
Studiul 26 

Duhul profeției 
 

 
 

Darul profeției este mijlocul prin care Dumnezeu ne-a comunicat uimitorul mesaj 

al Apocalipsei. Apostolul Ioan, care a fost instrumentul omenesc folosit de Dumnezeu în 

acest sens, atât de copleșit a fost de cele văzute în viziunea cerească, încât de două ori s-a 

aruncat la picioarele îngerului, ca să i se închine. De fiecare dată îngerul l-a oprit 

spunându-i că el este doar un împreună-slujitor cu profetul și cu frații săi. Frații lui Ioan 

sunt amintiți de către înger într-un loc a fi proorocii, şi […] cei ce păzesc cuvintele din 

cartea aceasta (Apoc. 22:9), iar în celălalt, cei care păstrează mărturia lui Isus, mărturie 

care este definită a fi duhul proorociei sau, tradus altfel, duhul profeției (Apoc. 19:10). 

Am ajuns cu studiul la ultimele versete ale cărții Apocalipsa, din care am avut 

multe de învățat! Dumnezeu pronunță din nou o binecuvântare asupra celor ce păzesc 

cuvintele profeției din această carte (Apoc. 22:10). Mai mult, ei sunt numiți de către 

înger drept frați cu Ioan și cu ceilalți profeți. Ei păstrează mărturia lui Isus transmisă 

prin duhul profeției, adunând fiecare rază de lumină pe care Dumnezeu o trimite. 

Aici se ridică însă o întrebare: este Ioan ultimul profet prin care a vorbit Isus sau 

mai sunt și alții după el? Cei care păstrează mărturia lui Isus sunt frați cu toți profeții, și 

nu doar cu o parte din ei. De aceea este important să răspundem la această întrebare. 

Cum comunică Dumnezeu 
1. Cum comunică Dumnezeu mesajul Său? Apoc.22:6  

[…] Dumnezeul duhurilor _________________, a trimes pe ____________ 

Său să arate robilor Săi lucrurile, cari au să se întâmple în curând.  

NOTĂ: Mulți își pun problema dacă Dumnezeu mai vorbește astăzi. Apocalipsa, 

din chiar primul verset, spune că Dumnezeu ne vorbește și spune, de asemenea, 

calea prin care Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu vorbește pe calea aleasă de El și 

nu pe aceea pe care omul o alege (Luca 16:31; Is. 8:19-20). El a ales să descopere 

planurile Sale slujitorilor Săi prooroci (Amos 3:7), iar aceștia au transmis mesajul 

mai departe vorbind cuvintele inspirate de Duhul Sfânt (2Petru 1:21).  

2. E necesar ca un profet să scrie o carte a Bibliei pentru a fi adevărat? Luca 7:26  

[…] ce aţi ieşit să vedeţi? Un prooroc? ______, vă spun, şi mai mult decât 

un _______________.  

NOTĂ: Cel puțin 12 profeți adevărați sunt menționați în Scriptură, care nu au scris 

vreo carte a Bibliei. Ioan Botezătorul a fost unul dintre ei. Isus a spus că până la el 

nu a fost vreunul mai mare născut din femeie (v. 28; Matei 11:11). Cei care au 

Apocalipsa 19:5; 22:6-21 
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respins solia lui, au respins de fapt planul lui Dumnezeu pentru ei (v. 30). La fel, 

Apocalipsa spune că duhul profeției este mărturia lui Isus, iar a respinge mărturia 

profetului înseamnă a respinge sfatul lui Dumnezeu și pe Isus Însuși. 

3. A profetizat Dumnezeu vreodată prin femei? Fapte 21:8-9 

El avea patru ___________ fecioare care __________________.  

NOTĂ: Dumnezeu este liber să aleagă fete sau femei drept soli ai Săi. Sfânta 

Scriptură dă multe astfel de exemple: Ana (Luca 2:36-38); Maria (Exod 15:20); 

Debora (Judecători 4:4); Hulda (2Imparati 22:14).  

Darurile spirituale de astăzi  

4. A continuat Isus să ne vorbească după ce S-a înălțat la cer? Efeseni 4:7-8 ,11  

[…] El a dat pe unii ______________; pe alții _________________; pe alții 

____________________; pe alții ______________ și ______________ […].  

NOTĂ: Aici Pavel prezintă profeții în al doilea rând după apostoli. Am văzut că 

rolul profetului este acela de a vorbi pentru Dumnezeu, transmițând solia Sa. 

5. Care este starea unei biserici fără darul profeției? Proverbe 29:18  

Când nu este nici o descoperire dumnezeiască, poporul este fără _______; 

NOTĂ: O biserică fără viziuni sau fără descoperiri este într-o stare foarte tristă. 

Darurile spirituale sunt date pentru ancorarea în adevăr, iar când acestea lipsesc, 

biserica plutește fără speranță, mânată de doctrinele false (Efeseni 4:14).  

6. Cat timp vor rămâne aceste daruri, inclusiv profeția, în Biserică? Efeseni 4:13  

[…] până vom ajunge toți la unirea _____________ și a _______________ 

Fiului lui Dumnezeu, la starea de om ___________, la înălțimea 

____________ plinătății lui ________________;  

NOTĂ: Când Hristos va fi reflectat în mod deplin în biserica Sa, atunci El va 

reveni (Col 1:27; Apoc. 19:7-8). Aceasta înseamnă că darurile se vor manifesta 

până la revenirea lui Isus.  

7. Ce caracteristici speciale are poporul lui Dumnezeu în aceste ultime zile? 
Apoc. 12:17  
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[…] păzesc _________________ lui Dumnezeu, și țin ________________ 

lui Isus Hristos.  

NOTĂ: Mărturia lui Hristos este duhul sau darul profeției (Apoc. 19:10).  

8. Vorbește Dumnezeu prin profeți în ultimele zile? Ioel 2:28-29  

[…] fiii şi fiicele voastre vor ______________, bătrânii voştri vor visa 

____________, şi tinerii voştri vor avea ______________.  

NOTĂ: Visurile și vedeniile sunt cele două mijloace prin care Dumnezeu comunică 

profeților mesajul Său (Numeri 12:6-8). Profeția din Ioel a avut o împlinire parțială 

în ziua Cincizecimii, dar împlinirea deplină va fi chiar înainte de revenirea lui 

Hristos (v. 31), când Duhul Sfânt va lucra cu putere pentru încheierea lucrării de 

proclamare a Evangheliei (v. 32; Matei 24:14).  

9. Împotriva cui avertizează Isus în aceste zile din urmă? Matei 24:24  

[…] Hristoși ________________ și _______________ mincinoși;  

NOTĂ: Petru avertizează și el împotriva falșilor profeți (2Petru 2:1-2). Tocmai 

pentru că profeția este un dar foarte important în zilele din urmă, obiectivul lui 

Satana este acela de a-l contraface.  

10. Care trei lucruri ne sunt recomandate în privința profeților? 1Tes. 5:20-21  

Nu disprețuiți ___________________. Ci _____________ toate lucrurile, și 

păstrați ce este _________.  

11. Cum poate fi verificată veridicitatea unui profet? Isaia 8:19-20  

«La __________ și la ________________!» Căci dacă nu vor vorbi așa nu 

vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.  

NOTĂ: Dacă ținem cont doar de acest criteriu clar și simplu de identificare, ne vom 

da seama ușor că o mulțime de pretinși profeți de astăzi sunt falși. Alte criterii pe 

care Biblia ni le oferă pentru a identifica dacă un profet vorbește într-adevăr de la 

Dumnezeu sunt: 

 a. nu contrazice lumina revelată anterior, care a fost deja confirmată și 

dovedită (Gal. 1:8-9); 
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 b. aduce roade bune în viața lui și a celor care îl ascultă (Matei 7:15-20);

 c. dacă nu sunt condiționate (vezi profeția lui Iona), prezicerile sale se 

împlinesc (Deut. 18:22); 

 d. îi sunt descoperite tainele ascunse ale inimii (1Cor. 14:24-25) și arată cu 

credincioșie păcatele oamenilor (Mica 2:3 ,11); 

 f. recunoaște că Isus a avut aceeași natură umană cu a noastră (1Ioan 4:1-3). 

Chiar dacă un pretins profet face minuni sau face preziceri care se adeveresc (Deut. 

13:1-3), în cazul în care unul din aceste criterii lipsește, el este un profet fals.  

13. Ce se întâmplă cu un profet în viziune? Daniel 10:5-8 ,16-17; Numeri 24:3-5 

a. este susținut în viață în mod supranatural (Daniel 10:8);  

b. nu mai respiră - poate totuși să vorbească (Daniel 10:16-17); 

c. nu mai vede - totuși are ochii deschiși (Daniel 10:5-8; Numeri 24:3-5);  

d. este inconștient față de ceea ce îl înconjoară (Daniel 10:5-8).  

14. Ce fel de profeți mincinoși sunt condamnați de Dumnezeu? Deut. 18:10-11 

Să nu fie la tine […] nimeni care să aibă meşteşugul de _____________, de 

cititor în _________, de vestitor al ________________, de _____________, 

de _______________, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile 

sau dau cu ________________, nimeni care să întrebe pe _____________. 

NOTĂ: Globurile de cristal, cititul în palmă, cititul în stele sau vorbitul cu morții 

nu sunt metodele de comunicare ale lui Dumnezeu cu oamenii, ci ale lui Satana. 

Aceste metode străvechi la care au apelat oamenii pentru sfat, vindecare sau 

rezolvarea unor probleme, au pătruns în cercurile înalte ale societății, dându-li-se o 

aură științifică. Ele au devenit foarte populare astăzi prin practici precum hipnoza, 

medicina alternativă, horoscopul etc. De asemenea psihologia, care este o pseudo-

știință avându-și rădăcinile în ocultism, este studiată și practicată de mulți oameni. 

Dumnezeu ne invită să mergem la El cu toate problemele noastre și să nu apelăm la 

aceste așa-zise soluții care nu poartă aprobarea Sa. 

15. Ce se întâmplă cu cei care cred în profeții lui Dumnezeu? 2Cronici 20:20  

«[…] încredeți-vă în proorocii Lui și veți _________________. »  

NOTĂ: Nu este nicio posibilitate pentru om de a prospera spiritual dacă refuză să 

creadă pe adevărații profeți. Noi trebuie să citim, să auzim și să păzim (Apoc. 1:3) 

învățăturile din Apocalipsa și din toate profețiile care vin de la Dumnezeu. 
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