
STUDIUL: PROFETI FALSI

CARACTERISTICILE PROFETILOR FALSI

IN BIBLIE:

PROFETII FALSI SUSTIN A FI ADVENTISTI, DAR NU SUNT
Mat 7:15 Fidela
Păziți-vă de profeții falși, care vin la voi în haine de oi, dar pe dinăuntru
sunt lupi răpitori.
+
Mat 24:11 Fidela
Și mulți profeți falși se vor ridica și vor înșela pe mulți.
+
Mat 24:24 Fidela
Fiindcă se vor ridica Cristoși falși și profeți falși și vor arăta semne mari
și minuni, încât să înșele, dacă ar fi posibil, chiar pe cei aleși.

NU DUMNEZEU II TRIMITE, CI SATAN
Jer 23:21 Fidela
Eu nu am trimis pe acești profeți, totuși ei au alergat; eu nu le-am vorbit,
totuși ei au profețit.

EI NU 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.

EI MINT IN NUMELE LUI CRISTOS (SUNT ADVENTISTI DE ZIUA A
SAPTEA)
Jer 14:14 Fidela
Atunci DOMNUL mi-a spus: Profeții profețesc minciuni în numele meu;
nu eu i-am trimis, nici nu le-am poruncit, nici nu le-am vorbit; ei vă
profețesc o viziune falsă și ghicire și un lucru de nimic și înșelăciunea
inimii lor.

EI NU PRIMESC SFATUL LUI DUMNEZEU (NU AU DUHUL SFANT)
Jer 23:18-22 Fidela
18 Fiindcă cine a stat la sfatul DOMNULUI și a priceput și a auzit
cuvântul său? Cine a însemnat cuvântul său și l-a auzit?
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.

EI SUNT TRIMISI LA ISRAEL, DAR NU DE DUMNEZEU
Jer 23:13 Fidela
Și am văzut nebunie în profeții din Samaria; ei au profețit prin Baal și au
rătăcit pe poporul meu Israel.
+
Jer 23:32 Fidela
Iată, spune DOMNUL, eu sunt împotriva celor care profețesc visuri false
și care le spun și fac pe poporul meu să rătăcească prin minciunile lor și
prin ușurința lor; totuși eu nu i-am trimis, nici nu le-am poruncit; de aceea
ei nu vor fi de niciun folos acestui popor, spune DOMNUL.

EI COMIT ADULTER (FIZIC SAU SPIRITUAL)
Jer 23:10 Fidela
Pentru că țara este plină de adulteri, pentru că din cauza blestemelor
țara jelește; locurile plăcute ale pustiei sunt uscate și alergarea lor este
rea și forța lor nu este dreaptă.
+
Jer 23:14 Fidela
Am văzut de asemenea în profeții din Ierusalim un lucru groaznic, ei
comit adulter și umblă în minciuni, ei întăresc de asemenea mâinile
făcătorilor de rău, încât nimeni nu se întoarce de la stricăciunea lui; ei
sunt cu toții pentru mine ca Sodoma și locuitorii lui ca Gomora.

EI MINT
Jer 23:14 Fidela
Am văzut de asemenea în profeții din Ierusalim un lucru groaznic, ei
comit adulter și umblă în minciuni, ei întăresc de asemenea mâinile
făcătorilor de rău, încât nimeni nu se întoarce de la stricăciunea lui; ei
sunt cu toții pentru mine ca Sodoma și locuitorii lui ca Gomora.
Jer 23:16 Fidela
Astfel spune DOMNUL oștirilor: Nu dați ascultare la cuvintele profeților
care vă profețesc: ei vă fac deșerți; ei vorbesc o viziune a proprii lor inimi
și nu din gura DOMNULUI.
Jer 23:25 Fidela
Am auzit ce au spus profeții, care profețesc minciuni în numele meu,
spunând: Am visat, am visat.
Jer 23:26 Fidela
Până când va fi aceasta în inima profeților care profețesc minciuni? Da,
ei sunt profeți ai înșelăciunii propriii lor inimi;
Jer 23:32 Fidela
Iată, spune DOMNUL, eu sunt împotriva celor care profețesc visuri false
și care le spun și fac pe poporul meu să rătăcească prin minciunile lor și



prin ușurința lor; totuși eu nu i-am trimis, nici nu le-am poruncit; de aceea
ei nu vor fi de niciun folos acestui popor, spune DOMNUL.

EI INTARESC MAINILE RAUFACATORILOR
Jer 23:14 Fidela
Am văzut de asemenea în profeții din Ierusalim un lucru groaznic, ei
comit adulter și umblă în minciuni, ei întăresc de asemenea mâinile
făcătorilor de rău, încât nimeni nu se întoarce de la stricăciunea lui; ei
sunt cu toții pentru mine ca Sodoma și locuitorii lui ca Gomora.

sunt corupti, profani
Jer 23:11 Fidela
Pentru că deopotrivă profetul și preotul sunt întinați; da, în casa mea am
găsit stricăciunea lor, spune DOMNUL.
+
Jer 23:15 Fidela
De aceea astfel spune DOMNUL oștirilor referitor la profeți: Iată, îi voi
hrăni cu pelin și îi voi face să bea apă cu fiere, pentru că de la profeții
Ierusalimului pângărirea s-a răspândit în toată țara.

EI PROFETIZEAZA PROPRIILE LOR GANDURI
Jer 23:16 Fidela
Astfel spune DOMNUL oștirilor: Nu dați ascultare la cuvintele profeților
care vă profețesc: ei vă fac deșerți; ei vorbesc o viziune a proprii lor inimi
și nu din gura DOMNULUI.
+
Jer 23:25-26 Fidela
25 Am auzit ce au spus profeții, care profețesc minciuni în numele meu,
spunând: Am visat, am visat.
26 Până când va fi aceasta în inima profeților care profețesc minciuni?
Da, ei sunt profeți ai înșelăciunii propriii lor inimi;

EI PROFETIZEAZA PACE SI SIGURANTA, CA RAUL NU VA VENI
ASUPRA RAUFACATORILOR
Jer 23:17 Fidela
Ei încă spun celor care mă disprețuiesc: DOMNUL a spus: Veți avea
pace; și spun fiecăruia care umblă după închipuirea inimii lui: Niciun rău
nu va veni asupra voastră.

EI GANDESC A FACE POPORUL SA UITE NUMELE (CARACTERUL)
LUI DUMNEZEU (DE EXEMPLU EI SUNT IMPOTRIVA BIRUINTEI
ASUPRA PACATULUI, IMPOTRIVA DESAVARSIRII, "FARA PATA
FARA ZBARCITURA")
Jer 23:27 Fidela



Care gândesc să facă pe poporul meu să uite numele meu prin visurile
lor pe care le spune fiecare om aproapelui său, precum părinții lor au
uitat numele meu pentru numele lui Baal.

EI SUNT HOTI (EI FURA ADEVARUL, LASAND POPORUL FARA
ADEVAR)
Jer 23:30 Fidela
De aceea, iată, eu sunt împotriva profeților, spune DOMNUL, care fură,
fiecare de la aproapele său, cuvintele mele.

EI SUSTIN CA VORBESC DE LA DUMNEZEU
Jer 23:31 Fidela
Iată, spune DOMNUL, eu sunt împotriva profeților care își folosesc limba
și spun: El spune.

EI SUNT ARUNCATI DIN PREZENTA LUI DUMNEZEU (LAODICEA A
FOST ARUNCATA AFARA DIN FILADELFIA)
Jer 23:39 Fidela
De aceea, iată, eu, chiar eu, vă voi uita cu totul și vă voi părăsi și cetatea
pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri; și vă voi arunca afară din
prezența mea;

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.

CHIAR DACA CE ESTE PROFETIZAT SE INTAMPLA, DACA
PROFETUL INDUCE POPORUL A INCALCA LEGEA LUI DUMNEZEU,



ATUNCI ESTE UN PROFET FALS
Deu 13:1-5 Fidela
1 Dacă se ridică printre voi un profet sau un visător de vise şi îţi dă un
semn sau o minune,
2 Şi se întâmplă semnul sau minunea despre care ţi-a vorbit, spunând:
Să mergem după alţi dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut şi să le servim,
3 Să nu dai ascultare la cuvintele acelui profet sau acelui visător de vise,
pentru că DOMNUL Dumnezeul vostru vă încearcă, pentru a şti dacă îl
iubiţi pe DOMNUL Dumnezeul vostru cu toată inima voastră şi cu tot
sufletul vostru.
4 Voi să umblaţi după DOMNUL Dumnezeul vostru şi să vă temeţi de el
şi să păziţi poruncile lui şi să ascultaţi de vocea lui şi să îi serviţi şi să vă
alipiţi de el.
5 Şi acel profet, sau acel visător de vise să fie ucis, deoarece a vorbit ca
să vă întoarcă de la DOMNUL Dumnezeul vostru, care v-a scos din ţara
Egiptului şi v-a răscumpărat din casa robiei, ca să te depărteze de pe
calea pe care ţi-a poruncit DOMNUL Dumnezeul tău să umbli pe ea.
Astfel să îndepărtezi răul din mijlocul tău.

CUM SA STII DACA UN PROFET ESTE UN PROFET FALS
KJV Deuteronomy 18
Deu 18:19-22 Fidela
19 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.
20 Dar profetul care s-ar îngâmfa să vorbească în numele meu un
cuvânt, pe care nu l-am poruncit să îl vorbească sau care va vorbi în
numele altor dumnezei, acel profet să moară.
21 Şi dacă spui în inima ta: Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu l-a
spus DOMNUL?
22 Când un profet vorbeşte în numele DOMNULUI şi lucrul nu se
împlineşte, nici nu se întâmplă, acela este cuvântul pe care nu l-a vorbit
DOMNUL; ci profetul l-a vorbit cu îngâmfare, să nu te temi de el.

PROFETII FALSI VOR FI PEDEPSITI DE DUMNEZEU
Deu 18:20 Fidela
Dar profetul care s-ar îngâmfa să vorbească în numele meu un cuvânt,
pe care nu l-am poruncit să îl vorbească sau care va vorbi în numele
altor dumnezei, acel profet să moară.
+
Jer 14:15 Fidela
De aceea astfel spune DOMNUL referitor la profeții care profețesc în
numele meu și pe care eu nu i-am trimis, totuși ei spun: Nu va fi sabie și
foamete în această țară. Prin sabie și foamete vor fi acei profeți mistuiți.
+



Jer 23:11-12 Fidela
11 Pentru că deopotrivă profetul și preotul sunt întinați; da, în casa mea
am găsit stricăciunea lor, spune DOMNUL.
12 Pentru aceea, calea lor va fi pentru ei precum căile alunecoase în
întuneric; vor fi alungați și vor cădea pe ea, pentru că voi aduce răul
asupra lor, chiar anul cercetării lor, spune DOMNUL.
+
Jer 23:15 Fidela
De aceea astfel spune DOMNUL oștirilor referitor la profeți: Iată, îi voi
hrăni cu pelin și îi voi face să bea apă cu fiere, pentru că de la profeții
Ierusalimului pângărirea s-a răspândit în toată țara.
+
Eze 13:9 Fidela
Și mâna mea va fi asupra profeților care văd deșertăciune și care
ghicesc minciuni; ei nu vor fi în adunarea poporului meu, nici nu vor fi
scriși în scrierea casei lui Israel, nici nu vor intra în țara lui Israel; și voi
veți cunoaște că eu sunt Domnul DUMNEZEU.
+
Eze 14:9-10 Fidela
9 Și dacă profetul este înșelat când a vorbit un cuvânt, eu, DOMNUL, am
înșelat pe acel profet și îmi voi întinde mâna asupra lui și îl voi nimici din
mijlocul poporului meu Israel.
10 Și ei vor purta pedeapsa nelegiuirii lor; pedeapsa profetului va fi chiar
ca pedeapsa celui care îl caută;

PROFETII FALSI SUNT MULTI
1Ki 22:8-12 Fidela
8 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.
9 Atunci împăratul lui Israel a chemat un ofiţer şi a spus: Grăbeşte aici
pe Micaia, fiul lui Imla.
10 Şi împăratul lui Israel şi Iosafat, împăratul lui Iuda, au şezut fiecare pe
tronul său, îmbrăcaţi cu robele lor, într-un loc gol la intrarea porţii
Samariei; şi toţi profeţii profeţeau înaintea lor.
11 Şi Zedechia, fiul lui Chenaana, îşi făcuse coarne de fier; şi spunea:
Astfel spune DOMNUL: Cu acestea vei împunge pe sirieni până îi vei
mistui.
12 Şi toţi profeţii au profeţit astfel, spunând: Urcă-te la Ramot-Galaad şi
prosperă, pentru că DOMNUL îl va da în mâna împăratului.

PROFETII FALSI PROFETIZEAZA PACE SI SIGURANTA
Jer 37:19 Fidela



Unde sunt profeții voștri care v-au profețit, spunând: Împăratul
Babilonului nu va veni împotriva voastră, nici împotriva acestei țări?
+
2Ch 18:12-13 Fidela
12 Și mesagerul care a mers să cheme pe Micaia i-a spus, zicând: Iată,
cuvintele profeților vestesc bine împăratului o singură înțelegere; să fie
cuvântul tău de aceea, te rog, ca al unuia dintre ei și vorbește de bine.
13 Și Micaia a spus: Precum DOMNUL trăiește, ceea ce îmi spune
Dumnezeul meu, voi vorbi aceea, negreșit.
+
Isa 30:9-11 Fidela
9 Scrie că acesta este un popor răzvrătit, copii mincinoşi, copii ce nu vor
asculta legea DOMNULUI,
10 Care spun văzătorilor: Să nu vedeţi; şi profeţilor: Să nu ne profeţiţi
lucruri drepte, vorbiţi-ne lucruri măgulitoare, profeţiţi înşelăciuni,
11 Ieşiţi de pe cale, abateţi-vă de pe cărare, faceţi-l pe Cel Sfânt al lui
Israel să plece din faţa noastră.
+
Jer 5:31 Fidela
Profeții profețesc fals și preoții stăpânesc prin mijloacele lor și poporul
meu iubește aceasta; și ce veți face la sfârșit?
+
Jer 14:13 Fidela
Atunci am spus: Ah, Doamne DUMNEZEULE! Iată, profeții le spun: Nu
veți vedea sabia, nici nu veți avea foamete; ci vă voi da pace sigură în
acest loc.
+
Jer 23:17 Fidela
Ei încă spun celor care mă disprețuiesc: DOMNUL a spus: Veți avea
pace; și spun fiecăruia care umblă după închipuirea inimii lui: Niciun rău
nu va veni asupra voastră.
+
Lam 2:14 Fidela
Profeții tăi au văzut lucruri deșarte și nebunești pentru tine; și nu ți-au
descoperit nelegiuirea, pentru a îndepărta captivitatea ta; ci au văzut
pentru tine poveri false și motive de alungare.
+
Eze 13:16 Fidela
Adică, profeții lui Israel care profețesc referitor la Ierusalim și care văd
viziuni de pace pentru el, dar nu este pace, spune Domnul DUMNEZEU.

EI SUNT INSELATORI, EI POFTESC
Jer 6:13 Fidela
Pentru că de la cel mai mic al lor până la cel mai mare al lor fiecare este



dedat la poftire; și de la profet până la preot fiecare tratează cu falsitate.
+
Jer 8:10 Fidela
De aceea voi da pe soțiile lor altora și câmpurile lor celor care le vor
moșteni, pentru că fiecare, de la cel mai mic până la cel mai mare, este
dedat la lăcomie, de la profet până la preot, fiecare se poartă fals.

EI INCEARCA A INTIMIDA LUCRATORII LUI DUMNEZEU
Neh 6:14 Fidela
Dumnezeul meu, gândește-te la Tobia și la Sanbalat conform cu aceste
lucrări ale lor și la profetesa Noadia și la restul profeților, care voiau să
mă înfricoșeze.

PROFETII FALSI NU TIN REFORMA SANATATII. PROFETII FALSI
GRESESC PRIN DOCTRINE FALSE
Isa 28:7-8 Fidela
7 Dar ei de asemenea au rătăcit prin vin şi prin băutură tare sunt abătuţi
de pe cale; preotul şi profetul au rătăcit prin băutură tare, sunt înghiţiţi de
vin, sunt abătuţi de pe cale prin băutură tare; rătăcesc în viziune, se
poticnesc în judecată.
8 Căci toate mesele sunt pline de vomă şi murdărie, încât nu este loc
curat.

NU ASCULTATI DE EI
Jer 23:16 Fidela
Astfel spune DOMNUL oștirilor: Nu dați ascultare la cuvintele profeților
care vă profețesc: ei vă fac deșerți; ei vorbesc o viziune a proprii lor inimi
și nu din gura DOMNULUI.

EI FAC POPORUL SA GRESEASCA, EI STRIGA "PACE", EI
PERSECUTA PE CEI CE NU LE DAU BUNURI MATERIALE
Mic 3:5-8 Fidela
5 Astfel spune DOMNUL referitor la profeții care rătăcesc pe poporul
meu, care mușcă cu dinții lor și strigă: Pace! Dar oricui nu pune nimic în
gurile lor, ei îi pregătesc război împotrivă.
6 De aceea noapte vă va fi, ca să nu aveți viziune; și întuneric vă va fi,
ca să nu ghiciți; și soarele va apune asupra profeților și ziua se va
întuneca asupra lor.
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.



EI PROFETIZEAZA PENTRU BANI
Mic 3:11 Fidela
Căpeteniile acestora judecă pentru mită și preoții acestora învață pentru
plată, și profeții acestora ghicesc pentru bani, totuși ei se vor sprijini pe
DOMNUL și vor spune: Nu este DOMNUL printre noi? Niciun rău nu
poate veni asupra noastră.

PROFETII FALSI SUNT LAUDATI DE "TOTI". (UN PROFET
ADEVARAT MEREU INDREAPTA POPORUL CATRE ISUS CRISTOS,
A VORBI DESPRE ISUS, NU DESPRE EI INSISI. UN PROFET
ADEVARAT RESPINGE A FI LAUDAT)
Luk 6:26 Fidela
Vai vouă, când toți oamenii vă vor vorbi de bine! Fiindcă astfel au făcut
părinții lor cu profeții falși.

PROFETII FALSI AI ZILELOR NOASTRE SUNT LIDERII FALSI AI
BISERICII (PASTORI, INVATATORI ETC.)
2Pe 2:1-2 Fidela
1 Dar au fost și falși profeți în popor, așa cum vor fi falși învățători printre
voi, care vor introduce în ascuns erezii damnabile, negând chiar pe
Domnul care i-a răscumpărat, și își aduc asupra lor o nimicire grabnică.
2 Și mulți vor urma căile lor nimicitoare, din cauza cărora calea
adevărului va fi vorbită de rău.

PROFETII TREBUIE TESTATI CU LEGEA SI SPIRITUL PROFETIC
1Jn 4:1 Fidela
Preaiubiților, să nu credeți fiecare duh, ci puneți la încercare duhurile,
dacă sunt din Dumnezeu, fiindcă mulți profeți falși au ieșit în lume.

exista de asemenea un profet fals pentru lume (cei care nu sunt
adventisti), bisericile protestante apostate
Rev 16:13 Fidela
Și am văzut trei duhuri necurate asemănătoare broaștelor, ieșind din
gura dragonului și din gura fiarei și din gura profetului fals.
+
Rev 19:20 Fidela
Și fiara a fost prinsă, și cu ea profetul fals, care în fața sa lucra miracole,
cu care înșela pe cei ce au primit semnul fiarei și pe cei ce se închinau
icoanei sale. Aceștia doi au fost aruncați de vii într-un lac de foc arzând
cu pucioasă.

IN SCRIERILE SPIRITULUI PROFETIC ISUS A FOST NUMIT UN
PROFET FALS DE CATRE LIDERII BISERICII APOSTATE
Necredința punea stăpânire pe mintea și pe inima lor. Dorul după onoare



îi orbise. Știau că Isus era urât de farisei și erau nerăbdători să-L vadă
înălțat acolo unde socoteau că trebuie să fie. Să fie în strânsă legătură
cu un Învățător care putea săvârși minuni puternice și totuși să fie
insultați ca niște înșelători era o încercare pe care cu greu o puteau
suporta. Urmau să fie mereu priviți ca fiind urmașii unui profet mincinos?
HLL 380.1

ELLEN WHITE A FOST CONSIDERATA O PROFETA FALSA (DE
CATRE CEI CARE STUDIAZA MAI MULT DUSMANUL DECAT
STUDIAZA PE ISUS)
Selected Messages, volume 1, page 52 (Mesaje Alese, volumul 1,
pagina 52 - text tradus din engleza)
Mi s-a spus că mulți care dau atenție la falsa știință a inamicului vor
denunța lucrarea mea ca cea a unui profet fals și vor interpreta marturiile
intr-un fel a schimba adevărul lui Dumnezeu într-o minciună. Satana este
în alertă; iar unii care, în trecut, au fost folosiți de Domnul pentru a-și
face lucrarea Lui, dar care și-au permis să fie înșelați, vor fi agitați pentru
a folosi necorespunzător mesajele date. Deoarece nu doresc să asculte
cuvintele mustrării, pentru că nu vor asculta sfaturi, nu își vor îmbunătăți
cursul acțiunii și nu își vor face munca desemnată, vor răstălmăci
mesajele date către biserică și vor duce multe minți în confuzie. 1SM
52.4
+
Selected Messages, volume 3, page 351 (Mesaje Alese, volumul 3,
pagina 351 - text tradus din engleza)
Există o clasă care iubește chiar acest tip de mâncare. Aceștia sunt
gunoieri care nu caută în mod sincer să vadă ce bine au făcut scrierile și
mărturiile mele, dar la fel ca Satana, acuzatorul fraților, văd ce rău pot
găsi, ce răutate pot lucra, ce cuvânt pot să se răsucească și să își pună
propria interpretare răutăcioasă asupra lui, pentru a face un profet fals
...3SM 351.5

ELLEN WHITE DESEORI AVEA MESAJE DE MUSTRARE PENTRU
CEI IN CREDINTA
Selected Messages, volume 1, page 52 (Mesaje Alese, volumul 1,
pagina 52 - text tradus din engleza)
Cu toate acestea, trebuie să port mesajul care mi-a fost dat să port, atât
timp cât Domnul va dori. El nu mi-a dat munca de a rezolva toate
neînțelegerile care sunt prețuite în inimile necredinței. Atât timp cât o ușă
este deschisă pentru a primi sugestiile ispititorului, dificultățile se vor
înmulți. Inimile celor care nu vor veni la lumină sunt deschise necredinței.
Dacă timpul și puterea mea sunt consumate în astfel de chestiuni,
aceasta servește scopurilor Satanei. Domnul mi-a spus: „Poartă
mărturiile. Lucrarea ta nu este de a rezolva dificultăți; lucrarea ta este de



a mustra și de a prezenta dreptatea lui Hristos”. 1SM 52.5

EI PROFETIZEAZA MINCIUNI, VIETILE LOR SUNT CORUPTE, EI
SUSTIN A FI INVATATORI SFINTI (PASTORII ZILELOR NOASTRE),
SE MANIE ATUNCI CAND SUNT MUSTRATI
Mai erau încă alți doi profeți falși, Ahab și Zedechia, care au profetizat
minciuni în Numele Domnului. Bărbații aceștia mărturiseau că sunt
învățători sfinți; dar viața lor era stricată și erau robi ai plăcerilor
păcatului. Profetul lui Dumnezeu a condamnat calea cea rea a acestor
oameni și i-a avertizat de primejdia în care se aflau; dar, în loc să se
pocăiască și să se schimbe, ei s-au mâniat pe profetul care le-a mustrat
păcatele și au căutat să-i zădărnicească lucrarea, provocând poporul să
nu creadă în cuvintele lui și acționând contrar sfatului lui Dumnezeu în
chestiunea supunerii lor față de împăratul Babilonului. Domnul a
mărturisit prin Ieremia că acești falși profeți vor fi predați în mâinile
împăratului Babilonului și uciși înaintea ochilor lui, și la timpul potrivit,
această prezicere a fost împlinită. 4M 173.2

EI SEAMANA CONFUZIE, EI INCURAJEAZA POPORUL A NU
ASCULTA DE CUVANTUL LUI DUMNEZEU
S-au ridicat profeți falși să semene confuzie în popor, întorcându-i de pe
calea ascultării de poruncile divine, date prin Ieremia, însă judecățile lui
Dumnezeu au fost pronunțate împotriva lor ca urmare a păcatului lor cel
grav de a se fi răsculat împotriva Lui. 4M 173.3

EI PROFETIZEAZA MINCIUNI, EI INCURAJEAZA OAMENII SA
PRIVEASCA PACATUL PRECUM UN LUCRU DE MICA IMPORTANTA
Tocmai astfel de oameni se ridică în aceste zile și dau naștere la
confuzie și răzvrătire în poporul care mărturisește că ascultă de Legea
lui Dumnezeu. Dar tot atât de sigur cum judecata divină s-a abătut
asupra profeților falși, în același fel își vor primi și acești lucrători răi
deplina măsură a pedepsei lor; pentru că Domnul nu S-a schimbat. Cei
care profetizează minciuni îi încurajează pe oameni să privească păcatul
ca pe o problemă măruntă. Când se dau pe față rezultatele teribile ale
păcatelor lor, ei caută, dacă este posibil, să facă răspunzător de
dificultățile lor pe cel care i-a avertizat în mod fidel, întocmai cum l-au
învinuit și iudeii pe Ieremia pentru soarta lor cea rea. 4M 173.4

EI NU PRIVES PACATUL CA FIIND REPULSIV, EI SE PLANG CA CEI
CARE MUSTRA CU CREDINCIOSIE PERTURBA PACEA POPORULUI.
EI ACOMODEAZA POPORUL IN MOD FATAL CU INVATATURILE LOR
DECEPTIVE SI PLACUTE, EI PREDICA PROSPERITATE
În aceste zile sunt mulți profeți falși, pentru care păcatul nu apare
deosebit de respingător. Ei se plâng, fără a fi necesar, că pacea



poporului este tulburată de mustrările și avertizările solilor lui Dumnezeu.
În ce-i privește, adorm sufletele păcătoșilor într-o comoditate fatală, prin
învățăturile lor liniștitoare și înșelătoare. În felul acesta a fost fermecat
vechiul Israel prin soliile măgulitoare ale preoților corupți. Prezicerea lor
de prosperitate era mai plăcută decât adevăratul profet, care sfătuia la
supunere și pocăință. 4M 184.2 - 4M 185.1

EI ASCUND PACATUL, PROMIT PROSPERITATE SI SIGURANTA
Cei care caută să acopere păcatul, și să-l facă să apară mai puțin
agravant pentru cugetul călcătorului de lege, fac lucrarea profeților falși
și pot să se aștepte la mânia răzbunătoare a lui Dumnezeu, ca urmare a
unei astfel de căi. Domnul niciodată nu-și va adapta căile după dorințele
oamenilor stricați. Profetul fals l-a condamnat pe Ieremia pentru că
supăra poporul cu condamnările lui severe și a căutat să-i reasigure,
promițându-le prosperitate, socotind că bieților oameni nu trebuie să li se
amintească mereu de păcatul lor și să fie amenințați cu pedeapsa. Acest
procedeu i-a întărit pe oameni să se opună sfatului adevăratului profet și
a intensificat dușmănia lor față de el. 4M 185.3

PROFETII FALSI SPIRITISTI (VRAJITORI SI MAGICIENI) DE
ASEMENEA CONTRAFAC IESIREA LA MUNTI, IN LOCURI
NELOCUITE
Act 5:34-39 Fidela
34 Atunci s-a sculat unul în consiliu, un fariseu, numit Gamaliel, un
învățător al legii, onorat printre toți oamenii și a poruncit să îi scoată puțin
afară pe apostoli.
35 Și le-a spus: Voi bărbați ai Israelului, aveți grijă la voi înșivă ce vreți
să faceți în legătură cu acești oameni.
36 Fiindcă înainte de aceste zile s-a sculat Teuda, lăudându-se a fi
cineva, la care s-au unit un număr de bărbați, aproape patru sute. Acesta
a fost ucis, și toți câți ascultau de el, au fost împrăștiați și făcuți de nimic.
37 După acesta s-a sculat Iuda din Galileea, în zilele impozitării, și a
atras mult popor după el; și el a pierit; și toți câți ascultau de el au fost
risipiți.
38 Și acum vă spun: Depărtați-vă de acești oameni și lăsați-i în pace,
pentru că dacă acest sfat sau această lucrare este de la oameni, va fi
nimicită.
39 Dar dacă este din Dumnezeu, nu sunteți în stare să o doborâți; ca nu
cumva, să vă aflați luptând chiar împotriva lui Dumnezeu.

După cum anunțase distrugerea Ierusalimului, Hristos a arătat și acest
semn: "Se vor scula mulți profeți mincinoși și vor înșela pe mulți".
Prooroci mincinoși s-au ridicat și au înșelat pe oameni, ducând un mare
număr în pustie. Magi și vrăjitori, susținând că au puteri miraculoase, au



atras pe oameni după ei prin singurătățile munților. Dar profeția aceasta
a fost dată și pentru zilele din urmă. Semnul acesta este dat ca o dovadă
a celei de a doua veniri. HLL 630.5 - HLL 631.1

Selected Messages, volume 1, page 49 (Mesaje Alese, volumul 1,
pagina 52 - text tradus din engleza)
Vom întâlni susțineri false; vor apărea falși profeți; vor exista vise false și
viziuni false; dar propovăduiește Cuvântul, nu fi îndepărtat de vocea lui
Dumnezeu în Cuvântul Său. 2SM 49.1

Scrisoarea 54, 1893 (tradus din engleza)
Mi s-a arătat mulți care vor pretinde că sunt învățați de Dumnezeu în
mod special, și vor încerca să-i conducă pe alții și, din idei greșite ale
datoriei, vor întreprinde o lucrare pe care Dumnezeu nu a pus-o
niciodată asupra lor. Rezultatul va fi confuzia. Fiecare să-L caute pe
Dumnezeu stăruitor pentru sine pentru ca să înțeleagă individual voința
Lui. - Letter 54, 1893.2SM 72.1

VRAJITORII SPIRITISTI SUNT DE ASEMENEA NUMITI FALSI
PROFETI SI SUNT UN PERICOL PENTRU SLUJITORII LUI
DUMNEZEU
Ajungând la Salamina, apostolii "au vestit Cuvântul lui Dumnezeu în
sinagogile iudeilor.... După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au
întâlnit pe un vrăjitor, prooroc mincinos, un iudeu, cu numele Bar-Isus,
care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a
chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă Cuvântul lui
Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul - căci așa se tâlcuiește numele lui - le
stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință".Nu fără
luptă cedează Satana în fața lucrării de întemeiere a Împărăției lui
Dumnezeu pe pământ. Puterile răului sunt mereu la lucru într-o luptă
neîncetată împotriva instrumentelor alese pentru răspândirea
Evangheliei și aceste puteri ale întunericului sunt în mod deosebit la
lucru atunci când adevărul este vestit înaintea oamenilor cu vază și de o
integritate deplină. Așa a fost cazul atunci când Sergius Paulus,
guvernatorul Ciprului, asculta solia Evangheliei. Guvernatorul trimisese
după apostoli, pentru a fi învățat cu privire la solia pe care ei veniseră să
o aducă; atunci, puterile răului au căutat ca, prin îndemnurile vrăjitorului
Elima, să-l abată de la credință și astfel să zădărnicească planul lui
Dumnezeu.În felul acesta, vrăjmașul înfrânt lucrează spre a păstra în
rândurile sale oameni cu influență care, dacă s-ar converti, ar putea
aduce un serviciu valoros lucrării lui Dumnezeu. Însă credinciosul
lucrător al Evangheliei nu trebuie să se teamă că ar fi înfrânt de mâna
vrăjmașului; căci este privilegiul lui să fie înzestrat cu putere de sus spre
a se împotrivi oricărei influențe diavolești.Deși atacat cu înverșunare de



Satana, Pavel a avut curajul să mustre pe acela prin care lucra
vrăjmașul. "Fiind plin de Duhul Sfânt", apostolul "s-a uitat țintă la el, și a
zis: 'Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș
al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale
Domnului? Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta; vei fi orb, și
nu vei vedea soarele până la o vreme'. Îndată a căzut peste el ceață și
întuneric, și căuta bâjbâind niște oameni, care să-l ducă de mână.
Atunci, dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas
uimit de învățătura Domnului".Vrăjitorul își închisese ochii față de
dovezile adevărului Evangheliei și Domnul, într-o îndreptățită mânie, a
făcut ca ochii lui să nu mai vadă, oprindu-l de a mai primi lumina zilei.
Această orbire nu avea să fie pentru totdeauna, ci doar pentru un timp,
ca el să poată fi avertizat să se pocăiască și să caute iertare la
Dumnezeu pe care Îl jignise atât de mult. Tulburarea în care ajunsese a
făcut fără de efect meșteșugitele lui uneltiri împotriva învățăturii lui
Hristos. Faptul că fusese obligat să bâjbâie în întuneric a dovedit tuturor
că minunile săvârșite de apostoli, și pe care Elima le denunțase ca fiind
scamatorii, fuseseră săvârșite prin puterea lui Dumnezeu. Dregătorul,
convins de adevărul învățăturii propovăduite de apostoli, a primit
Evanghelia.Elima nu era un om învățat, totuși era deosebit de potrivit
pentru a împlini lucrarea lui Satana. Cei care predică adevărul lui
Dumnezeu vor întâlni pe șiretul vrăjmaș în multe și felurile înfățișări.
Uneori, va fi în persoana unui învățat, dar de cele mai multe ori în aceea
a unui om neștiutor, oameni pe care Satana i-a format spre a fi unelte
pline de succes în amăgirea sufletelor. Datoria slujitorului lui Hristos este
aceea de a sta credincios la postul său, în temere de Dumnezeu și în
puterea tăriei lui. În felul acesta, el poate aduce derută în rândurile
oștirilor lui Satana și poate fi biruitor în numele Domnului. FA 167.1 - FA
169.1

ELLEN WHITE, DESPRE O PROFETA FALSA SI FAMILIA EI
[J. M.] Garmire sau munca sa. Broșura emisă toamna trecută la data
întâlnirii din tabăra noastră din Jackson nu a avut nici cea mai mică
autorizare din partea oamenilor noștri. Acestea au fost difuzate prin
FURTUL listei de la Review and Herald.2SM 72.3
Fiica domnului Garmire pretinde, sau el pretinde pentru ea, că are
viziuni; dar nu poartă ștampila lui Dumnezeu. Ele au același caracter ca
multe astfel de lucruri pe care le-am întâlnit în experiența noastră - o
amăgire a Satanei.2SM 73.1
Am spus clar la întâlnirea din tabăra din Jackson acestor grupuri fanatice
că făceau munca adversarului sufletelor; erau în întuneric. Ei au susținut
că au o lumină mare, că timpul de har ar trebui să se închidă în
octombrie 1884.2SM 73.2
Am declarat acolo în public că Domnul a fost mulțumit să-mi arate că nu



va exista timp definit în mesajul dat de Dumnezeu începând cu 1844; și
că știam că acest mesaj, pe care patru sau cinci erau ocupați să îl
pledeze cu mult zel, era erezie. Viziunile acestui copil sărac nu erau ale
lui Dumnezeu. Această lumină nu a venit din cer. Timpul era scurt; dar
încă nu era sfârșitul. O mare lucrare trebuia să fie îndeplinită pentru a
pregăti un popor care să fie pecetluit cu pecetea Dumnezeului cel viu. -
O expunere de fanatism și răutate, 9, 10, (pamflet) (1885). 2SM 73.3
Satana a aranjat lucrurile astfel încât să fii prins in capcană. Fanatismul,
înșelăciunea și amăgirea puternică te țin captiv. Ți-ai vorbit ideile în
familia ta, INTERPRETAND GRESIT SCRIPTURA, SCHIMBAND
ADEVARATUL INTELES AL CUVÂNTULUI și i-ai determinat astfel să
creadă că interpretarile tinute si proclamate de poporul nostru nu sunt
corecte. INTERPRETĂRILE DUMNEAVOASTRĂ ALE SCRIPTURII NU
SUNT ÎN ARMONIE CU POZIȚIILE LUATE DE ADVENTIȚII DE ZIUA A
ȘAPTEA.
Modelul pe care l-ai dat minții copiilor tăi este plin de erorile care ți-au
corupt propria minte. I-ați educat să vadă pete și murdarie în alții și să îi
critice. Prin cuvintele și exemplul tău, vorbind astfel împotriva fraților tăi
și înălțându-le greșelile, ai pus în mișcare un tren de circumstanțe care,
prin puterea ta combinată cu agențiile satanice, a dus la viziunile fiicei
tale. TOATE ACEASTĂ CĂUTARE DE GRESELI, ACUZARE A
FRATILOR, ESTE SATANICĂ .... 2SM 73.5
Exprimând atât de multă credință în mărturii și făcându-le atât de
proeminente, nu este de folos pentru mine sau pentru lucrarea mea,
pentru că așezi viziunile false ale fiicei tale la același nivel cu cele pe
care Domnul mi le dăruiește și astfel scade sacralitatea și caracterul
înălțat al lucrării pe care Dumnezeu mi-a dat să o fac.2SM 74.1
Domnul mi-a arătat limpede că ceea ce considerați că este o comunicare
de la Dumnezeu către voi și altora prin intermediul copilului vostru Anna,
nu sunt de la El. Nu poartă acreditările divine. Este un alt spirit care
controlează copilul. Inamicul este cel care lucrează în ea. Astfel de
manifestări vor fi din ce în ce mai frecvente în ultimele zile. NU CONDUC
LA UNITATE, LA TOT ADEVĂRUL, CI LA INDEPARTAREA DE LA
ADEVĂR.2SM 74.2
O dovadă hotărâtă pe care o avem că aceste manifestări nu sunt ale lui
Dumnezeu, este că acestea sunt în concordanță cu părerile voastre,
despre care știm că sunt eronate. LUCRURILE PE CARE SPUNE CĂ LE
VEDE ÎN VIZIUNE NU SUNT SUSTINUTE DE CUVÂNTUL LUI
DUMNEZEU, CI II SUNT CONTRARE. Satana lucrează în permanență
pentru a o îmbrăca cu propriul său spirit, pentru ca prin ea, sub o mantie
a dreptății, să poată aduce SPIRITUL LUMESC, EREZIE ȘI
STRICACIUNE. Pe măsură ce consideri cuvintele ei ca fiind de la
Dumnezeu, credința ta în adevăratele mărturii este lipsită de valoare; și,
prin urmare, Satana speră să vă deconecteze pe tine și pe toți cei care



au încredere în ideile tale, de la agențiile pe care Dumnezeu le-a rânduit,
ca să fi lăsat să crezi o minciună. Scripturile vorbesc despre cei care
înșală și sunt înșelați. Acesta este cazul tău. Îți înșeli fiica; ea te înșală -
orbul conducând orbul. Inamicul încearcă să-și îndeplinească scopurile
prin diferite mijloace, în funcție de circumstanțele și situația celor pe care
îi vede că îi poate ademeni prin ispită.2 SM 74.3
Îți spun clar, mesajele fiicei tale Anna nu sunt de la Dumnezeu. Aceasta
mi-a arătat Domnul și El nu va minți. Ea poate spune multe lucruri bune,
poate vorbi mult adevăr, dar la fel poate și dușmanul sufletelor. În multe
privințe, contrafacerea seamănă cu originalul. Fructul dat este cel care
arată caracterul. 2SM 74.4
În lucrarea în care soțul meu și cu mine am fost chemați de către
providența lui Dumnezeu să avem un rol, chiar de la începuturile sale în
1843 și 1844, L-am avut pe Domnul care să planifice pentru noi, iar El a
dus la îndeplinire planurile Sale prin agenții Săi vii. Căile false ne-au fost
atât de des arătate, iar căile adevărate și sigure au fost atât de clar
definite în toate întreprinderile legate de munca dată să o facem, încât
pot spune cu adevărat că nu sunt ignorantă privind căile Satanei și nici
de căile și lucrările lui Dumnezeu. Am fost nevoiți să impozităm fiecare
putere a minții, bazându-ne pe înțelepciunea de la Dumnezeu pentru a
ne ghida în investigațiile noastre, întrucât a trebuit să revizuim diferitele
teorii aduse în atenția noastră, cântărind meritele și defectele lor în
lumina strălucitoare din Cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile pe care
Dumnezeu mi le-a dezvăluit prin Cuvântul Său și mărturii, pentru a nu
putea fi înșelați și a înșela pe alții. Ne-am predat voința și drumul către
Dumnezeu și, cel mai mult, i-am solicitat cu seriozitate ajutorul; și nu am
căutat niciodată în zadar. Mulți ani de experiență dureroasă în legătură
cu lucrarea lui Dumnezeu m-au făcut familiară cu tot felul de mișcări
false. De multe ori am fost trimisă în diferite locuri cu mesajul: „Am o
muncă pentru tine să faci în acel loc; voi fi cu tine”. Când a venit ocazia,
Domnul mi-a dat un mesaj pentru cei care aveau visuri și vedenii false,
iar în puterea lui Hristos mi-am dat mărturia la porunca Domnului. Cele
mai groaznice denunțuri au fost făcute împotriva mea, despre care au
spus că sunt din partea Domnului, pentru că mă opun lucrării Lui. Au
spus că vor veni peste mine calamități groaznice, așa cum a profetizat
Anna a ta; dar am trecut perfect conștientă de tutela îngerilor
cerești.2SM 75.1
În ultimii patruzeci și cinci de ani, am fost nevoită să întâlnesc persoane
care pretind că au de la Dumnezeu mesaje de mustrare pentru alții.
Această fază a fanatismului religios a răsărit din nou și din nou încă din
1844. Satana a lucrat în multe moduri pentru a planta eroarea. Unele
lucruri rostite în aceste viziuni au ajuns să aibă loc; dar multe lucruri - în
ceea ce privește vremea venirii lui Hristos, sfârșitul timpului de har și
evenimentele care urmează să se desfășoare - s-au dovedit complet



false, așa cum au făcut profețiile tale și ale lui Anna. Cu toate acestea, ei
ar încerca să scuze greşelile răsucind afirmațiile despre acestea,
oferindu-le un alt sens și continuând în același fel, înșelând și înșelându-
se. 2SM 75.2
Când am fost invocată pentru prima dată de Duhul Domnului, mi s-a
arătat că voi fi pusă în contact cu cei care pretindeau că au viziuni, dar
că Domnul nu îmi va permite să fiu înșelată. MUNCA MEA A FOST A
DEMASCA ACEASTA FALSITATE ȘI A MUSTRA-O în numele
Domnului. Pe măsură ce sfârșitul se apropia, urma să văd mai multe din
aceste manifestări.2 SM 76.1
Scrisori au venit la mine de la persoane diferite, relatând viziuni pe care
spuneau că le-au dat Dumnezeu; dar Domnul Isus îmi spune: „Nu îi
crede, nu i-am trimis”. Unii îmi scriu, spunând că Dumnezeu le-a
dezvăluit că sora White este în eroare, că este influențată de conducători
să creadă unele lucruri care nu sunt adevărate și să respingă unele
lucruri care sunt adevărate. Dar cuvântul vine din nou: "Nu-i asculta; nu
le-am vorbit și nici nu le-am dat niciun cuvânt sau mesaj. Au învârtit
cuvinte mincinoase, din sugestiile lui Satana."
Unii au venit la mine pretinzând că sunt Hristos și că au făcut minuni. Ei
au spus că Domnul m-a condus în multe lucruri, dar că Sabatul nu era o
încercare; că Legea lui Dumnezeu nu era obligatorie pentru oameni; nu
trebuia decât să-l acceptăm pe Hristos și ei înșiși erau Hristos. Am avut
experiență cu toate aceste pretențioase afirmații și nu am nicio credință
în ele. „La lege și la mărturie: dacă nu vorbesc după acest cuvânt, este
pentru că nu există lumină în ele” (Isaia 8:20) .2SM 76.3
Într-un singur loc, patru dintr-o familie au mărturisit că au comunicări de
la Domnul, mustrând greșeala și au prezis lucruri care chiar au avut loc.
Aceasta a inspirat încrederea în ele. Dar lucrurile care nu au avut loc au
fost păstrate în întuneric sau au fost tratate ca ceva misterios, care va fi
înțeles mai târziu. De unde au primit acestea inspirația? - De la agențiile
satanice, care sunt multe. Domnul a pus asupra mea a întâmpina aceste
lucruri și a da o mărturie hotărâtă împotriva lor.2SM 76.4
Am văzut mai mulţi intraţi în viziune; dar când am mustrat spiritul care i-a
controlat, au ieșit imediat din viziune și au fost în mare suferință a
minții.2 SM 77.1
Aceste experiențe au devenit foarte comune. Câţiva dintr-o singură
familie se aflau sub această specie de înșelăciune ... Mesaje aveau să
fie date pentru diferiți membri ai bisericii, spunând unui suflet sărac care
tremura: „Ești mândru”; altul, „Ești necredincios; vei fi pierdut”. Domnul
mi-a dat lumină în acest caz să vorbesc cuvinte de mângâiere și
încurajare. Mi-am purtat mărturia cu privire la cei înșelați, fie că o vor
auzi, fie că o resping. Viziunile lor erau opera lui Satan. Lucrurile
dezvăluite erau adesea chestiuni pământești, cum ar fi cine urma să ia
micul dejun a doua zi dimineață, cine urma să pregătească cina, cine



urma să spele vasele. Amestecate cu aceste lucruri frivole au fost
adevăruri sacre, pe care le-au găsit în Biblie și mărturii. MÂNA LUI
SATAN ERA ÎN TOATE ACESTEA, PENTRU A DEZGUSTA OAMENII
ȘI A-I FACE A RESPINGE TOTUL ÎN MATERIE DE VIZIUNI. ÎN ACEST
FEL MINCIUNA ȘI ADEVĂRUL URMAU SĂ FIE RESPINSE
ÎMPREUNĂ. ȘI CHIAR ŞI CEI PRINŞI ÎN DECEPŢIE, CÂND URMAU
SĂ FIE OBOSIŢI DE ACEASTA, AR FI URMAT SĂ FIE ÎNCLINAŢI A SE
ÎNDOI DE ORICE VIZIUNE.2SM 77.2
După o întâlnire foarte solemnă cu acești înșelați, s-au făcut mărturisiri
că s-au aruncat în atitudini asemănătoare cu sora White, cât se poate de
aproape. A fost totul o farsă, o înșelăciune. CU TOATE ACESTEA,
MULTE LUCRURI PE LE-AU SPUS S-AU ÎNTÂMPLAT.2SM 77.3
Am fost întrebată cum ar putea fi acest lucru dacă viziunile erau toate
false. Le-am spus că este scopul Satanei de a amesteca adevărul cu
eroarea, ca prin aceste exerciții înșelătoare să facă de niciun efect
lucrarea autentică a lui Dumnezeu. Din acel moment toate numeroasele
lor viziuni au încetat. Ce s-a întâmplat cu cei care au avut viziunile și cei
care i-au încurajat? Câțiva care trăiesc acum sunt sceptici, nu au nici o
credință în darurile bisericii, nici o credință în adevăr, nici o religie deloc.
Astfel, mi s-a arătat, este rezultatul sigur al viziunilor contrafăcute.2SM
77.4
Manifestările fiicei tale sunt o înșelăciune similară. Iar încurajarea ta în
aceste lucruri îi va aduce ruina și ruinarea altora, dacă ceva nu va rupe
înșelăciunea. Ați numit aceste VIZIUNI FALSE ȘI VISURI DEŞARTE
lumina minunată a lui Dumnezeu, dar este ca pleava la grâu. Aceasta
este o problemă serioasă. Va avea o influență decisivă asupra familiei
tale. În timp ce privești cuvintele fiicei tale ca fiind rostite sub influența
Duhului lui Dumnezeu, îți va fi la fel ca și cum ar fi adevărate. Te afli într-
o puternică amăgire a Satanei. Le veţi da credinţă și, astfel,
ÎNCREDEREA DUMNEAVOASTRĂ ÎN VERITABILELE MESAJE DE LA
DUMNEZEU VA FI DEZRĂDĂCINATĂ. La fel va fi și cu toți cei care cred
ca și tine. Acesta este motivul pentru care Satana presează atât de
constant în ceea ce privește contrafacerile- PENTRU A DEPĂRTA DE
LA ADEVĂR.2SM 78.1
ÎNSĂȘI ULTIMA ÎNȘELĂCIUNE A SATANEI VA FI ACEEA DE A FACE
FĂRĂ EFECT MĂRTURIA DUHULUI LUI DUMNEZEU. „Acolo unde nu
există viziune, poporul piere” (Proverbe 29:18). SATANA VA LUCRA
INGENIOS, ÎN MODURI DIFERITE ȘI PRIN DIFERITE AGENȚII,
PENTRU A CLĂTINA ÎNCREDEREA POPORULUI RĂMĂȘIȚĂ AL LUI
DUMNEZEU ÎN ADEVĂRATA MĂRTURIE. El va aduce viziuni false
pentru a induce în eroare și va amesteca falsul cu adevărul și atât de
mult va dezgusta oamenii încât vor considera tot ceea ce poartă numele
de viziune ca o specie de fanatism; dar sufletele sincere, punând în
contrast falsul cu adevărul, vor fi capabile să distingă între ele.? 2SM



78.2
O, cât de înșelătoare este inima umană! Cât de ușor este a armoniza cu
ceea ce este rău! Nu este nimic mai mult în detrimentul interesului
sufletului, al purității sale, al concepțiilor sale adevărate și sfinte despre
Dumnezeu și al lucrurilor sacre și veșnice, decât a da atenție constantă
și a exalta ceea ce nu este de la Dumnezeu. Otrăvește inima și
degradează înțelegerea. Adevărul pur poate fi urmărit până la Sursa sa
divină, prin influența sa înălțătoare, rafinatoare, sfințitoare asupra
caracterului receptorului. Autorul întregului adevăr s-a rugat Tatălui Său:
„Și nu numai pentru ei mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin
cuvântul lor. Ca ei toți să fie una, așa cum tu, Tată, ești în mine și eu în
tine, ca și ei să fie una în noi; ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.”(Ioan
17:20, 21). Lucruri vor apărea constant pentru a provoca dezbinarea,
pentru a îndepărta de adevăr. ACEASTĂ INTEROGARE, CRITICARE,
DENUNŢARE, JUDECAREA ALTORA, nu este o dovadă a harului lui
Hristos în inimă. Nu produce unitate. O astfel de lucrare a fost continuată
în trecut de către persoanele care pretindeau că au o lumină minunată,
când defapt erau ÎNGROPATE ÎN PĂCAT. Erezia, necinstea și falsitatea
erau amestecate în ele.2SM 78.3
Prezentul este un timp de mare pericol pentru oamenii lui Dumnezeu.
Dumnezeu conduce un popor, nu un individ aici și acolo. El are o
biserică pe pământ, care respectă adevărul; și când vedem, nu numai
bărbații, ci și fetele tinere, care strigă împotriva bisericii, ne temem de
ele. Știm că Dumnezeu nu i-a trimis, totuși au alergat, și toți cei care nu
le acceptă ideile haotice sunt denunțați ca fiind în luptă împotriva Duhului
Domnului. Toate aceste lucruri sunt în linia lui Satana, dar lucrarea lui
Dumnezeu va merge înainte, în timp ce există și vor fi mereu cei care
lucrează direct împotriva rugăciunii lui Hristos. Lucrarea va avansa,
lăsându-i mult în urmă cu invențiile lor satanice .... 2SM 79.1
„De aceea luați seama cum auziți” (Luca 8:18), este o admonestare a lui
Hristos. Trebuie să auzim de dragul învățării adevărului, ca să mergem
în el. Și din nou: „Aveți grijă ce auziți” (Marcu 4:24). Examinați
îndeaproape, „cercetați toate lucrurile” (1 Tesaloniceni 5:21), „să nu
credeți fiecare duh, ci puneți la încercare duhurile, dacă sunt din
Dumnezeu, fiindcă mulți profeți falși au ieșit în lume” (1 Ioan 4: 1) .
Acesta este sfatul lui Dumnezeu; o să fim atenți? - Scrisoarea 12, 1890.
2SM 79.2
De când am vizitat casa ta în Sabat după-amiază, 23 august, unele
lucruri mi-au stăăruit în minte să-ți spun. Nu am nicio ezitare în a spune
că viziunile Anei nu sunt ale lui Dumnezeu. Visele pe care le-au avut
membrii familiei tale sunt o înșelăciune a Satanei ... 2SM 80.1
Satana a văzut că poate lucra asupra imaginației tale bogate și te poate
conduce, împreună cu alții, în plasa lui. Ți-a dat Dumnezeu mesajul
acela? Nu; căci niciun astfel de mesaj nu provine din adevărata Sursă de



lumină .... Timpul te-a dovedit a fi un profet fals și viziunile Anei
manifestări false. Dumnezeu nu lucrează niciodată în acest mod.2 SM
80.2
Satana are pregătite alte amăgiri și mai puternice pentru tine. Vei
pretinde, dacă nu ai făcut-o deja, că ai de făcut o lucrare în legătură cu
viziunile lui Anna, corespunzătoare îngerului puternic care a coborât din
cer, a cărei glorie a luminat pământul. Satana vede că mintea ta este
gata să fie impresionată de sugestiile sale și că te va folosi spre propria
ta ruină, dacă nu în numele Domnului vei rupe cătușele care te leagă ....
2SM 80.3
De câteva ori, în timpul conversației noastre, în care ai devenit foarte
serios, ai repetat propoziția: „O consistență, ești o bijuterie!”. Repet la fel
cu forța hotărâtă pentru tine. Spui că viziunile Anei plasează formarea
imaginii fiarei după închiderea timpului de har. Nu este așa. Afirmați că
credeți mărturiile; lasă-le să te stabilească în acest punct. Domnul mi-a
arătat clar că imaginea fiarei se va forma înainte de închiderea timpului
de har; căci ea va fi marea încercare pentru poporul lui Dumnezeu, prin
care va fi hotărât destinul lor etern.2 SM 80.4
Poziția dvs. este o asemena amestecătură de inconsistențe, încât puțini
vor fi înșelați ... 2SM 81.1
Ați luat istoria profetului neascultător, așa cum este dată în Vechiul
Testament și ați aplicato sorei White. Spui că ea este perfect sinceră, dar
este înșelată. Din acest motiv, mărturiile Duhului lui Dumnezeu nu pot
avea niciun efect asupra ta. A ARĂTAT DOMNUL ŢIE SAU FIICEI TALE,
SOŢIEI SAU COPIILOR TĂI, CĂ SORA WHITE ESTE
NEASCULTĂTOARE? Dacă a mers contrar lui Dumnezeu, în ce o vei
arăta? Datoria mea este să fac declarații clare despre poziția mea;
pentru CĂ TU INTERPRETEZI GREŞIT MĂRTURIA MEA,
DENATUREZI ÎNŢELESUL EI ADEVĂRAT și foloseşti numele meu ori
de câte ori crezi că poate fi folosit a susţine ce ai de spus. Dar când
mărturiile nu se armonizează cu teoriile tale, sunt dată la oparte, pentru
că eu sunt falsul profet! Există multe moduri de a evita adevărul.2SM
81.2

PROFEŢII FALŞI HRĂNESC NECREDINŢA POPORULUI
Acest profet fals a întărit necredința poporului în Ieremia și solia lui. El s-
a declarat pe nedrept a fi trimisul Domnului și a suferit moartea ca
urmare a păcatului lui înfricoșător. În luna a cincea, Ieremia a profetizat
moartea lui Hanania, și în luna a șaptea, moartea lui a dovedit că acele
cuvinte ale profetului au fost adevărate. 4M 171.3

PROFEŢII FALŞI CAUTĂ SĂ IMPRESIONEZE SIMŢURILE UMANE
PRIN POMPĂ, LUX, MUZICĂ ETC.
Profeții Izabelei, opt sute cincizeci la număr, asemenea unui regiment



pregătit pentru luptă, mărșăluiesc în formație, însoțiți de muzică
instrumentală și cu mare pompă. Însă inimile lor tremură când se
gândesc că, la cuvântul acestui profet al lui Iehova, ținutul Israelului a
fost lipsit timp de trei ani de ploaie și rouă. Ei simt că au înainte o criză
înfricoșătoare. Se încrezuseră în zeii lor, dar nu puteau să șteargă
cuvintele lui Ilie și să le dovedească neadevărate. Dumnezeii lor erau
nepăsători față de strigătele lor înnebunite, față de rugăciunile și jertfele
lor. 3M 279.4

PROFEŢII FALŞI PREZIC PACE ŞI PROSPERITATE SI POPORUL ÎI
URMEAZĂ
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. 4M 172.1

POPORUL A PREFERAT SA PRIMEASCĂ MESAJUL PROFETULUI
FALS CARE A PREZIS PROSPERITATE PENTRU CĂ ERA MULT MAI
PLĂCUTĂ
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
+
POATE CĂ DISTRUGĂTORII SUNT DEJA INSTRUIȚI SUB MÂNA LUI
SATANA ȘI AȘTEAPTĂ NUMAI CA ÎNCĂ CÂȚIVA PURTĂTORI AI
STINDARDULUI SĂ DISPARĂ, PENTRU CA SĂ LE IA LOCUL, ȘI CU
VOCEA UNUI PROOROC FALS SĂ STRIGE: "PACE, PACE", CÂND
DOMNUL N-A VORBIT DESPRE PACE. ADESEA PLÂNG, ȘI ACUM,
OCHII MEI AU ORBIT DE LACRIMI; ELE CAD PE HÂRTIE ÎN TIMP CE
SCRIU. SE PARE CĂ, ÎN SCURTĂ VREME, TOATE PROFETIZĂRILE
DIN MIJLOCUL NOSTRU SE VOR SFÂRȘI ȘI CĂ VOCEA CARE A
MIȘCAT POPORUL NU VA MAI TULBURA SOMNOLENȚA LOR



FIREASCĂ. 5M 77.1

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. 4M 232.1

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

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
razele 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

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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