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JAK ROZEZNAT 
DOBRÉ OD ZLÉHO?

Osobnost proroka 
v dějinách







„Tu uslyšeli hlas Hospodina 
Boha procházejícího se po 
zahradě za denního vánku.“

Genesis 3,8



„I ukryli se člověk 
a jeho žena před 
Hospodinem Bohem 
uprostřed stromoví 
v zahradě.“

Genesis 3,8



„Jsou to právě vaše 
nepravosti, co vás 
odděluje od vašeho Boha, 
vaše hříchy zahalily jeho 
tvář před vámi...“

Izajáš 59,2



„Miluji tě,  
starám se o tebe 
a mám plán,  
jak ti pomoci.“



„Ovšem, Panovník 
Hospodin nečiní nic, 
aniž by zjevil své 
tajemství prorokům, 
svým služebníkům.“

Ámos 3,7



„Nikdy totiž nebylo 
vyřčeno proroctví 
z lidské vůle, nýbrž 
z popudu Ducha 
svatého mluvili lidé, 
poslaní od Boha.“

2. Petrova 1,21



Prorokoval také 
o nich Henoch, 
sedmý od Adama: 
„Hle, přichází Pán 
s desetitisíci svých 
svatých...“

Juda 1,14



„...jak o tom Bůh od 
věků mluvil ústy svých 
svatých proroků.“

Skutky 3,21



Řekl: „Poslyšte má slova: Bude-li mezi vámi 
prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve 
vidění, mluvit s ním budu ve snu.“

Numeri 12,6



„Miluji tě a chci 
s tebou zůstat 
v kontaktu.“



„Ten měl čtyři neprovdané dcery, 
prorokyně.“

Skutky 21,9



„Proto je řečeno: ‚Vystoupil 
vzhůru, zajal nepřátele, 
dal dary lidem.̒ “

Efezským 4,8



„...jedny povolal za 
apoštoly, jiné za proroky, 
jiné za zvěstovatele 
evangelia, jiné za pastýře 
a učitele...“

Efezským 4,11



„...aby své vyvolené 
dokonale připravil 

k dílu služby – 
k budování 

Kristova těla...“

Efezským 4,12



„...až bychom všichni dosáhli jednoty víry 
a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého 
lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.“

Efezským 4,13



„Pak už nebudeme 
nedospělí, nebudeme 
zmítáni a unášeni závanem 
kdejakého učení – lidskou 
falší, chytráctvím a lstivým 
sváděním k bludu.“

Efezským 4,14



„A v církvi 
ustanovil Bůh 
jedny za apoštoly, 
druhé za 
proroky...“

1. Korintským 12,28





„Není-li 
žádného vidění, 
lid pustne, ale 
blaze tomu, kdo 
zachovává 
Zákon.“

Přísloví 29,18



„...a zákona není; ani její proroci nemívají 
vidění od Hospodina.“

Pláč 2,9







„Zde se ukáže vytrvalost 
svatých, kteří zachovávají 
Boží přikázání a věrnost 
Ježíši.“

Zjevení 14,12





„I stane se potom: Vyleji svého 
ducha na každé tělo. Vaši 
synové i vaše dcery budou 
prorokovat, vaši starci budou 
mít sny, vaši jinoši budou mít 
prorocká vidění.“

Joel 3,1



„...dříve než přijde 
den Hospodinův, 
veliký a hrozný.“

Joel 3,4



„...takže nejste 
pozadu v žádném 
daru milosti 
a čekáte, až se 
zjeví náš Pán Ježíš 
Kristus.“

1. Korintským 1,7



„Drak v hněvu vůči té ženě 
rozpoutal válku proti ostatnímu 

jejímu potomstvu, proti těm, kdo 
zachovávají přikázání Boží 

a drží se svědectví Ježíšova.“

Zjevení 12,17



„Vždyť Ježíšovo 
svědectví 

je duchem 
proroctví.“

Zjevení 19,10





JAK MŮŽETE POZNAT 
PRAVÉHO 

PROROKA? 



PRAVÝ BOŽÍ 
PROROK

1. Je v souladu 
s Božím slovem.



„K zákonu a svědectví! 
Což oni neříkají takové 
slovo, že mu z něho 
nevzejde jitřní záře?“

Izajáš 8,20



PRAVÝ BOŽÍ 
PROROK
1. Je v souladu 

s Božím slovem.

2. Jeho předpověď 
se naplní. 



„Prorok... byl uznán za 
proroka, kterého opravdu 
poslal Hospodin, až když 
došlo na slovo toho 
proroka.“

Jeremjáš 28,9



PRAVÝ BOŽÍ 
PROROK
3. Buduje církev.



„Ten však, kdo má prorocký dar, 
mluví k lidem pro jejich duchovní 
užitek, napomenutí i povzbuzení… 
kdo mluví prorocky, mluví k užitku 
církve.“

1. Korintským 14,3–4



PRAVÝ BOŽÍ 
PROROK
3. Buduje církev.

4. Vyvyšuje Krista, 
Božího Syna.



„Milovaní, nevěřte každému 
vnuknutí, nýbrž zkoumejte 
duchy, zda jsou z Boha; neboť 
mnoho falešných proroků vyšlo 
do světa.“

1. Janova 4,1



„Každé vnuknutí, které 
vede k vyznání, že Ježíš 
Kristus přišel v těle, 
je z Boha…“

1. Janova 4,2



PRAVÝ BOŽÍ 
PROROK
5. Nese dobré 

ovoce



„Po jejich ovoci 
je poznáte.“

Matouš 7,16



„Dobrý strom 
nemůže nést špatné 
ovoce a špatný strom 
nemůže nést dobré 
ovoce.“

Matouš 7,18











„Bibli se věnuje jen 
málo pozornosti a Pán 
dal menší světlo, aby 
vedlo muže a ženy 
k ‚většímu světlu .̒“

 Colporteur Ministry, s. 125  
Ellen G. Whiteová



„Držte se své Bible, když 
ji čtete a přestaňte 
zpochybňovat její 
platnost. Poslouchejte 
Slovo a nikdo z vás 
nebude ztracen.“

 Selected Messages, sv. 1, s. 18  
Ellen G. Whiteová





„Spisy Ellen G. Whiteové byly citovány, 
protože poskytují rady o výživě, které se 
týkají celého těla.“

 Natural Food and Farming, květen r. 1958  
Dr. Clive M. McCay



„Tabák je jed, jeden 
z nejsvůdnějších 

a nejzhoubnějších... 
A je o to nebezpečnější, protože 

jeho následky na tělo jsou 
pomalé a sotva znatelné.“

 V r. 1864  
Ellen Whiteová napsala



„Až teprve v r. 1957 
American Cancer 
Society a American 
Heart Association 
došly k závěru, že 
kouření je příčinou 
rakoviny plic!“



„Ellen Whiteová varovala, že San Francisco 
a Oakland budou Hospodinem postiženy, protože 
se staly podobnými Sodomě a Gomoře.“

 Manuscript 1902, s. 114  
Ellen Whiteová











„Poté, co jsem měla vidění a Bůh mi dal světlo, 
vyzval mě, abych toto poselství nesla, ale já se toho 
zalekla. Byla jsem mladá a pomyslela jsem si, že jej 

lidé ode mě nepřijmou.“

 Dopis 3, 1847  
Ellen Whiteová













„Nebylo u zní známky duchovní pýchy a nehledala 
mamon. Žila život a konala dílo hodné prorokyně, 
té nejúžasnější z amerického dědictví.“

 The New York Independent  
23. srpen,  1915









„Věřte v Hospodina, svého Boha, 
a budete nepohnutelní; věřte jeho 
prorokům a bude vás provázet zdar.“

2. Letopisů 20,20





Název 
další přednášky 


