
CAPITOLUL 4

„EŞTI TU ACESTA, DOAMNE?”

A ÎNVĂŢA SĂ AUZI VOCEA LUI DUMNEZEU

Când ne uităm la lumea din zilele noastre, nu ne trebuie mult discernământ 
spiritual pentru a ne da seama de amăgirea care se răspândeşte pretutin-
deni cu mare iuţeală. Chiar şi liderii pentru care nutrim de mult timp 
apreciere şi respect ajung să săvârşească păcate grave şi să fie amăgiţi. 
Acest lucru se observă mai ales în cadrul mişcărilor profetice. Unii lideri 
care sunt consideraţi mai însemnaţi spun lucruri care îi fac pe oamenii 
din biserică să se întrebe contrariaţi: „Aţi auzit ce a proorocit cutare? Ce 
părere aveţi?”

AMĂGIREA VREMURILOR MODERNE

Recent, circula o proorocie conform căreia, la o anumită dată, urma să 
fie eradicat răul din lume. Ca să spun adevărul, m-am rugat destul de 
mult cu privire la acea proorocie şi presupusa dată. Însă, pur şi simplu nu 
aveam pace în acea privinţă. Ori de câte ori îmi aminteam de proorocie 
şi mă rugam, nu simţeam absolut nimic, nu aveam nici o direcţie, ci doar 
nelinişte şi îngrijorare, deoarece ştiam că dacă nu se va împlini, aceasta 
ar fi putut atrage condamnarea vehementă a tot ce este mişcare profetică. 
Cred că persoana care a dat acel cuvânt profetic era sinceră şi îl iubeşte pe 
Domnul (probabil că Dumnezeu a îndeplinit anumite lucruri în secret), 
însă a trebuit să răspund multor oameni uluiţi şi supăraţi, care s-au simţit 
trădaţi pentru că răul nu fusese înlăturat din lume aşa cum se aşteptau 
ei. O să vorbesc mai mult pe această temă în capitolul 6: „Îndrumarea 
darului profetic”.
 Un alt şoc puternic a avut loc într-o ţară în care s-a proorocit că 
va veni trezirea în luna octombrie a unui anumit an. Oamenii au aşteptat, 
dar trezirea nu a venit într-un mod vizibil. Totuşi, adesea mă gândesc la 
faptul că Isus s-a născut într-o iesle şi că naşterea Lui a fost un eveniment 
care urma să aibă impact asupra lumii întregi. În ciuda acestui fapt, doar 
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foarte puţini oameni, în afară de un grup de păstori şi de câţiva magi, 
şi-au dat seama de însemnătatea evenimentului şi chiar de faptul că s-a 
produs!
 Deşi fenomenul proorociilor false continuă să existe, beneficiile 
darurilor profetice depăşesc cu mult problemele cauzate de falsificarea 
acestora. Chiar dacă au loc accidente cu focul şi se mai întâmplă să mai 
ardă câte o casă, continuăm să folosim focul. Folosit în cadru adecvat, 
de exemplu în interiorul unui cămin, focul poate furniza căldură şi oferi 
confort. Este tot atât de adevărat faptul că, nesupravegheat, focul dis-
truge. Pericolul constă în faptul că unii oameni, care nu sunt familiarizaţi 
cu mişcarea Duhului Sfânt, vor eticheta orice lucru profetic asemenea 
focului lăsat în voia lui. Sper ca unele din principiile călăuzitoare ale 
acestui capitol să îi ajute pe conducătorii spirituali, cât şi pe urmaşii lor, 
să accepte cuvântul proorociei şi mişcarea Duhului lui Dumnezeu, ştiind 
în acelaşi timp să ţină acel foc nestăpânit, satanic, în afara bisericii.
 Una dintre experienţele vieţii mele poate oferi o altă ilustraţie. 
Într-o zi, în timp ce conduceam pe autostradă, m-am uitat la dreapta şi 
am observat o privelişte îngrozitoare. Câmpul era cuprins de flăcări iar 
fumul negru se înălţa spre cer. Când mi-am dat seama că focul s-ar putea 
răspândi în oraşul din apropiere, eram preocupată să găsesc cel mai ap-
ropiat telefon pentru a anunţa pompierii. Însă, când m-am uitat mai bine, 
am descoperit dintr-o dată ceva care m-a făcut să mă liniştesc. Pompierii 
şi fermierii dăduseră foc câmpului şi urmăreau focul îndeaproape. Era 
perioada de ardere a paielor rămase după seceriş pentru a pregăti ogorul 
pentru noua recoltă. Flăcările erau ţinute sub control. Ele urmau să con-
tribuie la apariţia noii vieţi. 
 Fermierii şi pompierii erau bine instruiţi în ceea ce făceau şi, ast-
fel, focul era o binecuvântare. Cu toate acestea, dacă vreo persoană ar fi 
amăgită să aprindă focul, gândindu-se că îi ajută în acest fel pe fermieri, 
ar produce pagube imense pe spaţii întinse, din lipsa cunoaşterii şi supra-
vegherii care ar fi fost asigurate de un personal specializat.
 Pasajul din Matei 24:3,4 ne avertizează că amăgirea va fi unul 
din semnele sfârşitului vremurilor. Ucenicii lui Isus s-au apropiat de El şi 
L-au întrebat: „…‘Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care 
va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?’ Drept răspuns 
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Isus le-a zis: ‘Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva”.
 Au fost unii oameni care mi-au spus: „Cindy, eu nu cred că aş 
putea fi înşelat vreodată”. Un slujitor înţelept mi-a spus odată că dacă nu 
crezi că poţi fi înşelat, eşti deja! Există multă confuzie şi înşelăciune în do-
meniul proorociei personale. Aceasta se datorează, în mare parte, faptului 
că oamenii se duc încoace şi încolo şi spun că Dumnezeu vorbeşte prin ei 
altora. Asemenea afirmaţii nu prea sunt de natură să lase persoanei căreia 
i se adresează cuvântul proorociei, libertatea de a-l cântări şi judeca per-
sonal. În acest capitol nu se va vorbi doar despre cum se verifică cuvântul 
proorociei, ci şi cum să ne apărăm împotriva amăgirii. Pentru fiecare dar 
autentic al lui Dumnezeu există şi unul contrafăcut. O persoană poate fi, 
de asemenea, înşelată să creadă că totul este o imitaţie sau fals. Aceasta 
este o amăgire la fel de mare ca şi aceea de a înghiţi cârligul, sfoara şi 
undiţa oricărei momeli profetice! Când m-am căsătorit cu Mike, lu-
cram la o bancă în California. La casierie aşteptau la rând uneori şi oa-
meni ciudaţi. Deoarece în fiecare zi îmi treceau prin mâini mii de dolari, 
puteam descoperi din când în când şi bancnote false. Cum le depistam? 
După felul în care le simţeam la atingere şi după cum arătau. Fie textura 
era diferită, fie cerneala părea ciudată. Acesta este unul dintre modurile 
în care se poate distinge un dar real de unul fals. 
 Acest capitol, împreună cu capitolul 7, intitulat „Protocolul spiri-
tual”, va cuprinde atât de multe indicaţii referitoare la modul de a face 
anumite lucruri sau ce este de evitat, încât vă veţi putea întreba: Cum 
o să îmi amintesc vreodată toate acestea? Nu ştiu cât de mulţi dintre 
voi conduceţi o maşină, dar, la început, condusul te poate intimida, mai 
ales atunci când foloseşti schimbătorul de viteze.  Trebuie să te asiguri, 
înainte de a porni, să apeşi pe ambreaj, să introduci în viteză, să laşi am-
breajul, să semnalizezi, şi multe alte lucruri. La început te concentrezi 
asupra fiecărei manevre în parte, dar după ce ajungi să conduci puţin, 
acestea devin deprinderi, chiar reflexe – pur şi simplu o a doua natură. În 
acelaşi fel, aceste principii referitoare la proorocie ar trebui să-ţi devină, 
în cele din urmă, o a doua natură, dacă le studiezi şi le aplici. 
 Una din împrejurările în care aceste principii călăuzitoare s-au 
dovedit a fi valoroase, în cazul meu, a fost atunci când un prieten păstor 
mi-a trimis o scrisoare, pe care i-o dăduse cineva. Aceasta conţinea un 
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cuvânt profetic, pe care acest prieten îmi cerea să îl evaluez. El era un om 
puternic al lui Dumnezeu, însă nu suficient de familiarizat în domeniul 
proorociei. 
 Am început să citesc cuvântul proorociei şi, la început, acesta 
părea să meargă la ţintă. Ceea ce citeam nu părea să ridice nici un fel de 
obiecţie, până când, dintr-o dată, am ajuns la un pasaj la care s-au ap-
rins „beculeţele roşii”. Cuvântul a luat o întorsătură subită, atunci când a 
apărut un element necurat. Pasajul relata faptul că acest bărbat asemăna 
Trupul lui Hristos cu o femeie dezbrăcată, aflată pe o masă de operaţie, 
şi căreia prietenul meu pastor trebuia să îi opereze ombilicul. I-am cerut 
şi lui Mike să citească cuvântul, şi acesta a avut o reacţie similară. Partea 
cu femeia era în mod cert fără nici un suport. Aveam mari obiecţii referi-
toare la orice lucru care părea să spună că Dumnezeu i-ar putea da unui 
bărbat prooroc o viziune cu o femeie dezbrăcată.
 Mai târziu, spre seară, l-am sunat pe prietenul acestui slujitor, 
şi i-am spus: „Omul acesta are probleme de natură sexuală”. Ştiam că 
afirmaţia făcută era cât se poate de îndrăzneaţă, deoarece cuvântul pro-
fetic fusese pronunţat de un prooroc recunoscut. Cu toate acestea, mi-am 
menţinut convingerea. Prietenul acelui slujitor a apreciat de bun augur 
discernământul meu şi a păstrat partea corectă a cuvântului profetic. 
După câteva luni, s-a aflat despre proorocul respectiv că avea probleme 
sexuale. De fapt, le punea pe femei să se dezbrace şi apoi le profeţea, 
exact aşa cum menţionase în partea greşită a proorociei. 
 O persoană poate primi un cuvânt profetic din partea lui Dum-
nezeu în mai multe feluri. Unele dintre acestea pot fi de la persoană la 
persoană (vezi Fapt. Ap. 21:10, 11). Dumnezeu se poate adresa unui in-
divid în mod direct (vezi 10:19), printr-un vis sau o vedenie (vezi Mat. 
1:20 ; Fapt.Ap. 9:10, 11), prin citirea Cuvântului (vezi Dan. 9 :2-21) şi 
prin auzirea unui cântec inspirat de Dumnezeu (un cântec profetic spon-
tan; vezi 1 Sam. 10:5; 1 Cor. 14:15; Efes. 5:19). În general, următoarele 
principii călăuzitoare se vor referi la toate aceste căi, deşi în capitolele 
următoare se vor mai adăuga şi altele. Pe măsură ce veţi studia aspectele 
evidenţiate în această carte, sper că veţi putea sesiza prin care din aceste 
modalităţi primiţi cuvinte profetice. 
 Principiile călăuzitoare vă vor fi prezentate separat, în două 
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secţiuni. Prima se referă la modul în care se verifică o proorocie primită 
direct de la Domnul, sau prin altcineva. Cea de a doua secţiune se va 
concentra asupra modului în care trebuie să te raportezi faţă de un cuvânt 
profetic, sau care este traseul de urmat o dată ce ţi-ai dat seama că acel 
cuvânt este din partea lui Dumnezeu. 

VERIFICAREA PROOROCIEI

Pentru a putea într-adevăr testa cuvântul proorociei, este important să 
ştim că acest lucru este biblic. În 1 Tesaloniceni 5:21 ni se spune: „…
cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun”. Această primă secţiune se 
va ocupa de felul în care „cercetăm toate lucrurile”, iar cea de a doua de 
cum „păstrăm ce este bun”.

1. Este biblic cuvântul profetic împărtăşit?
Creştinii din zilele noastre trebuie să cunoască Scriptura mai bine decât 
generaţiile anterioare. Eu cred că toţi creştinii ar trebui să îşi cumpere sau 
să aibă acces la o concordanţă bună, cum ar fi Concordanţa Strong sau 
Young, sau o altă concordanţă recomandată de pastorii lor, ca să poată 
găsi referinţele biblice indicate prin cuvântul proorociei şi să le citească 
în contextul lor.
Mi s-a întâmplat de mai multe ori să întâlnesc femei care să îmi spună că 
Dumnezeu le-a descoperit că soţii lor urmau să moară, ca ele să poată fi 
libere să se recăsătorească. Un incident deosebit de trist a avut loc la o 
întâlnire de femei la care vorbeam.
 O tânără doamnă, pe nume Lucinda (nu este numele ei real) a 
venit la mine să îmi spună că Dumnezeu intenţiona să facă o schimbare 
minunată în viaţa ei. Când a pronunţat cuvintele: „o schimbare minunată” 
am început să mă simt stânjenită. Sentimentul a fost destul de puternic 
ca să mă îndemne să sondez mai mult ce dorea să îmi spună femeia. Ea a 
adăugat: „Oh, o să mă căsătoresc”. 
 Am observat o verighetă pe degetul ei, astfel încât am întrebat-o 
cu o uşoară ezitare: „Nu eşti deja căsătorită?”
 Ea m-a privit stingherită şi a murmurat pe un ton scăzut, în timp 
ce se uita pe pereţi: „Da, dar Domnul mi-a spus că o să mă căsătoresc cu 
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un bărbat, Chris (nu este numele lui real), unul din consilierii noştri, şi 
el simte la fel. Deoarece nu cred în divorţ, o să aşteptăm până când vom 
vedea ce va vrea Dumnezeu să facă cu soţul pe care îl am acum”.
 Aceste din urmă cuvinte ale ei mi-au dat o stare de mare nelinişte. 
Văzând ezitarea mea, a început să se bâlbâie: „Ştii, când o să…” şi vocea 
ei s-a pierdut în gol. Părea zdruncinată şi a şoptit cu lacrimi în ochi: „Cin-
dy, Dumnezeu mi-a spus aceasta în timpul unei întâlniri de rugăciune. 
Unul dintre liderii noştri spunea: ‘Următoarea voce pe care o vei auzi 
va fi Vocea lui Dumnezeu’. „Imediat după aceea”, a spus ea, „am auzit o 
voce care mi-a spus: ‘Şi tu te vei căsători cu Chris’”.
 În această conjunctură, i-am spus cu blândeţe: „Ai o căsătorie 
îngrozitoare, nu-i aşa?”
 Aceasta a izbucnit în plâns. Mi-am dat seama că suferea cumplit. 
„Da, o, da, am o căsătorie nereuşită. Soţul meu nu este creştin, este al-
coolic, şi sufăr mult din cauza jignirilor lui”.
 „Lucinda”, i-am spus eu, „crezi cu sinceritate că soţul tău este 
gata să-L întâlnească pe Domnul? Vrea Dumnezeu ca soţul tău să ardă în 
iad?” Am aşteptat un moment ca aceste cuvinte să-şi facă efectul, apoi 
am adăugat: „Vrei ca el să moară şi să meargă în iad, fără Hristos?”
 În timp ce îi priveam faţa plină de lacrimi, puteam vedea că vălul 
amăgirii începuse să îi alunece de pe faţă. Am fost deosebit de atentă la 
tonul vocii mele, astfel încât cuvintele mele să nu o condamne. Doream să 
îi împărtăşesc caracterul lui Hristos şi i-am spus: „Dumnezeu nu doreşte 
ca cineva să piară. Crezi cu sinceritate că vocea pe care ai auzit-o a fost 
Vocea lui Dumnezeu?”
 Lucinda şi-a scuturat capul în tăcere. Realizase deja că aceea 
nu fusese Vocea lui Dumnezeu, ci o voce care a amăgit-o. Durerea ei 
personală a făcut-o o ţintă uşoară pentru săgeata arzătoare a celui rău şi a 
creat o stare de vulnerabilitate de care nu era conştientă.
 Îmi amintesc când un prieten al meu, Pastorul Bob Nichols de la 
Calvary Cathedral din Forth Worth, Texas, mi-a spus: „Cindy, toţi oame-
nii trebuie să ştie „unde li se agaţă cârligul în falcă”. Prin aceasta, înţeleg 
că trebuie să fie conştienţi de punctele lor vulnerabile faţă de amăgire”.
 Odată, m-am frământat mult în privinţa unei decizii pe care tre-
buia să o iau. Nu ştiam dacă trebuia sau nu să vorbesc la un congres 
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creştin din Rusia. Dacă acceptam invitaţia de a vorbi, aceasta ar fi însem-
nat să anulez alte câteva întâlniri pe care le programasem anterior. Acesta 
nu a fost niciodată modul meu de a proceda în slujire. Totuşi, liderul 
respectiv mi-a spus: „Cindy, tu eşti singura femeie invitată şi dorim să 
vorbeşti în timpul sesiunii principale. Dacă nu vii, nu o să invit o altă 
femeie”.
 M-am frământat zile întregi. Soţul meu continua să creadă că nu 
trebuia să anulăm setul de întâlniri anterioare, însă eu nu îmi puteam găsi 
pacea în nici un fel. În cele din urmă, am realizat că punctul meu vul-
nerabil consta în teama că prin refuzul meu nu îmi voi ocupa poziţia de 
conducere la care m-a chemat Dumnezeu ca şi femeie. Când mi-am dat 
seama că această frică era „cârligul din falcă” cu ajutorul căruia Satan mă 
putea trage şi amăgi, am experimentat o eliberare completă din situaţia 
respectivă, şi am decis să nu merg la respectivul congres.

2. Este cuvântul profetic de natură să exprime caracterul lui Hristos?
Uneori lupii îmbrăcaţi în haine de oi distorsionează Scriptura pentru a-şi 
atinge propriile lor interese. Faptul că cineva îţi citează cuvânt cu cuvânt 
referinţa biblică, nu este garanţia validităţii cuvântului profetic. Chiar 
dacă se foloseşte Scriptura, un alt aspect care trebuie luat în consider-
are este măsura în care acel cuvânt profetic reflectă sau nu caracterul lui 
Hristos. Una dintre cele mai necesare însuşiri care trebuie cultivate de 
către aceia care proorocesc, este bunătatea. Îmi place versetul care spune: 
„Bunătatea lui Dumnezeu te conduce la pocăinţă” (Rom. 2:4).
 Uneori, unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poţi face pen-
tru o persoană este să îi transmiţi un cuvânt de corectare. Cu toate aces-
tea, este important ca acel cuvânt să fie împărtăşit într-un mod în care 
persoana îl poate primi. Dacă proorocia este prea aspră şi nu este plină de 
dragostea lui Hristos, ea poate răni atât de mult persoana care are nevoie 
de corectare, încât aceasta să nu fie în stare să o primească. Unul dintre 
cele mai mari complimente pe care le-am primit vreodată, mi-a fost ad-
resat de prietena mea, Kay: „Ştii, Cindy, pot să accept să îmi împărtăşeşti 
anumite lucruri menite să mă corecteze, pentru că ştiu că mă iubeşti”. Voi 
vorbi mai mult despre aceasta în capitolul 6: „Îndrumarea darului profe-
tic”.
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3. Ce fel de roade se văd în viaţa celui care transmite cuvântul  
profetic?
Este foarte important să luăm în considerare acest aspect. Dacă persoana 
îţi este străină, poate nu vei găsi cu uşurinţă răspuns la această întrebare. 
Însă Duhul Sfânt te va ajuta să discerni corect dacă trebuie să respingi sau 
să primeşti acel cuvânt. Îmi place versetul din Luca 6:43-45: 

„Nu este nici un pom bun, care să facă roadă rea, şi nici un pom rău 
care să facă roadă bună. Căci orice pom se cunoaşte după roada 
lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din 
mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, 
iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui; căci din 
prisosul inimii vorbeşte gura”.

 Se ghidează acea persoană după două etaloane? Prin aceas-
ta înţeleg că ea poate să spună un lucru, dar să facă altceva în viaţa ei 
personală. Uneori, cei care predică constant împotriva păcatului în spiri-
tul intransigent, îşi predică de regulă lor înşişi. Ei pot avea anumite atitu-
dini păcătoase care sunt ascunse adânc la rădăcina vieţilor lor personale. 
 Este această persoană una în public şi cu totul alta în familie? 
Bineînţeles, cu toţii avem şi zile proaste, însă mă refer la un mod du-
plicitar de viaţă. Are probleme cu mânia? Persoanele mânioase tind să 
imprime spiritul lor de mânie şi cuvintelor profetice pe care le dau, cum 
ar fi unele proorocii din Vechiul Testament, care aduc tristeţe şi condam-
nare. Ei nu înţeleg harul lui Dumnezeu, astfel încât nu pot transmite harul 
Lui acelora cărora le proorocesc. 
 Nu vreau să spun că persoanele care au în viaţa lor păcate cunos-
cute sau alte probleme n-ar putea să vă transmită într-adevăr un cuvânt 
profetic autentic care să vorbească direct vieţilor voastre. Am cunoscut 
cazuri în care acest lucru a fost posibil. Faptul că Domnul le permite unor 
asemenea oameni să proorocească, şi că proorocia poate fi, totuşi corectă, 
este o realitate care poate aduce confuzie, mai ales atunci când proorocii 
în cauză au probleme personale care trebuie rezolvate. Deşi cuvântul pro-
priu-zis poate fi precis, cred că există probabilitatea ca prin intermediul 
lui să fie eliberată şi o putere negativă sau ocultă care să fie dăunătoare, 
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datorită eventualelor păcate existente în viaţa proorocilor. Astfel de pro-
oroci pot opera uneori în virtutea unui spirit de ghicitorie.
 Acum câţiva ani, unei femei îi sângerau mâinile, şi mulţi oame-
ni au fost prinşi în capcana de a crede că din acest motiv ea era de la 
Dumnezeu. Se pare că a făcut şi anumite lucruri bune, însă, în cele din 
urmă, s-a descoperit faptul că era o şarlatană. Unele statuete ale idolilor 
sângerează sau plâng cu lacrimi; toate acestea fiind manifestări oculte şi, 
deşi se numesc stigmate, sunt, de fapt, nişte miracole mincinoase (vezi 
Mat. 24:24, Marcu 13:22).

4. Există ceva care alterează cuvântul profetic?
Dacă oamenii nu sunt restauraţi în anumite domenii ale vieţii lor, sau nu 
sunt conştienţi de eventuale tendinţe sau vulnerabilităţi ale lor, aceasta 
se poate răsfrânge asupra modului în care proorocesc. Este posibil ca 
înfăţişarea exterioară a unei persoane să le influenţeze felul în care se 
roagă sau proorocesc. La acest fel de lucruri mă refer când spun „alter-
area” cuvântului profetic. Vă amintiţi istorisirea despre proorocul care 
arbora păcate sexuale în viaţa lui? Acelaşi fel de păcat a alterat şi cuvân-
tul transmis prietenului meu păstor.
 În continuare sunt enumerate câteva puncte care au rolul de a 
verifica dacă cuvântul pe care îl primiţi este în vreun fel alterat: 

• Este persoana condusă de un spirit critic sau emite judecăţi?

Aceste atitudini se pot adesea „strecura” în cuvântul profetic. Bruce 
Yocum spune în cartea lui, Prophecy [Proorocie], că noi ar trebui să 
judecăm tonul spiritual şi efectul duhului unei proorocii. Proorocia care 
sperie, este aspră, plină de condamnare sau critică, rareori vine din partea 
Duhului Sfânt. Domnul va folosi adesea proorocia pentru a ne corecta şi 
îndemna la pocăinţă; uneori El ne va arăta anumite domenii specifice din 
vieţile noastre care nu sunt în ordine. Însă, când ne vorbeşte, Dumnezeu 
nu ne condamnă. În schimb, El ne cheamă să ne reîntoarcem la El, ca să 
ne poată ierta şi schimba.

• Observi în cuvântul profetic primit vreo preconcepţie religioasă?
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De exemplu, la o întâlnire, urmând ca cineva să se roage pentru mine, 
un bărbat dintr-o ţară străină a venit la mine şi m-a mustrat că eram o 
femeie în postură de lider. Spunea că eu trebuie să mă adresez soţului 
meu cu „domnul meu” şi să îi sărut picioarele. Acest om a inclus în aşa-
numitul lui „cuvânt profetic”, atât preconcepţiile lui religioase, cât şi cele 
ce ţineau de cultura lui. Mulţumesc Domnului pentru ceilalţi bărbaţi şi 
femei prezenţi la întâlnire, care l-au luat deoparte şi l-au conştientizat 
de problema lui.         
 Alături de preconcepţiile religioase, am văzut şi persoane care fo-
losesc proorocia pentru a-şi promova doctrinele „preferate”. Aceştia vor-
besc adesea mult şi fără rost, ceea ce poate stârni duhul persoanei pentru 
care proorocesc, atunci când şi aceasta este însufleţită de un duh religios. 
Legalismul îi urmează îndeaproape pe cei care au în viaţa lor asemenea 
preconcepţii.
 
5. Ce îmi spune Duhul Sfânt prin mărturia interioară?
Noi avem o promisiune preţioasă din partea Domnului, în Ioan 10:2-5, 
conform căreia ne putem da seama dacă Dumnezeu ne vorbeşte prin in-
termediul unei persoane:

 „Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor. Portarul îi deschide 
acestui om şi oile ascultă vocea lui şi o iau în seamă; el îşi cheamă 
oile pe nume şi le scoate afară din staul. După ce şi-a scos toate oile, 
merge înaintea lor şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. 
Nu merg deloc [sub nici un motiv] după un străin, ci fug de el, pentru 
că nu cunosc glasul străinilor sau nu recunosc chemarea lor.”

 Când Dumnezeu este Cel care vorbeşte, vom simţi în adâncul in-
imilor noastre: „Da, Dumnezeu este Cel care îmi vorbeşte”. Vom rezona 
la acel cuvânt. Aceasta înţeleg eu prin mărturia duhului. Bruce Yocum 
spune: 

Există un simplu principiu fizic numit „rezonanţă”. Obiectele au 
anumite frecvenţe caracteristice la care vibrează. Dacă poţi face un 
obiect (de exemplu un clopoţel) să vibreze, în apropierea unui alt 
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obiect cu aceeaşi frecvenţă caracteristică (de exemplu un alt clopoţel 
de aceeaşi mărime, greutate şi formă), al doilea obiect va începe să 
vibreze de la sine. Acest fenomen se aseamănă cu ceea ce se întâmplă 
atunci când auzim Vocea Domnului – rezonăm.1

 
 Uneori, oamenii îţi pot prezenta ceea ce ei consideră a fi o pro-
orocie personală, însă, în interiorul tău, percepi un ton discordant – te 
simţi tulburat – sau, cum am spus mai devreme, simţi o împotrivire. Totul 
pare să sune conform Scripturii, iar cuvintele par potrivite. Nu poţi indica 
imediat ceea ce este greşit, dar simţi acest lucru. 
 Poţi experimenta această nelinişte din diverse motive. Pe de o 
parte este posibil ca acel cuvânt să fie rostit în virtutea unui spirit de 
ghicitorie şi nu prin puterea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, ceva în inte-
riorul tău ar putea bloca receptivitatea faţă de acel cuvânt profetic. 
 Să ne referim în primul rând la ghicitorie. „Ghicitoria este practi-
ca de a sonda viitorul sau necunoscutul”. Aceasta este surogatul lui Satan 
pentru darurile duhovniceşti de cunoştinţă şi proorocie. Astrologia are o 
semnificativă contribuţie la păcatul ghicitoriei”.2 În Deuteronom 18:10 ni 
se spune: „Să nu fie la tine nimeni care... să aibă meşteşugul de ghicitor, 
de cititor în stele...”
 Termenul ocult este definit astfel: „să ascunzi ceva sau să devii 
nevăzut”3, iar ghicitoria este ocultă. De aceea este de la sine înţeles faptul 
că e posibil să nu fie întotdeauna uşor să o discerni, mai ales atunci când, 
aparent, aceasta este practicată de un creştin. 
 Pe lângă mărturia interioară, venită din partea Duhului, discerne-
rea practicării ghicitoriei se poate face şi pe alte căi. Un posibil indiciu 
este dacă cuvântul profetic nu îi aduce slavă lui Dumnezeu. O persoană 
îţi poate spune unde locuieşti, cum îl cheamă pe doctorul tău, şi aşa mai 
departe, însă toate acestea vor ţine de ghicitorie, atâta timp cât cuvântul 
respectiv nu te aduce mai aproape de Dumnezeu. Dacă eşti impresionat 
numai de puterea persoanei care deţine cunoştinţele respective, sursa 
acelei puteri poate fi pusă la îndoială. Bineînţeles, Dumnezeu poate – şi 
chiar le oferă uneori proorocilor Săi informaţii foarte detaliate referitoare 
la vieţile oamenilor. Prin aceasta, El ne arată că este interesat de orice 
aspect care ne priveşte. Însă, când vorbeşte Dumnezeu, vom şti că aseme-
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nea relatări sunt temeinic fondate. Uneori, când mă adresez unui grup, nu 
este ceva neobişnuit ca Domnul să îmi dea numele exact al unei persoane 
pe care să o chem pentru a-i transmite un cuvânt profetic foarte detaliat. 
 Este, de asemenea, posibil să fii acuzat de ghicitorie, când de 
fapt nu o practici. Mi s-a întâmplat acest lucru, când darul proorociei s-a 
manifestat puternic şi profund prin mine în mijlocul unei congregaţii care 
nu înţelegea cum funcţionează darurile Duhului. Deşi a fost o experienţă 
dureroasă, am considerat-o drept o bună ocazie de a creşte în harul Dom-
nului. 
 Aşa cum spuneam mai devreme, un al doilea motiv pentru care 
aţi putea simţi o tulburare lăuntrică în raport cu un cuvânt profetic, constă 
în faptul că există un blocaj lăuntric. Mă voi ocupa de acest aspect mai 
târziu, în limitele acestui capitol, când mă voi referi la felul în care tre-
buie să ne raportăm la cuvântul proorociei. 

6. Este proorocia de la Dumnezeu?

Roxanne Brant este de părere că un cuvânt profetic poate avea trei surse:

• Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Adevărului;
• Duhul Erorii sau Duhurile Demonice;
• Firea pământească.4

 Acest capitol s-a referit în mod deosebit la modul în care putem 
cunoaşte dacă un cuvânt profetic este sau nu din partea Duhului lui Dum-
nezeu. Cuvântul profetic care vine de la Dumnezeu nu va contrazice 
niciodată Cuvântul Lui scris, nici în principiu, nici în spirit şi nici în 
literă.
 Brant spune:

 Este chiar posibil ca un prooroc să înceapă în Duhul şi să 
sfârşească în fire. Mişcarea profetică din secolul al treilea a experi-
mentat aceasta, când proorocia falsă a luat o asemenea amploare 
încât Montanus, un conducător de seamă din vremea aceea, a fost 
atât de amăgit, încât a ajuns să afirme că el era Sfântul Duh care 
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a fost promis. Montanus a continuat să dea de înţeles că el urma 
să reveleze Bisericii lucrurile pe care Isus a spus că nu le-a putut 
dezvălui apostolilor Săi în timpul vieţii Lui pământeşti, pentru că 
atunci nu le puteau înţelege.5

 În ceea ce priveşte vremurile sfârşitului, pasajul din 1 Timotei 
4:1, 2 spune: „Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii 
se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de 
învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc min-
ciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor”.
 Eu cred că noi trăim vremurile din urmă. Prin urmare, trebuie 
să fim şi mai atenţi decât generaţiile anterioare pentru a nu fi seduşi de 
duhurile înşelătoare. Este posibil ca oamenii să fie apăsaţi de duhuri de-
monice amăgitoare care influenţează credincioşii prin proorociile lor. 
Astfel, cuvintele pe care le spun sunt amestecate; nu toate provin din 
partea Duhului lui Dumnezeu. Pentru a ilustra cum pot ele influenţa neg-
ativ o persoană, permiteţi-mi să vă relatez o istorisire. 
 Într-o zi foarte geroasă am primit un telefon. Vocea de la celălalt 
capăt al firului spunea: „Cindy, vrei să vii să te rogi pentru o prietenă a 
mea? Este într-o stare foarte proastă şi a căzut în păcatul adulterului”.
 În vremea aceea eram mult mai implicată în eliberarea personală 
decât acum, şi am spus: „Sigur, o să vin imediat”. În timp ce conduceam 
spre localitatea din mediul rural unde locuia prietena mea, am început să 
mă rog: „Doamne, vorbeşte-mi despre această situaţie”. Aproape imediat 
am simţit din partea Domnului că femeia cu pricina fusese înşelată de un 
duh demonic şi, prin urmare, devenise ea însăşi demonizată. 
 Când am ajuns şi m-am dat jos din maşină, am observat că fe-
meia stătea încă în maşina ei. În timp ce mă îndreptam spre maşină, ca 
să o salut, Duhul Sfânt m-a avertizat că duhurile din ea o vor face să 
fugă imediat ce aveam să deschid uşa maşinii! Acţionând pe baza acestei 
informaţii, am deschis uşa, am prins-o repede de mână şi am poruncit 
astfel: „În Numele lui Isus, te leg, Satan, să nu mai acţionezi în viaţa 
acestei femei. Nu voi permite duhurilor demonice să se mai folosească 
de mâinile, braţele, picioarele sau gura ei”. (Uneori oamenii demonizaţi 
muşcă!). 
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 După aceea, i-am vorbit cu blândeţe: „Vrei să vii acum cu mine?” 
Ea m-a urmat până în casă ca un mieluşel. Când am intrat, mi-a spus: 
„Cindy, urma să fug imediat ce ai deschis uşa maşinii. Mă bucur că nu am 
făcut-o, pentru că doresc cu adevărat să fiu eliberată”. O dată ce a scăpat 
de sub influenţa puterilor demonice, persoana reală a fost în stare să-şi 
exprime dorinţa de a fi liberă. 
 Aşezată pe podea, în sufrageria prietenei mele, această femeie 
şi-a depănat trista poveste. Îşi mişca mâinile în continuu şi abia se putea 
uita în ochii mei. Când m-am uitat în ochii ei, erau copleşiţi de ruşine. 
„Îmi este foarte greu să-ţi spun ce mi s-a întâmplat” a murmurat ea pe un 
ton scăzut, „dar o voi face”. 
 Evident, ea frecventase o întâlnire de trezire, în biserica ei locală, 
dintr-un orăşel din vest. Frumosul şi tânărul evanghelist care conducea 
întâlnirile, a început să o flateze. Deşi era căsătorită, a devenit vulnerabilă 
la avansurile lui. În plus, era fratele unui renumit evanghelist care avea 
emisiuni televizate, ceea ce a contribuit la faptul că s-a lăsat impresionată 
de vedetă. În cele din urmă acesta i-a propus să aibă relaţii intime cu el, 
care s-au repetat în intervalul cât au durat întâlnirile. În urma fiecărui 
contact sexual, el îi cerea să se roage cu el ca Dumnezeu să îi ierte pentru 
că au comis adulter. Din nefericire, el a fost amăgit să creadă că, pro-
cedând astfel, totul era în regulă cu Dumnezeu!
 În timp ce m-am rugat pentru ea, au început să îi curgă lacrimile. 
A fost complet eliberată din acea amăgire şi s-a reîntors la soţul ei pentru 
a restaura relaţia cu acesta. 
 Pe lângă faptul că poţi fi înşelat de duhurile demonice, este posi-
bil să fii înşelat şi de propriile dorinţe carnale. Uneori oamenii „alungă 
firea şi răstignesc demonii”, cu alte cuvinte continuă să pună lucruri pe 
seama duhurilor demonice, care sunt exclusiv rezultatele propriei lor na-
turi carnale. 
 Roxanne Brant spune: „Deseori are loc un amestec: Duhul Sfânt 
se foloseşte de o persoană, dar în acelaşi timp firea acesteia bruiază 
mesajul. Este important ca creştinii să fie conştienţi de această proba-
bilitate”.6 Acest tip de dihotomie o găsim în cazul lui Petru, care, deşi 
susţinea că Isus este „Fiul Dumnezeului Celui Viu” (Mat. 16:16), s-a 
lepădat la scurt timp de El de trei ori (vezi 16:22, 26:75).
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 Consecinţele sunt adesea înfricoşătoare atunci când ajungem sub 
influenţa cuiva care acţionează puternic în fire. Jane Hansen, preşedinta 
organizaţiei Women’s Aglow Fellowship International [Asociaţia 
Internaţională Aglow a Femeilor], ne relatează în cartea ei Inside a Wom-
an [În interiorul unei femei] (Publicaţiile Aglow) experienţa divorţului ei 
la o vârstă fragedă.
 Jane ne împărtăşeşte faptul că o proorocie greşită a condus-o să 
facă o gravă greşeală în viaţa ei. Când avea 18 ani, unul dintre slujitorii 
invitaţi să predice în biserica tatălui ei, a venit la ea spunându-i că Dum-
nezeu i-ar fi descoperit că ei urmau să se căsătorească. Aceste cuvinte au 
înspăimântat-o foarte tare şi, în loc să se căsătorească cu persoana care 
i-a dat „proorocia”, s-a căsătorit cu un alt tânăr, în contradicţie cu ceea ce 
i se spusese ca venind din partea lui Dumnezeu. Relaţia lor s-a încheiat 
în durere şi tragedie. Din nefericire, mulţi bărbaţi şi femei se identifică cu 
această istorisire.

CUM SĂ TE RAPORTEZI LA UN CUVÂNT PROFETIC
 
Din momentul formării convingerii că un anumit cuvânt profetic pe care 
l-ai primit este într-adevăr din partea lui Dumnezeu, trebuie să ştii cum 
să-l interpretezi în mod corect (de ex. să discerni ce încearcă Dumne-
zeu să spună prin proorocie). Mulţi oameni au primit proorocii care erau 
exacte, însă au avut o mulţime de probleme din cauza interpretării lor 
greşite sau a neaplicării lor. În cele ce urmează vă sugerez câţiva paşi de 
urmat în acest sens:
 1. Încercaţi, dacă este posibil, să înregistraţi sau să scrieţi cuvân-
tul profetic în timp ce persoana îl rosteşte. Personal încerc să înregistrez 
majoritatea proorociilor pe care le transmit, deoarece înregistrarea lor mă 
determină să îmi asum răspundere pentru acestea. Am descoperit că acest 
mod de a proceda împiedică distorsionarea cuvintelor rostite de mine sau 
scoaterea unei părţi a proorociei din context.
Cu o anumită ocazie, am proorocit unui tânăr cuplu, în cadrul unei întâl-
niri a grupului nostru de casă. De câtva timp cuplul se confrunta cu prob-
leme financiare. Proorocia respectivă afirma că Dumnezeu le va da o 
casă, dacă soţul urma să fie sârguincios în munca sa, să îşi facă partea, şi 
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să fie ascultător de Dumnezeu în fiecare domeniu al vieţii sale. Mai târziu 
am auzit că acest cuplu îşi cumpărase o casă mobilă pe credit. Apoi am 
aflat că aceasta fusese dată altcuiva şi, că cei doi erau supăraţi pe mine 
acuzându-mă ca fiind un prooroc mincinos! Cu toate acestea, nici unul 
dintre ei nu s-a preocupat vreodată să-şi caute o slujbă; aşteptau să le cadă 
banii din cer. Ei nu făceau decât să presupună că se vor întâmpla anumite 
lucruri, şi au scos din context proorocia cu privire la casă. Nici nu m-au 
căutat ca să le clarific cuvântul profetic. Din nefericire, am descoperit că 
l-au interpretat greşit, când era deja prea târziu ca să îi mai pot ajuta. 
Eu cred că toate proorociile sunt condiţionate de ascultarea şi împlinirea 
legilor lui Dumnezeu, chiar dacă cuvântul profetic în sine nu spune în 
mod explicit acest lucru.
 2. Scrieţi proorocia şi împărtăşiţi-o cu o persoană pe care o 
respectaţi, cu un „prezbiter” duhovnicesc (de ex. cu o persoană care este 
mai matură din punct de vedere spiritual decât voi) şi cunoaşte anumite 
aspecte referitoare la discernerea unei proorocii. Sunt anumite condiţii 
legate de împlinirea respectivului cuvânt profetic? Vom discuta mai mult 
despre aceasta în capitolul 7, „Protocolul spiritual”. 
 3. Căutaţi cu mare atenţie să nu interpretaţi cuvântul în lumina 
propriilor nevoi şi dorinţe. Mai multe persoane necăsătorite au venit 
la mine să îmi spună că Dumnezeu le-a promis prin cuvântul profetic 
anumiţi parteneri. Când le-am întrebat ce anume spuneau proorociile re-
spective, îmi dădeau răspunsuri de genul: „Dumnezeu a spus că îmi va 
împlini dorinţele inimii mele şi eu îmi doresc persoana aceea”. După 
cum spuneam mai devreme în acest capitol, aceasta s-ar putea să fie doar 
dorinţa firii lor, dorinţă cu care Dumnezeu să nu aibă nimic de-a face. 
Doi tineri căsătoriţi pe care îi cunoşteam m-au oprit odată, în timpul unei 
întâlniri, şi au spus: „Ne pregătim să ne mutăm (într-un loc îndepărtat)”. 
Am fost mai degrabă uimită, deoarece aveam serioase îndoieli că aceasta 
era voia lui Dumnezeu cu privire la vieţile lor. S-au uitat încurcaţi la mine 
şi au spus: „De ce, Cindy, nu îţi aminteşti de cuvântul profetic pe care ni 
l-ai dat referitor la schimbarea care va avea loc în viaţa noastră?” Când 
se dă un cuvânt cum ar fi „Va avea loc o schimbare” este important să îl 
laşi pe Dumnezeu să îţi dea mai multe confirmări specifice despre natura 
acelei schimbări şi ce aduce cu sine. 
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 Îmi amintesc că am auzit o glumă tragică despre un cuplu care 
a acţionat pe baza unei proorocii vagi, fără a obţine o altă confirmare 
specifică din partea Domnului. Ei se uitau într-o zi pe hartă şi au decis că 
Dumnezeu îi chema să meargă pe o insulă foarte îndepărtată, în mările 
Sudului. Ei nu au făcut nici un fel de cercetări cu privire la insulă, şi nici 
nu au cerut ca pastorul lor să se roage pentru ei referitor la decizia luată. 
 Timpul a trecut şi cuplul şi-a vândut toată mobila şi casa. Cu 
fiecare pas, continuau să se întrebe: „Doamne, este călăuzirea noastră 
prezumtivă?” Totuşi, niciodată nu au abordat vreo persoană cu autoritate 
spirituală peste ei, pentru a verifica dacă lucrurile pe care se gândiseră 
ei să le facă erau de la Domnul. A venit şi ziua plecării şi s-au îmbarcat 
în avion, spunând acelaşi lucru: „Doamne, oare nu este aceasta doar o 
prezumţie?” Nici măcar în acel punct nu făcuseră vreo cercetare fizică 
referitoare la insulă. 
 În cele din urmă, după o lungă şi călătorie dificilă, au ajuns. Co-
borând din avion, un lucru a devenit imediat evident: se aflau în locul ne-
potrivit şi la timpul nepotrivit. Naţiunea respectivă se afla în plin război 
civil şi soldaţii trăgeau cu artilerie grea asupra avionului. Ultimul gând pe 
care l-au avut probabil fiecare, înainte de moarte, a fost: Doamne, nouă 
ni se părea doar că aceasta era voia Ta? Când au ajuns în ceruri, poate 
s-au gândit: Nu mai contează, Doamne, acum suntem cu Tine.
 4. Cum se încadrează în timp cuvântul profetic pe care l-aţi primit? 
Bineînţeles, acesta poate fi un lucru dificil de precizat, dar nu uitaţi, dacă 
urmaţi principiile corecte de a discerne şi cântări cuvântul proorociei, co-
ordonatele temporale ale proorociei vor deveni clare. Din nefericire, oa-
menii o iau înaintea lui Dumnezeu şi, datorită faptului că pur şi simplu nu 
aşteaptă timpul potrivit, ajung să înregistreze teribile pierderi financiare 
sau să aibă probleme de familie. Este trist să vezi familii întregi suferind 
deoarece părinţii cred că au „auzit un mesaj din partea lui Dumnezeu”. În 
repetate rânduri m-am rugat cu copii ai căror părinţi creştini au acţionat 
în baza unei prezumţii. Apoi copiii s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu 
pentru întreaga încurcătură. 
 Mai devreme sau mai târziu, celor mai mulţi oameni li se întâmplă, 
probabil, să nu sesizeze uneori care este timpul potrivit al lui Dumnezeu 
pentru rezolvarea problemelor în anumite domenii ale vieţii lor. Eu cel 
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puţin am experimentat acest lucru. Cu toate acestea, am încercat să învăţ 
din propriile gafe. Sunt conştientă de faptul că fiecare va face greşeli. Mă 
rog doar ca ale mele să fie mici şi mai puţin grave. 
 Următoarele întrebări vă vor ajuta să nu acţionaţi în mod prezum-
tiv în împlinirea voii lui Dumnezeu şi să vă încadraţi în timpul Său potri-
vit:

• Este acest cuvânt profetic compatibil cu tot ceea ce a spus Dumnezeu 
până acum despre viaţa mea?

• Cum îmi va afecta acesta responsabilităţile curente? De exemplu, voi 
putea să-mi întreţin familia din punct de vedere financiar? Ce fel de 
presiuni va pune acesta asupra familiei mele? Este familia gata să 
facă sacrificiile necesare pentru a face posibile aceste schimbări în 
viaţa mea?     

• Am atins acel nivel de maturitate în viaţa mea, încât să îmi îndepli-
nesc cu integritate noile îndatoriri, sau să implementez schimbările, 
sau voi ceda datorită lipsei de pregătire?

• În ce măsură găsesc confirmarea duhului altor fraţi şi surori în Dom-
nul, mai ales a celor sub a căror autoritate spirituală mă aflu?

 5. Încrede-te în Dumnezeu pentru îndeplinirea cuvântului profe-
tic la timpul Său şi în modul Său. Unii oameni spun că fiecare proorocie 
ar trebui pusă pe raft. Sunt de acord că e nevoie să se procedeze astfel cu 
unele proorocii, dar nu cu toate. Pentru unele este nevoie să porţi o luptă 
spirituală în rugăciune, pentru ca opoziţia satanică să nu le împiedice 
împlinirea. Pavel cunoştea acest principiu şi de aceea l-a îndemnat pe 
Timotei în 1 Timotei 1:18 (evidenţierea cu caractere italice aparţine au-
toarei): „Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după proorociile făcute 
mai înainte despre tine, este ca, prin ele, să te lupţi lupta cea bună...”.

UN DUMNEZEU CARE CONFIRMĂ

Mulţi oameni au primit proorocii referitoare la copiii lor, în timp ce 
aceştia trăiau în răzvrătire. Părinţii trebuie să se roage cu stăruinţă cu pri-
vire la aceste proorocii, deoarece Satan doreşte să le distrugă moştenirea. 
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Cuvintele profetice sunt menite să îi încurajeze pe părinţi să continue 
lupta, să se roage şi să creadă. 
 Alţii vor încerca să vă determine să credeţi că proorociile ar tre-
bui să se refere numai la ceea ce cunoaşteţi deja. Cu alte cuvinte, ele ar 
trebui să fie doar o confirmare. Este adevărat, proorocia confirmă; totuşi, 
aceasta este numai o parte a ceea ce împlineşte ea. Unele dintre cuvintele 
profetice care mi-au fost adresate erau atât de măreţe, încât îmi stătea 
mintea în loc auzindu-le. Niciodată nu mi-ar fi trecut prin cap să fac lu-
crurile despre care persoana proorocea. Îmi amintesc de o proorocie pe 
care am primit-o de la Bill Hamon, într-o întâlnire, în 1984. 
 Împreună cu Mike, soţul meu, participam la o conferinţă profetică 
în Phoenix, Arizona, când un bărbat s-a îndreptat direct spre noi. S-a 
prezentat ca fiind Bill Hamon şi a spus: „Dumnezeu are un cuvânt pentru 
tine”. A continuat să îmi ţină mâna ridicată şi să spună: „Tu vei fi aseme-
nea încheieturii de la mână, care va ţine mâna şi restul Trupului lui Hris-
tos împreună în rugăciune de mijlocire. Degetele sunt importanţi lideri 
creştini”. A continuat să numească cinci persoane, lideri creştini celebri, 
însă pe care eu nu îi întâlnisem. 
 După ce a terminat, am rămas acolo pur şi simplu uimită de ceea 
ce tocmai auzisem. O mie de gânduri îmi treceau prin cap. Cum este po-
sibil? Nu cunosc pe nici unul dintre oamenii aceia. Ce cuvânt ciudat... 
încheietura mâinii! Puţin ştiam atunci că în următorul an Domnul urma 
să îmi încredinţeze mandatul de a strânge împreună „generalii mijloci-
rii” pentru a se ruga pentru naţiuni. Astăzi, oamenii aceia care au fost 
menţionaţi în proorocie sunt cei cu care învăţ şi mă rog la conferinţe în 
toată lumea. 
 Un lucru care nu trebuie uitat este acesta: Pe Dumnezeu nu Îl 
deranjează să ne confirme cuvântul Său. Matei 18:16 spune: „... orice 
vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori”. Dacă nu eşti 
sigur că ceva este de la Dumnezeu, cere-I şi alte confirmări. El mi-a con-
firmat în repetate rânduri proorociile, şi a făcut-o cu mult har, până când 
am fost sigură că erau de la El. El vă va confirma şi vouă, în multe feluri, 
cuvântul Său vestit în mod profetic. 
 Nu uitaţi, nu doare să aşteptaţi. Dacă mă simt presată, de obicei 
îmi opintesc călcâiele în pământ şi îmi petrec timpul în rugăciune şi în 
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căutarea Domnului. Aştept până când sunt sigură. Aici este o regulă de 
aur: Satan îndrumă, dar Duhul Sfânt conduce. Dacă Satan nu te poate 
face să ignori cuvântul pe care ţi l-a spus Dumnezeu, atunci va încerca să 
te ruineze punând presiune asupra ta pentru a-l împlini înainte de vreme. 
     În comunicarea unui cuvânt profetic este important să înţelegi 
diferenţa dintre proorocia Vechiului Testament şi proorocia Noului Testa-
ment. Vom vorbi despre aceasta în capitolul următor, intitulat „Proorocia 
răscumpărătoare”.


