJLOC DE A-L INTREBA PE
DUMNEZEU
1Sa 9:9 Fidela
(Înainte, în Israel, când un om mergea să îl întrebe pe Dumnezeu, astfel
vorbea: Veniți și să mergem la văzător, pentru că cel care este acum
numit Profet înainte era numit Văzător.)

CEI CARE VORBESC SAU ACTIONEAZA IMPOTRIVA UNUI PROFET
VOR TREZI MANIA LUI DUMNEZEU



Num 12:8-9 Fidela
8 Cu el voi vorbi gură către gură, chiar pe față și nu în vorbe adânci; și
asemănarea DOMNULUI o va privi, pentru ce atunci nu v-ați temut să
vorbiți împotriva servitorului meu Moise?
9 Și mânia DOMNULUI s-a aprins împotriva lor; și a plecat.
+
Deu 18:19 Fidela
Şi se va întâmpla, că oricui nu va da ascultare cuvintelor mele, pe care le
va spune el în numele meu, îi voi cere socoteală.

CEI CARE VORBESC IMPOTRIVA MESAJULUI UNUI PROFET
VORBESC IMPOTRIVA DUHULUI SFANT, PENTRU CA PROFETUL
VORBESTE PLIN DE DUHUL SFANT...
Mat 12:32 Fidela
Și oricui vorbește un cuvânt împotriva Fiului omului, îi va fi iertat; dar
oricui vorbește împotriva Duhului Sfânt, nu îi va fi iertat nici în această
lume, nici în cea care vine.
+
Jdg 2:20 Fidela
Și mânia DOMNULUI s-a aprins împotriva lui Israel și el a spus: Pentru
că acest popor a încălcat legământul meu, pe care l-am poruncit
părinților lor, și nu a dat ascultare vocii mele;

UN PROFET ADEVARAT POATE GRESI ATUNCI CAND DA SFAT
CARE NU ESTE INSPIRAT DE DUMNEZEU. ACEASTA NU IL
TRANSFORMA INTR-UN PROFET FALS. SUNT ERORI SPECIFICE
CARE NU II SCHIMBA CARACTERUL SFANT. EL SE POCAIESTE SI
RAMANE UN PROFET ADEVARAT.
2Sa 7:2-5 Fidela
2 Că împăratul a spus profetului Natan: Vezi acum, eu locuiesc într-o
casă de cedru, dar chivotul lui Dumnezeu locuiește înăuntrul covoarelor.
3 Și Natan a spus împăratului: Du-te, fă tot ce este în inima ta, fiindcă
DOMNUL este cu tine.
4 Și s-a întâmplat că, în acea noapte cuvântul DOMNULUI a venit la
Natan, spunând:
5 Du-te și spune servitorului meu David: Astfel spune DOMNUL: Îmi vei
zidi tu o casă ca să locuiesc în ea?
+
1Ch 22:8 Fidela
Dar cuvântul DOMNULUI a venit la mine, spunând: Tu ai vărsat mult
sânge și ai făcut războaie mari, să nu construiești o casă numelui meu,
deoarece ai vărsat mult sânge pe pământ înaintea mea.

DUMNEZEU FACE JUDECATA PRIN PROFETII SAI



1Ki 18:40 Fidela
Şi Ilie le-a spus: Luaţi pe profeţii lui Baal; să nu scape niciunul dintre ei.
Şi i-au luat; şi Ilie i-a coborât la pârâul Chişon şi i-a ucis acolo.

PROFETII ADEVARATI NU ANUNTA LUCRURI PLACUTE
1Ki 22:8 Fidela
Şi împăratul lui Israel i-a spus lui Iosafat: Este încă un bărbat, Micaia, fiul
lui Imla, prin care noi putem întreba pe DOMNUL; dar îl urăsc, pentru că
nu profeţeşte binele referitor la mine, ci răul. Şi Iosafat a spus: Să nu
spună împăratul astfel.
+
1Ki 22:17-18 Fidela
17 Iar el a spus: Am văzut tot Israelul împrăştiat pe dealuri, ca oi care nu
au păstor; şi DOMNUL a zis: Aceştia nu au stăpân; să se întoarcă
fiecare om la casa lui în pace.
18 Şi împăratul lui Israel i-a spus lui Iosafat: Nu ţi-am zis eu că nu
profeţeşte binele referitor la mine, ci numai răul?

PROFETII ADEVARATI SUNT UNITI IN ACELASI DUH, PENTRU CA
DUHUL SFANT II INSPIRA CU ACELASI ADEVAR
2Ki 2:3 Fidela
Și fiii profeților care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au spus: Știi tu că
DOMNUL îl va lua pe stăpânul tău de deasupra capului tău în această
zi? Și el a zis: Da, știu; tăceți.
+
2Ki 2:5 Fidela
Și fiii profeților care erau la Ierihon au venit la Elisei și i-au spus: Știi tu
că DOMNUL îl va lua pe stăpânul tău de deasupra capului tău în această
zi? Și el a răspuns: Da, știu; tăceți.

DUMNEZEU ANUNTA PRIN PROFETI CAPTIVITATEA SI
DISTRUGEREA POPORULUI CARE PROFESEAZA A FI AL SAU
2Ki 17:23 Fidela
Până când DOMNUL a îndepărtat pe Israel dinaintea feței sale, precum
spusese prin toți servitorii săi, profeții. Astfel a fost Israel dus din propria
lor țară în Asiria până în această zi.
+
2Ki 21:10-15 Fidela
10 Și DOMNUL a vorbit prin servitorii săi, profeții, spunând:
11 Deoarece Manase, împăratul lui Iuda, a făcut aceste urâciuni și a
lucrat cu stricăciune mai mult decât tot ce au făcut amoriții, care au fost
înainte de el și a făcut de asemenea pe Iuda să păcătuiască cu idolii săi,
12 De aceea astfel spune DOMNUL Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce
asupra Ierusalimului și a lui Iuda un astfel de rău, încât oricine aude de



acesta, amândouă urechile îi vor țiui.
13 Și voi întinde peste Ierusalim frânghia Samariei și firul cu plumb al
casei lui Ahab; și voi șterge Ierusalimul precum un om șterge un vas,
ștergându-l și răsturnându-l.
14 Și voi părăsi rămășița moștenirii mele și îi voi da în mâna dușmanilor
lor; și ei vor deveni un vânat și o pradă pentru dușmanii lor;
15 Pentru că au făcut ce este rău înaintea ochilor mei și m-au provocat
la mânie, din ziua în care părinții lor au ieșit din Egipt, până în această zi.

POATE ANUNTA MOARTEA CUIVA
2Ki 20:1 Fidela
În acele zile Ezechia era bolnav de moarte. Și profetul Isaia, fiul lui Amoț,
a venit la el și i-a zis: Astfel spune DOMNUL: Pune-ți casa în ordine,
fiindcă vei muri și nu vei trăi.

POT FI PUTINI SAU MULTI SI DESEORI SUNT PERSECUTATI DE
LIDERII POPORULUI PROFESAT AL LUI DUMNEZEU
1Ki 18:4 Fidela
Fiindcă s-a întâmplat, când Izabela a stârpit pe profeţii DOMNULUI, că
Obadia a luat o sută de profeţi şi i-a ascuns câte cincizeci într-o peşteră
şi i-a hrănit cu pâine şi apă.)
+
2Ki 2:7 Fidela
Și cincizeci de bărbați dintre fiii profeților au mers și au stat în picioare
pentru a vedea de departe; și ei amândoi au stat în picioare lângă
Iordan.

A CREDE PROFETII ESTE VITAL PENTRU A NU RATACI DE PE
CARAREA VIETII
2Ch 20:20 Fidela
Și s-au ridicat devreme dimineața și au ieșit în pustiul din Tecoa; și cum
au ieșit, Iosafat a stat în picioare și a spus: Ascultați-mă, Iuda și voi
locuitori ai Ierusalimului; Credeți în DOMNUL Dumnezeul vostru, astfel
veți fi voi întemeiați; credeți pe profeții lui, astfel veți prospera.

A SUBESTIMA MESAJELE PROFETILOR SI A UCIDE PROFETII ESTE
REBELIUNE IMPOTRIVA LUI DUMNEZEU
Neh 9:26 Fidela
Totuși au fost neascultători și s-au răzvrătit împotriva ta și au aruncat
legea ta în spatele lor și au ucis pe profeții tăi care au mărturisit
împotriva lor pentru a-i întoarce la tine și au făcut mari batjocuri.

FARA PROFETI POPORUL NU INTELEGE VIITORUL
Psa 74:7-10 Fidela



7 Au aruncat foc în sanctuarul tău, au spurcat, dărâmând la pământ
locuința numelui tău.
8 Au spus în inimile lor: Să îi nimicim pe toți! Ei au ars toate sinagogile lui
Dumnezeu din țară.
9 Noi nu vedem semnele noastre, nu mai este niciun profet; nici nu este
printre noi vreunul care știe până când.
10 Cât timp, Dumnezeule, va ocărî potrivnicul? Va blasfemia dușmanul
numele tău pentru totdeauna?

EI SUNT TRIMISI DIMINEATA DEVREME
Jer 7:25 Fidela
Din ziua în care părinții voștri au ieșit din țara Egiptului până în această
zi am trimis chiar pe toți servitorii mei profeții, zilnic ridicându-mă
devreme și trimițându-i;
+
Jer 25:4 Fidela
Și DOMNUL i-a trimis la voi pe toți servitorii săi, profeții, ridicându-i
devreme și trimițându-i; dar voi nu ați dat ascultare, nici nu v-ați aplecat
urechea să ascultați.
+
Jer 26:5 Fidela
Pentru a da ascultare cuvintelor servitorilor mei, profeții, pe care i-am
trimis la voi, deopotrivă ridicându-i devreme și trimițându-i, iar voi nu ați
dat ascultare;
+
Jer 44:4 Fidela
Totuși eu am trimis la voi pe toți servitorii mei profeții, ridicându-mă
devreme și trimițându-i, spunând: Oh, nu faceți acest lucru scârbos, pe
care eu îl urăsc.
+
Act 2:14-18 Fidela
14 Dar Petru, stând în picioare cu cei unsprezece, și-a înălțat vocea și
le-a spus: Voi bărbați din Iudeea și toți care locuiți la Ierusalim, fie-vă
cunoscută aceasta și ascultați cuvintele mele:
15 Fiindcă aceștia nu sunt beți, cum presupuneți voi, fiindcă este ora a
treia a zilei.
16 Ci aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel:
17 Și se va întâmpla în zilele de pe urmă, spune Dumnezeu: Voi turna
din Duhul meu peste toată făptura; și fiii voștri și fiicele voastre vor profeți
și tinerii voștri vor vedea viziuni și bătrânii voștri vor visa visuri;
18 Și de asemenea peste robii mei și peste roabele mele voi turna în
acele zile din Duhul meu; și vor profeți;

SUNT DESEORI PERSECUTATI DE BISERICA LOR



Jer 18:18 Fidela
Atunci au spus ei: Veniți și să plănuim planuri împotriva lui Ieremia,
pentru că legea nu va pieri de la preot, nici sfatul de la înțelept, nici
cuvântul de la profet. Veniți și să îl lovim cu limba și să nu luăm seama la
niciunul dintre cuvintele lui.
+
Jer 26:8 Fidela
Și s-a întâmplat, după ce Ieremia a terminat de vorbit tot ceea ce
DOMNUL îi poruncise să vorbească întregului popor, că preoții și profeții
și tot poporul l-au apucat, spunând: Vei muri negreșit.
+
Jer 26:11 Fidela
Atunci preoții și profeții au vorbit prinților și întregului popor, spunând:
Acest om este demn de moarte pentru că a profețit împotriva acestei
cetăți, precum ați auzit cu urechile voastre.

LIDERII BISERICII APOSTATE INTOTDEAUNA AU UCIS PROFETII
Mat 23:29-31 Fidela
29 Vai vouă, scribi și farisei, fățarnicilor! Pentru că voi zidiți mormintele
profeților și înfrumusețați mormintele celor drepți,
30 Și spuneți: Dacă am fi fost în zilele părinților noștri, nu ne-am fi făcut
părtași cu ei la sângele profeților.
31 De aceea vă sunteți martori vouă înșivă că sunteți copiii celor ce au
ucis profeții.
+
Mat 23:34 Fidela
Din această cauză, iată, eu vă trimit profeți și înțelepți și scribi; și pe unii
dintre ei îi veți ucide și crucifica; și pe alții dintre ei îi veți biciui în
sinagogile voastre și îi veți persecuta din cetate în cetate;
+
Mat 23:37 Fidela
Ierusalime, Ierusalime, care ucizi profeții și împroști cu pietre pe cei
trimiși la tine. Cât de des am voit să strâng pe copiii tăi cum își strânge
găina puii sub aripi și ați refuzat.
+
Act 7:52 Fidela
Pe care din profeți nu i-au persecutat părinții voștri? Și au ucis pe cei
care au arătat mai dinainte despre venirea Celui Drept; căruia i-ați fost
voi acum trădători și ucigași;

NU SUNT PRIMITI DE PROPRIILE RUDE
Mat 13:57 Fidela
Și s-au poticnit de el. Dar Isus le-a spus: Un profet nu este disprețuit
decât în patria sa și în casa lui.



INAINTE DE REVENIREA LUI CRISTOS PROFETI TREBUIE SA SE
RIDICE IN SPIRITUL LUI ILIE
Mal 4:5 Fidela
Iată, vă voi trimite pe profetul Ilie înainte de a veni ziua DOMNULUI cea
mare şi înspăimântătoare;
+
Joe 2:28 Fidela
Şi după aceea se va întâmpla că voi turna duhul meu peste toată
făptura; şi fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri vor visa
vise, tinerii voştri vor avea viziuni;
+
Act 2:18 Fidela
Și de asemenea peste robii mei și peste roabele mele voi turna în acele
zile din Duhul meu; și vor profeți;
+
Mat 23:34 Fidela
Din această cauză, iată, eu vă trimit profeți și înțelepți și scribi; și pe unii
dintre ei îi veți ucide și crucifica; și pe alții dintre ei îi veți biciui în
sinagogile voastre și îi veți persecuta din cetate în cetate;

CA UN PROFET SA FIE ADEVARAT NU ESTE NECESAR SA
PROFETEASCA DESPRE LUCRURI VIITOARE, CI PUR SI SIMPLU SA
CHEME LA POCAINTA
Luk 7:26-28 Fidela
26 Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă spun, chiar mai mult
decât un profet.
27 Acesta este cel despre care este scris: Iată, eu trimit pe mesagerul
meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta.
28 Fiindcă vă spun: Între cei născuți din femei, nu este profet mai mare
decât Ioan Baptist; dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, este mai
mare decât el.

UN PROFET CUNOASTE CARACTERUL UNEI PERSOANE DOAR
PRIVIND-O, PRIN DUHUL SFANT CARE LOCUIESTE IN EL
Luk 7:39 Fidela
Și când fariseul care îl invitase a văzut, își spunea în el însuși, zicând:
Acesta, dacă era profet, ar fi știut cine și ce fel de femeie este cea care îl
atinge; fiindcă este o păcătoasă.

CRISTOS A FOST UN PROFET
Luk 13:33 Fidela
Totuși, eu trebuie să umblu astăzi și mâine și poimâine, pentru că nu
este posibil ca un profet să piară afară din Ierusalim.



+
Luk 24:19 Fidela
Iar el le-a spus: Care lucruri? Iar ei i-au spus: Despre Isus din Nazaret,
care era profet, un bărbat puternic în faptă și cuvânt înaintea lui
Dumnezeu și a tuturor oamenilor;
+
Joh 4:19 Fidela
Femeia i-a spus: Domnule, îmi dau seama că ești profet.
+
Joh 4:44 Fidela
Fiindcă Isus însuși a adus mărturie că un profet nu are onoare în propria
lui patrie.
+
Joh 6:14 Fidela
Atunci oamenii aceia, când au văzut miracolul pe care îl făcuse Isus, au
spus: Într-adevăr acesta este profetul ce trebuia să vină în lume.
+
Act 3:20-23 Fidela
20 Și el îl va trimite pe cel dinainte predicat vouă, pe Isus Cristos;
21 Pe care cerul trebuie să îl primească până la timpurile restituirii
tuturor lucrurilor, pe care Dumnezeu le-a spus prin gura tuturor sfinților
săi profeți de când a început lumea.
22 Fiindcă Moise într-adevăr spunea părinților: Domnul Dumnezeul
vostru vă va ridica un profet dintre frații voștri, asemenea mie; pe el să îl
ascultați în toate, orice vă va spune.
23 Și se va întâmpla, că fiecare suflet care nu îl va asculta pe acel
profet, va fi nimicit din popor.

ENOH A FOST UN PROFET
Jud 1:14 Fidela
Dar şi Enoh, al şaptelea de la Adam, a profeţit despre acestea, spunând:
Iată, Domnul vine cu zecile de mii de sfinţi ai lui,

AVRAAM, ISAC SI IACOV AU FOST PROFETI
Luk 13:28 Fidela
Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, când veți vedea pe Avraam și pe
Isaac și pe Iacob și pe toți profeții în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi
aruncați afară.
+
Gen 20:7 Fidela
De aceea acum dă înapoi bărbatului pe soţia lui; căci este profet şi se va
ruga pentru tine şi vei trăi; dar dacă nu o dai înapoi, să ştii că vei muri
negreşit, tu şi toţi ai tăi.



MOISE A FOST UN PROFET
Luk 24:27 Fidela
Și începând de la Moise și de la toți profeții, le-a explicat în toate
scripturile cele referitoare la el însuși.

DAVID A FOST UN PROFET
Act 2:29-31 Fidela
29 Bărbați și frați, lăsați-mă să vă vorbesc pe față despre patriarhul
David, că el este deopotrivă mort și îngropat și mormântul lui este cu noi
până în această zi.
30 De aceea, fiind profet și știind că Dumnezeu i-a jurat cu jurământ, că
din rodul coapselor sale, conform cărnii, îl va ridica pe Cristos să șadă
pe tronul său;
31 El, prevăzând, a vorbit despre învierea lui Cristos, că sufletul lui nu a
fost lăsat în iad, nici carnea lui nu a văzut putrezirea.

TOTI SCRIITORII SFINTELOR SCRIPTURI AU FOST PROFETI
Luk 24:25 Fidela
Atunci el le-a spus: O, neînțelepților și înceți cu inima în a crede toate
cele ce profeții au vorbit;
+
Act 3:21 Fidela
Pe care cerul trebuie să îl primească până la timpurile restituirii tuturor
lucrurilor, pe care Dumnezeu le-a spus prin gura tuturor sfinților săi
profeți de când a început lumea.

PRINTRE PRIMII CRESTINI ERAU MULTI PROFETI
Act 11:27 Fidela
Și în acele zile au coborât profeți de la Ierusalim la Antiohia.
+
Act 13:1 Fidela
Și erau în biserica ce era în Antiohia, anumiți profeți și învățători,
precum: Barnaba și Simeon, chemat Niger, și Luciu din Cirene și
Manaen, care fusese crescut cu Irod, tetrarhul, și Saul.
+
Act 15:32 Fidela
Și Iuda și Sila, fiind și ei profeți, îndemnau pe frați cu multe cuvinte și îi
întăreau.
+
Act 19:6 Fidela
Și după ce Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit peste ei;
și vorbeau în limbi și profețeau.
+
Act 21:9 Fidela



Și acesta avea patru fiice fecioare, care profețeau.
+
Act 21:10 Fidela
Iar rămânând noi acolo multe zile, a coborât din Iudeea un anumit profet,
numit Agab.

DARUL PROFETIEI ESTE UN DAR AL DUHULUI SFANT PRECUM
ORICE ALT DAR. DACA ACEST DAR INCETEAZA, ATUNCI TOATE
DARURILE INCETEAZA, PRECUM A FI PASTOR, BATRAN, DIACON,
INVATATOR, VORBITUL IN MAI MULTE LIMBI ETC.
Rom 12:6 Fidela
Având așadar daruri care diferă conform harului care ne este dat; fie
profeție, să profețim conform cu măsura credinței;
+
1Co 12:28 Fidela
Și Dumnezeu a pus pe anumiți oameni în biserică, întâi apostoli, în al
doilea rând profeți, în al treilea rând învățători; apoi miracole, apoi daruri
de vindecări, ajutorări, guvernări, diversități de limbi.
+
Eph 4:11 Fidela
Și el a dat pe unii apostoli, și pe unii profeți, și pe unii evangheliști, și pe
unii păstori și învățători,

PROFETII POT FI SI BARBATI SI FEMEI
1Co 11:4-5 Fidela
4 Fiecare bărbat care se roagă sau profețește, având capul acoperit, își
dezonorează capul.
5 Iar fiecare femeie care se roagă sau profețește, cu capul neacoperit, își
dezonorează capul, fiindcă este unul și același lucru cu a fi rasă.

TREBUIE SA NE DORIM DARUL PROFETIEI
1Co 14:39 Fidela
De aceea, fraților, doriți zelos să profețiți și nu opriți a se vorbi în limbi.

ADEVARATII PROFETI LOCUIESC IN SALBATICIE, LOCURI FARA
LOCUITORI, PE DEALURI SI MUNTI (SCOLI ALE PROFETILOR SAU
CENTRE MISIONARE DE SUSTINERE PROPRIE, INDEPENDETE
FINANCIAR)
Heb 11:36-38 Fidela
36 Și alții au suferit încercare prin batjocuri și biciuiri, da, chiar mai mult,
prin lanțuri și închisoare;
37 Au fost uciși cu pietre, au fost tăiați în două cu fierăstrăul, au fost
ispitiți, au murit uciși de sabie, au rătăcit în piei de oaie și de capre, fiind
lipsiți, nenorociți, chinuiți;



38 (Ei, de care lumea nu era demnă); AU RĂTĂCIT ÎN PUSTIURI ȘI ÎN
MUNȚI ȘI ÎN PEȘTERI ȘI CRĂPĂTURILE PĂMÂNTULUI.
+
Rev 12:6 Fidela
Și femeia a fugit în pustie, unde are pregătit un loc de la Dumnezeu, ca
acolo ei să o hrănească o mie două sute șaizeci de zile.( DUMNEZEU
ESTE ACELASI IERI, AZI SI INTOTDEAUNA, EL ACTIONEAZA
CONFORM ACELUIASI TIPAR IN INTREAGA ISTORIE SI EL REPETA
CALEA SA DE A SALVA IARASI, DECI ESTE POSIBIL CA ACEST
VERSET SA FIE INDEPLINIT IN MOD LITERAL CU ULTIMA
RAMASITA)

Cuvintele folosite in ebraica si greaca care au fost traduse ca "pustiu" nu
denota specific un deşert, cum mulţi işi imaginează, ci un loc nelocuit, fie
în munţi sau în alte locuri. Despre Ioan scrie ca "se hrănea cu
lăcuste(roşcove) şi miere sălbatică". De unde ar fi avut Ioan roşcove si
miere într-un deşert unde nu creşte nimic?
"PUSTIU" în ebraica in Vechiul Testament este MIDBÂR
Transliteraţie: midbâr
Fonetic: mid-bawr'
BDB Definiţie:
sălbăticie (loc sălbatic )
tărâm nelocuit
zone mari nelocuite in jurul oraşelor

"PUSTIU" în greacă:
Original: ἔρημος
Transliteraţie: erēmos
Fonetic: er'-ay-mos
Thayer Definiţie:
solitar, singuratic, pustiu, nelocuit
deşert, sălbăticie (DESIERTO, LUGAR SALVAJE)
locuri abandonate
regiune necultivată potrivită pentru păscut

Noe a locuit in muntii Ararat
Gen 8:4 Fidela
Şi arca s-a aşezat în a şaptea lună, în a şaptesprezecea zi a lunii, pe
munţii Ararat.

LOT A LOCUIT IN MUNTI
Gen 19:17 Fidela
Şi s-a întâmplat, după ce i-au scos afară, că a spus: Scapă-ţi viaţa; nu
privi înapoia ta, nici nu sta în câmpie deschisă, scapă la munte ca nu



cumva să fii mistuit.
+
Gen 19:30 Fidela
Şi Lot s-a urcat din Ţoar şi a locuit în munte şi cele două fiice ale lui cu
el, pentru că s-a temut să locuiască în Ţoar şi a locuit într-o peşteră, el şi
cele două fiice ale lui.

AVRAAM A LOCUIT IN MUNTI
Gen 13:10-13 Fidela
10 Şi Lot şi-a ridicat ochii şi a privit toată câmpia Iordanului, că aceasta
era bine udată peste tot, înainte ca DOMNUL să fi distrus Sodoma şi
Gomora, era ca grădina DOMNULUI, asemenea ţării Egiptului, cum vii la
Ţoar.
11 Atunci Lot a ales pentru el toată câmpia Iordanului; şi Lot a călătorit
spre est; şi ei s-au despărţit unul de celălalt.
12 Avram a locuit în ţara lui Canaan şi Lot a locuit în cetăţile din câmpie
şi şi-a întins cortul spre Sodoma.
13 Dar oamenii din Sodoma erau peste măsură de stricaţi şi păcătoşi
înaintea DOMNULUI.

ILIE A LOCUIT LA MUNTE
Rugaciunea, 132
ÎN MUNȚII GALAADULUI, la răsărit de Iordan, trăia în zilele lui Ahab un
om al credinței și al rugăciunii, a cărui lucrare neînfricată era destinată să
oprească răspândirea rapidă a apostaziei în Israel. DEPARTE DE
ORICE ORAȘ RENUMIT și neavând o poziție înaltă în societate, ILIE
TIȘBITUL și-a început misiunea încrezător în planul lui Dumnezeu de a
pregăti calea înaintea lui și de a-i da succes deplin. Cuvântul credinței și
al puterii era pe buzele lui și întreaga lui viață era consacrată lucrării de
reformă. Glasul lui era al unuia care striga în pustie pentru a mustra
păcatul și pentru a respinge valul răului. Deși a venit la oameni ca
mustrător al păcatului, totuși solia lui oferea balsamul de Galaad
sufletelor bolnave de păcat ale celor care doreau să fie vindecați. {Rg
133.2}

UN PROFET ADEVARAT POATE PROFETIZA LUCRURI CARE SA NU
FIE INDEPLINITE, PENTRU CA SUNT CONDITIONALE
Când Iona a aflat planul lui Dumnezeu de a cruța cetatea care, în ciuda
nelegiuirii ei, fusese determinată să se pocăiască în sac și cenușă, ar fi
trebuit să fie primul care să se bucure de harul minunat al lui Dumnezeu;
dar el a îngăduit minții să zăbovească asupra posibilității ca el să fie
privit ca un prooroc mincinos. Gelos pentru renumele lui, el a pierdut din
vedere valoarea infinit mai mare a ființelor din cetatea aceea nenorocită.
Mila dată pe față de Dumnezeu față de ninivenii pocăiți "n-a plăcut deloc



lui Iona, și s-a mâniat". "Nu este aceasta tocmai ce ziceam eu", întrebă
el pe Domnul, "când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam
să-l înlătur fugind la Tars. Căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin
de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și că Te căiești de
rău!" (Iona 4, 1.2.) PR 271.1

EI AVERTIZEAZA POPORUL DE PERICOLE, LE ARATA CUM POT FI
SALVATI, DAR MESAJELE LOR SUNT TINTA BATJOCURILOR SI A
DERADERII SI LIDERII INCEARCA A-I ANIHILA
And the prophet Jeremiah went his way." He had done his work; he had
warned the people of their danger; he had pointed out the only course by
which they could regain the favor of God. But though his only crime was
that he had faithfully delivered the message of God to an unbelieving
people, they had mocked his words, and men in responsible positions
had denounced him and tried to arouse the people to put him to death.4T
171.1
+
Dumnezeu a spus că poporul Său avea să fie salvat, că jugul pe care-l
va pune asupra lor va fi ușor, dacă ei se supun planului Său fără să se
plângă. Robia era reprezentată printr-un jug de lemn, care era ușor de
purtat; dar împotrivirea avea să fie întâmpinată cu o severitate
corespunzătoare, reprezentată prin jugul de fier. Dumnezeu a intenționat
să țină în frâu pe împăratul Babilonului, ca să nu aibă loc pierderi de vieți
și asuprire dureroasă; dar, prin disprețuirea avertizării și a poruncilor Lui,
ei au adus asupra lor severitatea totală a robiei. A fost cu mult mai
agreabil pentru popor să primească solia falsului profet, care a profetizat
prosperitate; de aceea a fost primită. Aducerea păcatelor tot mereu în
fața ochilor lor le rănea mândria; ei ar fi dorit mai degrabă să fie trecute
cu vederea. Erau într-un astfel de întuneric moral, încât nu-și dădeau
seama de enormitatea vinovăției lor, nici de aprecierea soliilor de
mustrare și avertizare date de Dumnezeu. Dacă ar fi avut un simțământ
corect al neascultării lor, ei ar fi recunoscut justețea căii Domnului și
autoritatea profetului Său. Dumnezeu a insistat pe lângă ei să se
pocăiască, astfel ca El să-i poată cruța de umilire și ca poporul numit cu
Numele Lui să nu devină tributari ai unei națiuni păgâne; dar ei și-au
bătut joc de sfatul Lui și au mers după profeții falși. 4M 172.1

LIDERII APOSTATI URASC MESAGERII LUI DUMNEZEU
Domnul pregătește un popor pentru cer. Defectele de caracter, voință
încăpățânată, idolatrie egoistă, plăcerea găsirii de greșeli, ura, cearta
provoacă mânia lui Dumnezeu și trebuie înlăturate de la poporul care
păzește poruncile Lui. Cei care trăiesc în aceste păcate sunt înșelați și
orbiți prin vicleniile lui Satana. Ei cred că sunt în lumină, când, de fapt,
bâjbâie în întuneric. Ei acum murmură printre noi, întocmai cum



murmurau israeliții din vechime. Cei care, prin simpatie neînțeleaptă,
încurajează pe oameni la răzvrătire, când iubirea lor de sine suferă sub
mustrarea meritată, nu sunt prietenii lui Dumnezeu, marele Mustrător.
Dumnezeu va trimite mustrare și avertizare poporului Său atâta timp cât
continuă să fie pe pământ. 4M 180.3

VOR MAI FI PROFEŢI DUPĂ ELLEN WHITE?
Noi vom fi nevoiți să ne confruntăm din nou cu aceleași doctrine false.
VOR FI UNII CARE VOR AFIRMA CĂ AU VIZIUNI. CÂND DUMNEZEU
VĂ OFERĂ DOVEZI CLARE CĂ O VIZIUNE ESTE DE LA EL, PUTEȚI
SĂ O ACCEPTAȚI, DAR NU O ACCEPTAȚI PE TEMEIUL NICIUNEI
ALTE DOVEZI, deoarece atât în alte țări, cât și în America, oamenii
urmează să fie duși în rătăcire din ce în ce mai mult. Domnul vrea ca
aceia care alcătuiesc poporul Său să se poarte ca niște bărbați și femei
care au înțelepciune. Ev 610.2
+
Solii cât se poate de senzaționale vor fi aduse de bărbați rânduiți de
Dumnezeu, solii care să-i avertizeze pe oameni, să-i trezească. și, deși
unii vor fi provocați, trebuie să vedem din aceasta că noi trebuie să
transmitem solia cercetătoare pentru acest timp. 9M 137.1
+
(Citat tradus din Review and Herald, 18 Februarie 1890)
Evreii au încercat să oprească proclamarea mesajului care fusese prezis
în cuvântul lui Dumnezeu; dar profeția trebuie împlinită. Domnul spune:
„Iată, vă trimit pe profetul Ilie, înainte de venirea zilei mari și îngrozitoare
a Domnului”. Cineva trebuie să vină în spiritul și puterea lui Ilie, iar atunci
când va apărea, oamenii vor spune: „Ești prea zelos, nu interpretezi
Scripturile în mod corespunzător. Permiteți-mi să îţi spun cum să înveți
mesajul tău”. RH 18 februarie 1890, alin. 16
+
Dragă cititorule, îți recomand Cuvântul lui Dumnezeu ca regulă a ta de
credință și practică. Prin acest Cuvânt urmează ca să fim judecați. ÎN
ACEL CUVÂNT A FĂGĂDUIT DUMNEZEU SĂ DEA VIZIUNI ÎN "ZILELE
DE PE URMĂ"; nu pentru o nouă regulă a credinței, ci pENTRU
MÂNGÂIEREA POPORULUI SĂU ȘI PENTRU A-I ÎNDREPTA PE CEI
CARE SE RĂTĂCESC DE LA ADEVĂRUL BIBLIEI. Așa a procedat
Dumnezeu cu Petru când era gata să-l trimită pentru a predica
neamurilor. (Faptele apostolilor 10.) ST 78.1
+
Hristos i-a avertizat pe ucenicii Săi: "Păziți-vă de prooroci mincinoși. Ei
vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi
răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini
sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune,
dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici



pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom, care nu face roade
bune, este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți
cunoaște". Aici este un test și, frate G., dacă vrei, tu îl poți aplica. Nu
trebuie să umbli în nesiguranță și îndoială. Satana este gata să sugereze
o varietate de îndoieli, dar, dacă îți vei deschide ochii, vei găsi dovezi
suficiente pentru credință. Dar Dumnezeu nu va îndepărta de la nici un
om toate motivele de îndoială. Aceia cărora le place să stea într-o
atmosferă de îndoială și necredință care contestă pot avea acest
privilegiu de neinvidiat. Dumnezeu oferă dovezi suficiente pentru ca
mintea sinceră să creadă; dar cel care se abate de la greutatea dovezii,
pentru că sunt câteva lucruri pe care nu le înțelege, va fi lăsat în
atmosfera rece, glacială a necredinței și a îndoielii contestatare și va
suferi naufragiul credinței. Se pare că tu ai socotit drept virtute faptul de
a fi de partea îndoielii mai degrabă decât de partea credinței. Isus nu a
lăudat niciodată necredința și îndoielile. El a dat națiunii Lui dovezi
despre mesianitatea Sa prin minunile pe care le-a făcut; dar erau unii
care socoteau îndoiala o virtute și care aveau să îndepărteze pe cale
rațională aceste dovezi și să găsească ceva în orice lucrare bună spre a
se îndoi și a critica. 4M 232.1

NU SUNT MOTIVE DE ÎNDOIALĂ
Dumnezeu sau învață biserica Sa, mustrându-i greșelile și întărindu-i
credința, sau nu o învață. Lucrarea aceasta ori este de la Dumnezeu, ori
nu este. DUMNEZEU NU FACE NIMIC ÎN PĂRTĂȘIE CU SATANA.
Lucrarea mea din ultimii treizeci de ani poartă pecetea lui Dumnezeu sau
pecetea vrăjmașului. În această problemă nu există lucrare pe jumătate.
MĂRTURIILE SUNT ORI ALE DUHULUI LUI DUMNEZEU, ORI ALE
DIAVOLULUI. Ridicându-te împotriva slujitorilor lui Dumnezeu, tu faci fie
lucrarea lui Dumnezeu, fie a diavolului. "Așa că după roadele lor îi veți
cunoaște." Ce pecete poartă lucrarea ta? Se cuvine să privești critic la
rezultatul conduitei tale. 4M 229.2
+
(Citat tradus din Selected Messages, volumul 1, pagina 72)
Planul lui Dumnezeu este de a oferi suficiente dovezi despre caracterul
divin al lucrării Sale pentru a convinge pe toți cei care doresc sincer să
cunoască adevărul. Dar El nu înlătură niciodată orice oportunitate pentru
îndoială. Toți cei care doresc să pună sub semnul întrebării și să
cicălească, vor găsi ocazie. 1SM 72,3
Îmi este milă de cei care şi-au pus picioarele pe calea îndoielii și
necredinței. I-aș ajuta cu bucurie dacă aș putea, dar experiența trecutului
îmi oferă mici speranțe că vor ieși vreodată la lumină. Nicio dovadă nu îi
va convinge pe oameni de adevăr, atât timp cât nu vor să-și cedeze
mândria, să-și supună natura carnală și să devină studenți în școala lui
Hristos. 1SM 72,4



SUNT CALUMNIAŢI
Buzele care au rostit lucruri perverse despre slujitorii delegați ai lui
Dumnezeu și au disprețuit mesajul pe care aceştia l-au transmis, au pus
întuneric pentru lumină și lumină pentru întuneric. În loc să caute, la fel
cum făceau fariseii, ceva de condamnat în mesaj sau în mesageri, ceva
care să batjocorească și să derâdă, dacă și-ar fi deschis inimile spre
fasciculele strălucitoare ale Soarelui Dreptății, ar fi oferit mai degrabă o
laudă recunoscătoare decât să urmărească ceva cu care ar putea să
interpreteze greșit sau să răsucească, astfel încât să găsească o eroare.
O, când prima rază de lumină a strălucit asupra lor, DACĂ NUMAI L-AR
FI LĂUDAT PE DUMNEZEU CĂ MESAJUL TRIMIS DIN CER ESTE
ADEVĂRUL, atunci o lumină tot mai clară ar fi strălucit în camerele minții
și în templul sufletului. 9LtMs, Lt 31a, 1894, par. 38

(Selected Messages, volume 1 - Mesaje Alese volumul 1)
Nu contează cât de lipsit de vină este caracterul și viața celor care
vorbesc oamenilor cuvintele lui Dumnezeu; acest lucru nu obține pentru
ei niciun credit. Și de ce? Pentru că ei spun oamenilor adevărul. Acesta,
fraților, este delictul meu. Dar, dacă se vehiculează un raport fals, dacă
prin oarecare inferență sau conjuctură, se face o acuzaţie împotriva
caracterului ambasadorului lui Hristos, cu ce credulitate absurdă se
primește! Câți sunt gata să mărească și să răspândească calomnia!
Aceştia își dezvăluie caracterul real. „Cel ce este al lui Dumnezeu
ascultă cuvintele lui Dumnezeu: de aceea nu le auziți, pentru că nu
sunteți de la Dumnezeu” (Ioan 8:47). 1SM 72,6
Calomnia și reproșul vor fi răsplata celor care susțin adevărul așa cum
este în Isus. „Toţi ce vor trăi evlavios în Hristos Isus vor suferi persecuții”
(2 Timotei 3:12). Cei care dau o mărturie simplă împotriva păcatului vor fi
la fel de siguri urâți ca și Stăpânul care le-a dat această lucrare de făcut
în numele Lui. La fel ca Hristos, ei vor fi numiţi dușmanii bisericii și ai
religiei, și cu cât sunt mai serioase și adevărate eforturile lor de a-L
onora pe Dumnezeu, cu atât mai amară va fi dușmănia celor nevrednici
și fățarnici. Dar nu trebuie să ne descurajăm atunci când suntem tratați
în acest fel. 1SM 73.1
Putem fi numiți „slabi și naivi”, entuziaști, chiar nebuni. Se poate spune
despre noi așa cum a fost spus despre Hristos, „El are un diavol” (Ioan
10:20). Dar munca pe care Maestrul ne-a dat să o facem este încă
munca noastră. Trebuie să ne îndreptăm mințile către Isus, nu căutând
laudele sau onoarea oamenilor, ci predându-ne Lui care judecă drept. El
știe cum să-i ajute pe cei care, în timp ce urmează pașii Săi, suferă într-
un grad limitat, ocara pe care El a purtat-o. El a fost ispitit în toate
punctele ca noi, ca El să știe să ajute pe cei care ar trebui urmau a fi
ispitiți. Nu contează ce interpretare greșită va fi pusă asupra mărturiei



mele de către cei care mărturisesc neprihănirea, dar care nu știu pe
Dumnezeu, voi merge în umilință înainte cu munca mea. Voi rosti
cuvintele pe care Dumnezeu îmi dă să le rostesc de încurajare, mustrare
și avertizare. Mai este doar o mică rămășiță din viața mea pe pământ.
Lucrarea pe care mi-a dat-o Tatăl meu, o voi îndeplini, prin harul Său, cu
fidelitate, știind că toate faptele mele trebuie să treacă de cercetarea lui
Iehova. - Manuscrisul 4, 1883. 1SM 73.2 - 1SM 73.3

DACĂ DOMNUL DOREŞTE A VORBI PRINTR-UN PROFET, DAR
OMUL NU ÎL PRIMEŞTE, ACESTA PIERDE CALEA ADEVĂRULUI
Cornelius a ascultat implicit instrucțiunea și același înger s-a dus la Petru
și i-a dat instrucțiunile sale. Acest capitol Fapte 10 are multe sfaturi
prețioase pentru noi și ar trebui să-l studiem cu o atenție smerită. CÂND
DOMNUL ARE AGENȚIILE SALE DESEMNATE PRIN CARE EL DĂ
AJUTOR SUFLETELOR, IAR BĂRBAȚII NU RESPECTĂ ACESTE
AGENȚII ȘI REFUZĂ SĂ PRIMEASCĂ AJUTOR DE LA EI ȘI DECID CĂ
VOR FI ÎNVĂȚAȚI DIRECT DE LA DUMNEZEU, DOMNUL NU LE
MULȚUMEȘTE DORINȚA. OMUL CARE OCUPĂ O ASTFEL DE
POZIȚIE ESTE ÎN PERICOL DE A ASCULTA VOCEA STRĂINILOR ȘI
DE A FI DUS PE CĂI FALSE. Atât Cornelius cât și Petru au fost instruiți
ce să facă și au ascultat cuvântul îngerului. Cornelius și-a adunat casa
împreună pentru a auzi mesajul luminii de la Petru. Dacă ar fi spus, 'nu
voi fi învățat de niciun om', îngerul lui Dumnezeu l-ar fi lăsat în căile sale;
dar aceasta nu a fost atitudinea lui (The Review and Herald, 10
octombrie 1893). 6BC 1060.5
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