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29. PROROCTVÍ – PRAVDA NEBO LEŽ?
Většina křesťanských církvi po mnoho let věřila, že dar proroctví skončil se smrtí dvanácti
Ježíšových učedníků. Vnímají, že Nový zákon je pro nás posledním Božím zjevením. Ale co Bible
skutečně učí na toto téma? Má proroctví pokračovat i potom? V této lekci prozkoumáme tyto
a další otázky.
1. Když Kristus po svém vzkříšení odešel do nebe, jaké různé dary dal své církvi?
Efezským 4,7.8.11
___________________________________________________________________________
2. Jaké byly tři důvody, proč nám dal tyto dary? Efezským 4,11-13
a. _________________________________________________________
b. _________________________________________________________
c. _________________________________________________________
3. Jak dlouho by tyto dary měly zůstat v církvi? Efezským 4,13 -15
___________________________________________________________________________
Poznámka: Všichni křesťané souhlasí, že dar evangelistů, kazatelů, učitelů a misionářů je
nezbytný až do Ježíšova příchodu. Proč tedy ne také dar proroků? Tyto verše říkají, dary jsou
potřebné, dokud „my všichni nedojdeme k jednotě víry….k dokonalému člověku“. Tento čas
ještě nenastal. Proto církev stále potřebuje tyto dary, včetně daru proroctví.
4. Jak zní Pavlova rada nám, jak „nehasit oheň Ducha?“ 1. Tesalonickým 5,19.20
___________________________________________________________________________
5. Jaká je jeho rada pro nás týkající se proroctví? 1. Tesalonickým 5,21; 1. Janova 4,1
___________________________________________________________________________
6. Proč bychom měli zkoumat proroky? Matouš 24,24
___________________________________________________________________________
7. Co se podle biblické předpovědi stane v posledních dnech před Kristovým návratem?
Joel 2,28-31
___________________________________________________________________________
Poznámka: Bůh říká, že v posledních dnech před Jeho návratem, dá svému lidu, mužům i ženám
proroctví a vidění. Před tím, než byl svět zničen potopou, Bůh poslal Noeho, aby varoval svět
před touto událostí. Má pro Boha smysl, aby posílal zvláštní varování světu předtím, než bude
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nakonec zničen ohněm? Ale protože přijdou „falešní proroci“, je nám řečeno, abychom
„neopovrhovali proroky“, ale zkoumali je.
8. Jaký je jeden ze způsobů, jak můžeme zkoumat proroka? Matouš 7,15 -20
___________________________________________________________________________
9. Jakou zkouškou musí být prověřeno prorokovo učení a dílo?
1. Janova 4,2; Izajáš 8,19.20
___________________________________________________________________________
Poznámka: Podle Božího slova musí být pravý prorok v souladu s celým zákonem a učením
Bible. Někteří se v tomto posledním věku nazývali proroky, ale jestli jejich pokyny jsou v rozporu
s Biblí, tak dokazují, že jsou falešní. Například v 70. letech Jeannie Dixon a Ruth Montgomery
věřily ve spojení s mrtvými. Přitom Bible tak jasně učí, že jedině Bůh je nesmrtelný a že než
znovu přijde Kristus, člověk bude smrtelný. Žádný takzvaný prorok, který věří v přirozenou
nesmrtelnost duše, rozhodně nemůže být pravým prorokem. (viz Dvanáct projevů pravého
proroka na konci této lekce).
Na podzim roku 1844 mladý muž jménem Hazen Foss obdržel podle svých slov vidění od Boha.
Krátce nato mu bylo řečeno, aby vyprávěl vidění ostatním, ale bál se to udělat. Řekl, že Bůh ho
varoval z následků neuposlechnutí, a že jestli odmítne, tak světlo bude dáno někomu jinému.
Ze strachu z výsměchu odmítl vyprávět vidění. Pak se dostavily velmi zvláštní pocity a hlas mu
řekl, „Zarmoutil si Ducha Páně“. Zděšen svou tvrdohlavostí a vzpourou, řekl Bohu, že povypráví
vidění, ale když svolal skupinu věřících křesťanů, nemohl si na něj vzpomenout. Marně se snažil
přivolat scény, které mu byly ukázané. Následně v hlubokém zármutku prohlásil: „Odešlo to
ode mne. Nemohu nic říct a Duch Boží mne opustil.“ Ti, co byli přítomni, to popisovali jako
nejhrůznější setkání, kterého se kdy účastnili.
Začátkem roku 1845 Foss zaslechl, že mladá, křehká, sedmnáctiletá dívka jménem Ellen
Harmonová, vyprávěla skupině věřících v Portlandu, ve státě Maine vidění, které prožila.
Rozpoznal její vidění jako jedno z těch, které mu bylo dříve dáno. Hned další ráno se s ní setkal.
Vylíčil jí svou zkušenost a povzbudil ji k věrnému vykonání svého díla, řkouce: „Věřím, že ta
vidění byla ode mne vzata a dána tobě. Neodmítej poslechnout Boha, jinak svou duši vystavíš
riziku. Jsem ztracený člověk. Jsi Bohem zvolena, buď věrná v konání svého díla a obdržíš
korunu, kterou jsem mohl mít. Když porovnávali data, zjistili, že Ellen obdržela své první zjevení
až poté, co mu bylo sděleno, že od něho byla odebrána vidění.
Ellen Gould Whiteová byla ženou, která měla neuvěřitelný vztah s Pánem, důkazem toho byly
její spisy. Odhaduje se, že měla v průměru kolem 2000 vidění lišících se v délce trvání od 15
minut až k téměř čtyřem hodinám. Během vidění se paní Whiteové zcela zastavilo dýchání. Její
srdce a tep stále pulsovaly a její oči byly vždy otevřeny a směrovaly vzhůru. Až do své smrti v
1915, ve věku 87 let, tento posel Boží věrně plnil své dílo a nesl ovoce pravosti. Nikdy, ani
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v jediném případě se její učení nelišila od zkoušeného ohněm Písma svatého. Její poslední
pronesena slova na velkém veřejném shromáždění byla: „Bratři a sestry, doporučuji vám tuto
Knihu (Bibli).“ Její život a spisy „vzdělávaly (budovaly) církev, posilovaly službu, vyzdvihovaly
Krista a vedly k „zdokonalení svatých.“
Navzdory tomu, že ukončila jen tři třídy základní školy, je to jedna z nejvíce publikovaných
autorek a její knihy byly přeloženy do více jazyků, než jakékoliv jiné spisovatelky. Miliony lidí
potvrzují hodnotu jejích spisů, které je vedou blíže k Bohu. Také rozsáhlá a celosvětová hnutí
zahrnující školy, nemocnice, univerzity, nakladatelství a dokonce i zdravotní školy, jsou
přímým ovocem jejího života služby a jejího zjevení od Boha. Když někdo na ní použije Ježíšovu
zkoušku. „Po ovocích poznáte je,“ nalezne hojné důkazy, že její povolání bylo skutečně pravé
a ryzí.

Přeloženo z www.liftingupjesus.net

3/4

==Biblické lekce==

2015 Amazing Discoveries, z.s.
Odhalujte s námi pravdu…
www.adcz.cz

Klíč k odpovědím k lekci č. 29 – Proroctví
1 – apoštolský, prorocký, evangelizační, kazatelský a učitelský
2 – a) připravit Boží lid k dílu služby
b) k budování Kristova těla
c) abychom všichni dosáhli jednoty víry
3 – až do konce času
4 – prorockými dary nepohrdejte
5 – zkoumat proroctví
6 – Bůh nás varuje před falešnými proroky
7 – Boží Duch bude vylit do snů a prorockých vidění
8 – poznáme je po jejich ovoci
9 – musí být v souladu s Božími zákony a učením Bible
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