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Ježíš a Jeho proroci
Posílá je i do současnosti?
Bůh od pádu člověka usiloval o to mít s lidmi spojení, protože hřích přinesl odloučení a narušil vztah s Bohem.
(Iz 59,2) Bůh komunikoval s lidmi jako byl Noe, Abraham, Mojžíš, Samuel, David atd. Zkušenosti se předávali nejprve
ústně, až po cca 2500 letech byla ústní tradice zaznamenána. Bůh promlouval k lidem různým způsobem, zvláště
skrze proroky. (Am 3,7) Pisatelé Bible psali z popudu Ducha svatého, byli inspirováni Bohem. (2 Petr 1,21)
Bůh mluvil k prorokům skrze sny a vidění. Bůh nejednal přímo s lidmi, ale skrze Božího Ducha, který se jich zmocnil.
Autoři Bible ale i další lidé měli takový prorocký dar, Bůh skrze ně promlouval, aby mladičká církev rostla
a prospívala. Vybavil církev různými duchovními dary. „Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za
zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele.“ (Ef 4,11) Smyslem bylo, aby své vyvolené připravil k dílu služby,
k budování církve. (Ef 4,12-14)
Jakou roli hrál prorocký dar v procesu reformace a objevování biblických pravd, které byly celá staletí skryty? Jak se
dozvíme, že rozumíme Bibli správně? Bible předpověděla, že i v naší době a v posledních dnech budou mít lidé sny
a prorocká vidění. (Joel 3,1.4; Zj 19,10)
Pravý Boží prorok se pozná podle následujících kritérií:
•

působí v souladu s Božím slovem

•

předpovědi se naplní (Jer 28,9)

•

vzdělává církev (1 Kor 14,3.4)

•

vyvyšuje Krista jako Božího Syna (1 Jan 4,1)

• nese dobré ovoce
Příklad z 19. století – Ellen G. Whiteová
Bůh vyvolil 17ti-letou dívku, Ellen Harmonovou. Její prorocká služba přinesla mezi věřící novou naději. Z malé
skupiny křesťanů, kteří věří v druhý příchod Ježíše Krista, se stalo celosvětově známé hnutí adventistů sedmého dne.
Ellen Whiteová se stala užitečnou nejen pro církev, ale i pro společnost v mnoha oblastech. Více než 70 let kázala,
psala, učila a radila na základě Božího zjevení. Jejím největším posláním bylo „vést muže a ženy k většímu světlu”,
k Bohu a Jeho Slovu. Tím se lišila od jiných proroků své doby.
Žádná autorka nikdy nenapsala tolik publikací o víře jako Ellen G. Whiteová. Rady, které přijala od Boha a které
předávala během svého života jedincům i církvi, se týkaly úspěšného života křesťana, modlitebního života, víry,
organizace církve, způsobu křesťanského života, zdraví, stravy, prenatální péče, nebezpečí alkoholu, role manželství
a rodiny, významu dětské výchovy, vzdělání. Mnoho z jejích spisů vzniklo před více než 100 lety, přesto její slova
potvrzují současné moderní objevy vědy. Citovali ji profesoři, lékaři, novináři a další renomovaní odborníci. Proroctví
ve spisech Ellen G. Whiteové přinesla nový vhled do mnoha oblastí.
Několik týdnů po její smrti se objevil novinový článek s tímto obsahem:„Neprojevila žádnou duchovní pýchu, ani jí
nešlo o zisk. Žila a pracovala jako obdivuhodná prorokyně, nejobdivuhodnější z amerického dědictví.“ The New York
Independent, 23. srpna 1915.
JEŽÍŠ ZACHRÁNCE SVĚTA
ZNÁŠ HO?

