
Charakterystyka fałszywych proroków

W Biblii:

Fałszywi prorocy twierdzą, że są adwentystami, ale nimi nie są.
Mateusza 7:15
Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej
skórze, ale wewnętrznie są to wilki krukające.

Mateusza 24:11
I wielu fałszywych proroków powstanie, i zwodzi wielu.

Matthew 24:24
Dla tam powstawać fałszywy Chrystus, i fałszywy prorok, i shew wielki
znak i cud; insomuch że, jeżeli ono być ewentualny, zwodzić the bardzo
wybrany.

Bóg nie posyła fałszywych proroków; szatan posyła ich.
Jeremiasz 23:21
Ja nie posłałem tych proroków, ale oni uciekli: Nie rozmawiałem z nimi, a
jednak przepowiedzieli.

Fałszywi prorocy nie mówią zgodnie z "prawem i świadectwem".
Księga Izajasza 8:20
Do zakonu i do świadectwa: jeśli nie mówią według tego słowa, to
dlatego, że nie ma w nich światła.

Fałszywi prorocy leżą w imię Chrystusa (są Adwentystami Dnia
Siódmego).
Jeremiasz 14:14
Wtedy Pan rzekł do mnie: Prorocy kłamią w imię moje: Nie posłałem ich,
nie rozkazałem im, ani nie powiedziałem im: prorokują wam fałszywą
wizję i wróżbę, i rzecz z niczego, i oszustwo ich serca.

Fałszywi prorocy nie otrzymują rady Bożej (nie mają Ducha Świętego).
Jeremiasz 23:18-22
Któż bowiem stanął w radzie Pańskiej i widział, a kto słyszał jego słowo?
Któż naznaczył jego słowo, a kto je słyszał?
Ja nie poslalem tych proroków, ale oni uciekli: Nie mówiłem do nich, a
oni przepowiedzieli.
Gdyby jednak stanęli w radzie mojej i sprawili, że lud mój usłyszałby
moje słowa, to powinni byli odwrócić ich od ich złej drogi i od zła ich
czynów.



Fałszywi prorocy są posłani do Izraela, ale nie przez Boga.
Jeremiasz 23:13,32
I widziałem szaleństwo w proroków Samarii; prorokowali w Baal i
spowodowali, że mój lud, Izrael, zmylił się.
Jeremiasz 23
Oto jestem przeciwko nim, który prorokuje fałszywe sny, mówi Pan, i
powiedzieć im, i spowodować mój lud do błędu przez ich kłamstwa, i
przez ich lekkość; jednak nie posłałem ich, ani nie rozkazał im: dlatego
nie będą korzystać z tego ludu w ogóle, mówi Pan.

Fałszywi prorocy popełniają cudzołóstwo (fizyczne lub duchowe).
Jeremiasz 23:10,14
Bo ziemia jest pełna cudzołożników; bo z powodu przeklinania ziemia
jest żałobna; przyjemne miejsca na pustyni są wysuszone, a ich bieg jest
zły, a ich siła nie jest właściwa.
Jeremiasz 23
Widziałem też w prorokach jerozolimskich coś strasznego: cudzołożą i
chodzą w kłamstwie; wzmacniają też ręce złoczyńców, aby nikt nie
powrócił z jego niegodziwości; oni wszyscy są dla mnie jak Sodoma, a
ich mieszkańcy jak Gomora.

Fałszywi prorocy kłamią.
Jeremiah 23:14,16,25,26,32
Widziałem też w prorokach jerozolimskich coś strasznego: cudzołożą i
chodzą w kłamstwie; wzmacniają też ręce złoczyńców, aby nikt nie
powrócił z jego niegodziwości; oni wszyscy są dla mnie jak Sodoma, a
ich mieszkańcy jak Gomora.
Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków, którzy was
prorokują: czynią was daremnymi; mówią wizję własnego serca, a nie z
ust Pana.
Słyszałem, co powiedzieli prorocy, że proroctwo leży w moim imieniu,
mówiąc: Śniło mi się, śniło mi się.
Jak długo to będzie w sercu proroków, że proroctwo leży? Tak, są oni
prorokami oszustwa ich własnego serca;
Oto jestem przeciwko nim, że proroctwo fałszywe sny, mówi Pan, i
powiedzieć im, i spowodować mój lud do błędu przez ich kłamstwa, i
przez ich lekkości; jednak nie wysłałem ich, ani nie rozkazał im: dlatego
nie będą korzystać z tego ludu w ogóle, mówi Pan.

Fałszywi prorocy wzmacniają ręce złoczyńców.
Jeremiah 23:14
I widzieć także w the profet the Jerozolima okropny rzecz: popełniać
cudzołóstwo, i chodzić w kłamstwo: wzmacniać także the ręka



złoczyńca, że nikt doth powrót od jego nikczemność: być wszystkie do
do Sodoma, i the mieszkaniec ono jako Gomora.

Fałszywi prorocy są skorumpowani, profani.
Jeremiah 23:11,15
Bo zarówno prorok, jak i kapłan są profanami; tak, w moim domu
znalazłem ich niegodziwość, mówi Pan.
Dlatego tak mówi Pan zastępów dotyczących proroków; Oto ja będę ich
karmił piołunami i każę im pić wodę z żółci: bo od proroków
jerozolimskich jest profanacja, która wyszła na całą ziemię.

Fałszywi prorocy przepowiadają swoje własne myśli.
Jeremiah 23:16, 25, 26
W ten sposób mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków, którzy
wam prorokują: czynią was daremnymi; mówią wizję własnego serca, a
nie z ust Pana.
Słyszałem, co powiedzieli prorocy, że proroctwo leży w moim imieniu,
mówiąc: Śniło mi się, śniło mi się.
Jak długo to będzie w sercu proroków, że proroctwo leży? Tak, są oni
prorokami oszustwa ich własnego serca;

Fałszywiprorocy prorokują pokój i bezpieczeństwo, że zło nie przyjdzie
na złoczyńców.
Jeremiasz 23
17 Oni mówią jeszcze do tych, którzy mną gardzą: Pan powiedział:
Będziesz miał pokój; i mówią do każdego, kto chodzi po wyobraźni jego
własnego serca: Nie będzie zła na ciebie.

Fałszywi prorocy myślą, że sprawią, że lud zapomni o imieniu
(charakterze) Boga (na przykład, są przeciwni przezwyciężaniu grzechu,
przeciw staniu się doskonałym, bez "plamy lub zmarszczki").
Jeremiasza 23:27
Którzy myślą, że spowodować mój lud zapomnieć moje imię przez swoje
sny, które mówią każdemu człowiekowi do swego bliźniego, jak ich
ojcowie zapomnieli moje imię dla Baala.

Fałszywi prorocy są złodziejami (oni kradną prawdę, pozostawiając lud
Boży bez prawdy).
Jeremiasza 23:30
Dlatego oto jestem przeciwko prorokom, mówi Pan, którzy kradną moje
słowa każdemu z jego sąsiadów.

Fałszywi prorocy mówią, że mówią od Boga.



Jeremiasz 23:31
Oto jestem przeciwny prorokom, mówi Pan, którzy używają swoich
języków i mówią: On mówi.

Fałszywi prorocy są wyrzucani z obecności Boga (Laodicea została
wyrzucona z Filadelfii).
Jeremiasz 23:39
Dlatego też, oto ja, nawet ja, całkowicie zapomnę o tobie, i opuszczę cię,
i miasto, które dałem tobie i twoim ojcom, i wyrzuciłem cię z mojej
obecności:

Jeśli prorok prorokuje pokój i dobrobyt, musimy czekać, aż spełni się to
proroctwo, aby zobaczyć, czy jest prorokiem Boga.
Jeremiasz 28:5-9
Wtedy prorok Jeremiasz powiedział do proroka Hananiasza w obecności
kapłanów, i w obecności wszystkich ludzi, którzy stali w domu Pana,
Wyrównywać the profet Jeremiah powiedzieć, Amen: the WŁADYKA
robić w ten sposób: the WŁADYKA wykonywać słowo che thou hast
przepowiadać, the naczynie the WŁADYKA dom, i wszystko który nieść
daleko od niewolnik, od Babilon w ten miejsce.
Niemniej słuchać thou teraz ten słowo który I mówić w thine ucho, i w the
ucho wszystkie the ludzie;
Prorocy, którzy byli przede mną i przed tobą z dawnych proroków,
przepowiadali zarówno przeciwko wielu krajom, jak i przeciwko wielkim
królestwom, przeciwko wojnie, przeciwko złu i przeciwko zarazy.
Prorok, który prorokuje o pokoju, kiedy przyjdzie słowo proroka, wtedy
prorok będzie wiedział, że Pan naprawdę go posłał.

Nawet jeśli to, co jest przepowiedziane, stanie się faktem, jeśli prorok
nakłoni lud do złamania prawa Bożego, to jest on fałszywym prorokiem.
Powtórzonego Prawa 13:1-5
Jesli powstaną między wami prorok lub marzyciel snów i dadzą wam
znak lub cud,
I nadchodzi znak lub cud, o którym mówił do ciebie, mówiąc: Idźmy za
innymi bogami, których nie znałeś, i służmy im;
Nie będziesz słuchał słów tego proroka, ani tego marzyciela snów:
albowiem Pan, Bóg twój, udowadnia ci, że kochasz Pana, Boga twego, z
całego serca i z całej duszy swojej.
Będziecie chodzić za Panem, Bogiem waszym, i bać się Go, i
przestrzegać Jego przykazań, i słuchać Jego głosu, i będziecie Mu
służyć, i rozstępować się do Niego.
A ten prorok, albo ten marzyciel ze snów, zostanie uśmiercony; bo



mówił, aby cię odwrócić od Pana, Boga twego, który cię wywiódł z ziemi
egipskiej i wykupił z domu niewoli, aby cię zepchnąć z drogi, którą Pan,
Bóg twój, nakazał ci chodzić. Tak więc odłożysz zło z dala od siebie.

Skąd mam wiedzieć, czy prorok jest fałszywym prorokiem?
Księga Powtórzonego Prawa 18:19-22
I stanie się tak, że każdy, kto nie będzie słuchał moich słów, które
wypowie w imię moje, będzie tego od niego wymagał.
Ale prorok, który będzie przypuszczał, że wypowie słowo w imieniu
moim, którego nie rozkazałem mu mówić, albo że będzie mówił w
imieniu innych bogów (na przykład, że mówienie więcej o tym, co ten lub
ten adwentysta powiedział zamiast o tym, co jest napisane, oznacza
ustawianie ludzi w miejsce Boga), nawet ten prorok umrze.
A jeśli powiesz w swoim sercu: Skąd mamy znać słowo, którego Pan nie
wypowiedział?
Gdy prorok przemawia w imieniu Pańskim, jeśli rzecz nie następuje, ani
nie dochodzi do skutku, to jest to rzecz, której Pan nie wypowiedział, ale
prorok wypowiedział ją przypuszczalnie: nie będziesz się go bał.

Bóg będzie karał fałszywych proroków.
Powtórzony Księga Powtórzonego Prawa 18:20
Ale the profet, che przypuszczać mówić słowo w imię mój, che I
rozkazywać I mówić, lub który mówić w imię inny bóg, wyrównywać ten
profet umierać.

Jeremiah 14:15
Dlatego tak mówi Pan o prorokach, którzy prorokują w imię moje, a ja ich
nie posłałem, ale oni mówią: Miecz i głód nie będzie w tej ziemi;
Mieczem i głodem ci prorocy będą konsumowani.

Jeremiah 23:11, 12, 15
Bo zarówno prorok, jak i kapłan są profanami; tak, w moim domu
znalazłem ich niegodziwość, mówi Pan.
Dlatego też ich droga będzie do nich jak śliska droga w ciemności: będą
wpędzeni i upadną na nich; albowiem ja sprowadzę na nich zło, nawet w
roku ich nawiedzenia, mówi Pan.

Dlategoteż mówi Pan Zastępów o prorokach; Oto ja będę ich karmił
piołunami i każę im pić wodę z żółci; bo od proroków Jerozolimy jest
profanacja wyszła do całej ziemi.

Ezekiel 13:9
A ręka moja będzie na prorokach, którzy widzą próżność, i te boskie
kłamstwa: nie będzie ich na zgromadzeniu mego ludu, nie będą



napisane w piśmie o domu Izraela, ani nie wejdą do ziemi Izraela; i
będziecie wiedzieć, że Ja jestem Panem Bogiem.

Ezechiel 14:9,10
A jeśli prorok został oszukany, gdy coś mówił, to ja Pan oszukał tego
proroka, a ja wyciągnę na niego rękę i zniszczę go z pośród mojego ludu
Izraela.
I poniosą karę za swoją nieprawość; kara proroka będzie taka sama, jak
kara tego, który go szuka;

Fałszywych proroków jest wielu.
1 Królewiątko 22:14,15,8,9,10,11,12
I Micaiah powiedzieć, Gdy the WŁADYKA żyć, co the WŁADYKA mówić
do, który I mówić.
Więc przyszedł do króla. I the królewiątko powiedzieć do, Micaiah, my iść
przeciw Ramoth-zwinny-zwinny bitwa, lub my znosić? I on odpowiadać,
Iść, i rozwijać się: dla the WŁADYKA dostarczać ono w the ręka the
królewiątko.
I the królewiątko Izrael powiedzieć do Jehoshaphat, Tam być mimo to
jeden mężczyzna, Micaiah the syn Imlah, whom my móc the WŁADYKA:
ale I nienawidzić; dla on doth nie prorokować dobry dotyczący, ale zły. I
Jehoshaphat powiedzieć, Pozwalać nie the królewiątko mówić w ten
sposób.
Wtedy the królewiątko Izrael dzwonić oficer, i powiedzieć, Hasten hasten
Micaiah the syn Imlah.
I król Izraela i Jozafat, król Judy, usiedli na swoim tronie, zakładając
swoje szaty, w pustym miejscu przy wejściu do bramy Samarii; i wszyscy
prorocy przepowiadali przed nimi.
I Zedekiah the syn Chenaanah zrobić rogi żelaza: i on powiedzieć, Tak
mówić the WŁADYKA, Z te shalt thou pchać the Syryjczyk, until thou
spożywać.
I wszystkie the profet przepowiadać w ten sposób, saying, Iść do
Ramoth-gilead, i prosperować: dla the WŁADYKA dostarczać ono w the
królewiątko ręka.

Fałszywi prorocy prorokowali pokój i bezpieczeństwo.
Jeremiah 37:19
Gdzie teraz być teraz twój profet che przepowiadać do ty, saying, The
królewiątko Babilon przychodzić przeciw ty, nor przeciw ten ziemia?

2 Kronika 18:12,13
A posłaniec, który poszedł do Mikiasza, mówił do niego, mówiąc: "Oto
słowa proroków oświadczają się dobrze królowi za jednym
przyzwoleniem; niech więc twoje słowo, modlę się do ciebie, będzie jak



jedno z ich, i mówisz dobrze".
I Micaiah powiedzieć, Gdy the WŁADYKA żyć, wyrównywać co mój Bóg
saith, I mówić.

Księga Izajasza 30:9-11
Że jest to lud buntowniczy, kłamliwe dzieci, dzieci, które nie usłyszą
prawa Pańskiego:
Którzy mówią do widzących: Nie patrzcie, a do proroków: Nie prorokujcie
nam dobrych rzeczy, mówcie nam gładkie rzeczy, prorokujcie podstępy:
Zejdźcie z drogi, zejdźcie z drogi, sprawcie, aby Święty Izraela przestał
być przed nami.

Jeremiah 5:31
Prorocy fałszywie prorokują, a kapłani sprawują władzę za pomocą
swoich środków; a mój lud uwielbia mieć to tak: i co wy będziecie robić w
końcu tego?

Jeremiah 14:13
Wtedy powiedziałem: Ach, Panie Boże! Oto prorocy mówią do nich: Nie
ujrzycie miecza, ani nie będziecie mieli głodu; ale ja dam wam
zapewniony pokój w tym miejscu.

Jeremiah 23:17
Mówią wciąż do tych, którzy mną gardzą: WŁADYKA powiedział:
Będziecie mieli pokój; i mówią do każdego, kto chodzi po wyobraźni jego
własnego serca: Żadne zło nie przyjdzie na was.

Lamentowanie 2:14
Thee profet widzieć próżny i głupi rzecz dla thee: i odkrywać thine
nieprawość, odwracać daleko od niewola; ale widzieć dla thee fałszywy
ciężar i przyczyna wygnanie.

Ezechiel 13:16
Dla dowcipu, prorocy izraelscy, którzy prorokują o Jerozolimie i którzy
widzą wizje pokoju dla niej, a nie ma pokoju, mówi Pan Bóg.

Fałszywi prorocy są zwodzicielami; pragną ich.
Jeremiasz 6:13
Albowiem od najmniejszego z nich, aż do największego z nich, każdy
otrzymuje łakomstwo; a od proroka, aż do kapłana, każdy rozdaje
fałszywie.

Jeremiah 8:10
Dlatego I dawać ich żona do inny, i ich pole który dziedziczyć: dla każdy



od the przynajmniej wyrównywać do the wielki dawać chciwość, od the
profet wyrównywać do the ksiądz każdy jeden dealeth fałszywie.

Fałszywi prorocy próbują zastraszyć robotników Bożych.
Nehemiah 6:14
Boże mój, myślisz, że na Tobiasza i Sanballata według tych ich
uczynków, na prorokankę Noego i resztę proroków, która by mnie
wystraszyła.

Fałszywi prorocy nie utrzymują reformy zdrowia. Fałszywi prorocy mylą
się przez fałszywe doktryny.
Księga Izajasza 28:7,8

Alei oni popełnili błąd przez wino, i przez mocny napój są z drogi; kapłan
i prorok popełnili błąd przez mocny napój, są połykani z wina, są z drogi
przez mocny napój; mylą się w wizji, potykają się w sądzie.
Bo wszystkie stoły są pełne wymiocin i brudów, tak że nie ma miejsca
czystego.

Nie słuchajcie fałszywych proroków!
Jeremiasz 23:16
Tak mówi Pan zastępów, nie słuchajcie słów proroków, które wam
prorokują: czynią was daremnymi: mówią wizję własnego serca, a nie z
ust Pana.

Fałszywi prorocy sprawiają, że lud się myli, wołają o pokój, prześladują
tych, którzy nie dają im dóbr materialnych.
Micheasza 3:5-8
W ten sposób mówi Pan o prorokach, którzy sprawiają, że mój lud błądzi,
że kąsać z ich zębów, i płakać, Pokój; a on, który nie włożył do ich ust,
nawet przygotować wojnę przeciwko niemu.
Dlatego noc będzie dla was, że nie będziecie mieli wizji; i będzie wam
ciemno, że nie będziecie boscy; i słońce zejdzie nad prorokami, a dzień
będzie ciemny nad nimi.
Wtedy prorocy będą się wstydzić, a wróżbici będą zawstydzeni: tak,
wszyscy zakryją usta; bo nie ma żadnej odpowiedzi od Boga.
Ale prawdziwie jestem pełen mocy przez ducha Pańskiego, sądu i mocy,
aby oznajmić Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech.

Fałszywi prorocy prorokowali o pieniądze.
Micah 3:11
Głowy tego sędziego za zapłatę, a jego kapłani uczą do wynajęcia, a
jego prorocy boscy za pieniądze: jeszcze będą opierać się na Panu, i
powiedzieć: Czy nie jest Pan wśród nas? żadne zło nie może przyjść na



nas.

Fałszywi prorocy są chwaleni przez "wszystkich ludzi" (prawdziwy prorok
zawsze kieruje ludzi do Jezusa Chrystusa, aby mówić o Jezusie, a nie o
sobie. prawdziwy prorok odrzuca być chwalony).
Łukasza 6:26
Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą o was dobrze mówić! Bo tak
uczynili ich ojcowie wobec fałszywych proroków.

Dzisiejsi fałszywi prorocy są fałszywymi przywódcami Kościoła (pastorzy,
nauczyciele, itp.).
2 Piotra 2:1,2
Ale nie było fałszywych proroków również wśród ludzi, jak będzie
fałszywych nauczycieli wśród was, którzy prywatnie przyniesie cholernie
herezji, nawet zaprzeczając Pana, który je kupił, i przynieść na siebie
szybkie zniszczenie.
I wielu z nich będzie podążać swoimi zgubnymi drogami, przez co droga
prawdy stanie się złem, o którym się mówi.

Prorocy muszą być testowani z prawem i duchem proroctwa.
1 John 4:1
Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale wypróbujcie duchy, czy
są z Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków wyszło na świat.

Jest też fałszywy prorok dla świata (nie-Adventists), apostat kościołów
protestanckich.
Objawienie 16:13
I widziałem trzy duchy nieczyste jak żaby wychodzące z ust smoka, i z
ust bestii, i z ust fałszywego proroka.

Objawienie 19:20
I the bestia wziąć, i z the fałszywy profet który wrought cud przed, z che
on oszukiwać który otrzymywać the znak the bestia, i który czcić jego
wizerunek. Ci obaj zostali wrzuceni żywcem do jeziora ognia płonącego
siarką.

W pismach Ducha Proroctwa, Jezus został nazwany fałszywym
prorokiem przez przywódców kościoła apostolskiego.
Wiedzieli, że Jezus był znienawidzony przez faryzeuszy, i byli chętni, aby
zobaczyć Go wywyższony, jak uważali, że powinien być. Być
zjednoczonym z nauczycielem, który może zdziałać potężne cuda, a
jednak być znieważonym jako zwodziciele, było próbą, którą mogli
znieść. Czy zawsze mieli być uznawani za naśladowców fałszywego
proroka? DA 380.1



Ellen Biała była uważana za fałszywą prorokinię (przez tych, którzy
badają wroga więcej niż badają Jezusa).
Powiedziano mi, że wielu z tych, którzy zwracają uwagę na fałszywą
naukę wroga, potępi moją pracę jako fałszywego proroka i umieści na
świadectwie takie interpretacje, które zmienią prawdę o Bogu w
kłamstwo. Szatan jest w pogotowiu; a niektórzy, którzy w przeszłości byli
wykorzystywani przez Pana w wykonywaniu Jego pracy, ale pozwolili się
oszukać, zostaną pobudzeni do niewłaściwego wykorzystania podanych
poselstw. Ponieważ oni nie chcą słuchać słów nagany, ponieważ nie
usłyszą rady, nie poprawią swojego postępowania i nie wykonają swojej
wyznaczonej pracy, źle zrozumieją poselstwa do kościoła i zmieszają
wiele umysłów. 1SM 52.4

Jest klasa, która miłuje właśnie ten rodzaj pokarmu. Oni są
padlinożercami, którzy nie patrzą szczerze na to, co dobre uczyniły moje
pisma i moje świadectwa, ale jak Szatan, oskarżyciel braci, widzą, jakie
zło mogą znaleźć, jakie zło może działać, jakie słowo mogą przekręcić i
umieścić na nim swoją niegodziwą konstrukcję, aby uczynić fałszywym
prorokiem.... 3SM 351.5

Ellen White często miała przesłania z naganą dla wierzących.

Niemniejjednak, mam nosić poselstwo, które jest mi dane nosić, tak
długo, jak Pan będzie wybierać. Nie dał mi On dzieła załatwiania
wszystkich nieporozumień, które są pielęgnowane w sercach
niewierzących. Tak długo, jak otwarte są drzwi, aby przyjmować sugestie
kusiciela, trudności będą się mnożyć. Serca tych, którzy nie wyjdą na
jaw, są otwarte na niewiarę. Jeśli mój czas i siła są konsumowane na
takie sprawy, to służy to celom szatana. Pan powiedział do mnie:
"Noście świadectwa. Twoją pracą nie jest rozwiązywanie trudności; twoją
pracą jest ganić i przedstawiać sprawiedliwość Chrystusa". 1SM 52,5

Fałszywi prorocy kłamią, ich życie jest zepsute, wyznają, że są świętymi
nauczycielami (dzisiejsi pasterze), gniewają się, gdy są nagani.
Było dwóch innych fałszywych proroków, Achab i Sedekijasz, który
prorokował leży w imię Pana. Ci ludzie wyznawali, że są świętymi
nauczycielami, ale ich życie było skorumpowane, a oni byli niewolnikami
przyjemności grzechu. Prorok Boży potępił złą drogę tych ludzi i ostrzegł
ich przed niebezpieczeństwem, ale zamiast żałować i reformować się,
byli źli na wiernych strofowania ich grzechów i starał się udaremnić jego
pracę, mieszając ludzi do nie wierzyć w jego słowa i działać wbrew
radzie Boga w kwestii poddania się królowi Babilonu. Pan zeznał przez



Jeremiasza, że ci fałszywi prorocy powinni zostać oddani w ręce króla
Babilonu i zabici na jego oczach, a w odpowiednim czasie przepowiednia
ta została spełniona.4T 173.2

Fałszywi prorocy sieją zamieszanie, zachęcają ludzi do
nieposłuszeństwa Słowu Bożemu.
Inne fałszywi prorocy powstał, aby zasiać zamieszanie wśród ludzi,
odwracając je od posłuszeństwa Boskim rozkazom danym przez
Jeremiasza, ale wyroki Boże zostały wypowiedziane przeciwko nim w
konsekwencji ich ciężkiego grzechu sprowadzenia buntu przeciwko
niemu. 4T 173.3

Fałszywi prorocy kłamią, zachęcają ludzi do traktowania grzechu jako
sprawy o małym znaczeniu.
Właśnie tacy ludzie powstają w tych dniach i rodzą zamieszanie i bunt
wśród ludzi, którzy wyznają posłuszeństwo prawu Bożemu. Ale tak jak
Boski sąd był odwiedzony na fałszywych proroków, tak samo pewnie ci
źli robotnicy otrzymają swoją pełną miarę odpłaty; bo Pan się nie zmienił.
Ci, którzy prorokują kłamstwa, zachęcają ludzi do patrzenia na grzech
jako na małą sprawę. Kiedy straszne skutki ich zbrodni stają się jawne,
starają się, jeśli to możliwe, uczynić odpowiedzialnym za ich trudności
tego, kto ich wiernie ostrzegł, tak jak Żydzi oskarżyli Jeremiasza o swoje
złe losy.4T 173.4

Fałszywi prorocy nie uważają grzechu za odrażający; narzekają, że ci,
którzy wiernie dają nagany, zakłócają pokój ludu. Oni śmiertelnie przyjąć
ludzi z ich zwodniczych i przyjemne nauki, głoszą dobrobyt.
W tych dniach jest wielu fałszywych proroków, którym grzech nie wydaje
się szczególnie odpychający. Narzekają, że pokój ludu jest niepotrzebnie
zakłócane przez nagany i ostrzeżenia posłańców Bożych. Jeśli chodzi o
nich, to oni uwodzą dusze grzeszników do śmiertelnej łatwości przez ich
gładkie i podstępne nauki. Starożytny Izrael był w ten sposób
oczarowany pochlebnymi poselstwami skorumpowanych kapłanów. Ich
przepowiednia dobrobytu była bardziej przyjemna aniżeli poselstwo
prawdziwego proroka, który radził pokutę i poddaństwo.4T 185.1

Fałszywi prorocy ukrywają grzech, obiecują dobrobyt i bezpieczeństwo.
Ci, którzy starają się ukryć grzech i sprawić, by wydawał się on mniej
obciążający dla umysłu przestępcy, wykonują pracę fałszywych
proroków i mogą spodziewać się, że odwetowy gniew Boży pójdzie w
takim kierunku. Pan nigdy nie dostosuje swoich dróg do życzeń
skorumpowanych ludzi. Fałszywy prorok potępił Jeremiasza za to, że
nękał lud swoimi surowymi wypowiedziami i starał się ich uspokoić



obiecując im dobrobyt, myśląc, że biedni ludzie nie powinni być stale
przypominani o swoich grzechach i grozić karą. Ten sposób
postępowania wzmocnił naród, aby oprzeć się radzie prawdziwego
proroka i spotęgował jego wrogość wobec niego.4T 185.3

Fałszywi prorocy spirytyści (czarownicy i magowie) podrabiali także
ucieczkę w góry, w miejsca niezamieszkałe.
Dzieje Apostolskie 5:34-39
Następnie stanął tam jeden w radzie, faryzeusz imieniem Gamaliel,
lekarz prawa, miał reputację wśród wszystkich ludzi, i nakazał, aby
umieścić apostołów trochę miejsca;
I rzekł do nich: Wy, mężowie izraelscy, uważajcie na siebie, co
zamierzacie czynić, dotykając tych ludzi.
Bo przed tymi dniami powstał Theudas, chwaląc się, że jest kimś; do
kogo przyłączyła się pewna liczba ludzi, około czterystu, którzy zostali
zabici; i wszyscy, którzy byli posłuszni, zostali rozproszeni i
doprowadzeni do zera.
Po tym, jak ten człowiek powstał z Judasza z Galilei w czasach
opodatkowania, i pociągnął za sobą wiele osób: on również zginął; i
wszyscy, nawet ci, którzy byli mu posłuszni, zostali rozproszeni.

Ateraz mówie wam: "Powstrzymajcie sie od tych ludzi, a zostawcie ich w
spokoju; bo jesli ta rada czy ta praca bedzie z ludzi, to zniknie:
Ale jesli to jest od Boga, to nie mozecie jej obalic, aby nie znalezc sie
nawet w walce przeciwko Bogu.

Jako jeden ze znaków zniszczenia Jerozolimy, Chrystus powiedział:
"Wielu fałszywych proroków powstanie, a wielu zwodzi". Fałszywi
prorocy zmartwychwstali, zwodząc lud i prowadząc wielu na pustynię.
Magowie i czarnoksiężnicy, twierdząc, że cudowna moc, przyciągnął lud
po nich do górskich samotności. Ale to proroctwo było wypowiadane
także przez ostatnie dni. Ten znak jest dany jako znak drugiego
nadejścia. DA 631.1

Napotkamy fałszywe roszczenia; powstaną fałszywi prorocy; będą
fałszywe sny i fałszywe wizje; lecz głosząc Słowo, nie oddalajcie się od
głosu Boga w Jego Słowie. 2SM 49.1

Pokazano mi wielu, którzy będą twierdzić, że są szczególnie nauczani
przez Boga i będą starać się prowadzić innych, a z błędnych wyobrażeń
o obowiązkach podejmą pracę, której Bóg nigdy na nich nie nałożył.
Wynikiem tego będzie dezorientacja. Niech każdy gorąco poszukuje
Boga dla siebie, aby mógł indywidualnie zrozumieć Jego wolę. - List 54,



1893.2SM 72.1

Duchowi czarownicy są również nazywani fałszywymi prorokami i
stanowią zagrożenie dla pracowników Bożych.
Przybywając do Salamis, apostołowie "głosili słowo Boże w synagogach
Żydów...". A gdy przeszli przez wyspę do Pafos, znaleźli pewnego
czarownika, fałszywego proroka, Żyda, którego imię było Bar - Jezus,
który był z zastępcą kraju, Sergiuszem Pawłem, roztropnym
człowiekiem; który wzywał Barnabę i Saula i chciał usłyszeć słowo Boże.
Ale Elymas czarnoksiężnik (bo takie jest jego imię przez interpretację)
wytrzymał je, starając się odwrócić zastępcę od wiary". AA 167.1
Nie bez walki szatan pozwala, aby królestwo Boże było budowane na
ziemi. Siły zła są zaangażowane w nieustanne działania wojenne
przeciwko agencjom powołanym do szerzenia Ewangelii, a te moce
ciemności są szczególnie aktywne, gdy prawda jest głoszona przed
ludźmi o nieposzlakowanej opinii i piekielnej uczciwości. Tak było, gdy
Sergiusz Paulus, zastępca Cypru, słuchał poselstwa Ewangelii. Zastępca
ten posłał po apostołów, aby zostali pouczeni w poselstwie, które przyszli
znieść, a teraz siły zła, pracujące przez czarnoksiężnika Elymasa,
szukały z ich żałosnymi sugestiami, aby odwrócić go od wiary i w ten
sposób udaremnić cel Boga.AA 167.2
W ten sposób upadły wróg zawsze pracuje, aby utrzymać w swoich
szeregach ludzi wpływowych, którzy, jeśli się nawrócą, mogą skutecznie
służyć w sprawie Bożej. Wierny pracownik ewangelii nie musi jednak
obawiać się porażki z rąk wroga, ponieważ jego przywilejem jest znosić
władzę z góry, aby wytrzymać każdy szatański wpływ. AA 167.3
Chociaż szatan nękał go boleśnie, Paweł miał odwagę upomnieć się o
tego, przez którego wróg działał. "Napełniony Duchem Świętym", apostoł
"spojrzał na niego i rzekł: O pełen wszelkiej subtelności i wszelkiego
złośliwości, ty dziecko diabła, ty wróg wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie
przestaniesz wypaczać właściwych dróg Pańskich? A teraz, oto ręka
Pańska jest na tobie, a ty będziesz ślepy, nie widząc słońca przez jakiś
czas. I natychmiast spadła na niego mgła i ciemność, a on poszedł
szukać niektórych, aby poprowadzić go za rękę. Wtedy zastępca, gdy
zobaczył, co się stało, uwierzył, że jest zdumiony doktryną Pańską." AA
168.1
Czarodziej zamknął oczy na dowody prawdy ewangelicznej, a Pan, w
sprawiedliwym gniewie, spowodował, że jego naturalne oczy zostały
zamknięte, zamykając przed nim światło dnia. Ta ślepota nie była trwała,
ale tylko przez pewien czas, aby mógł być ostrzeżony, aby żałować i
szukać przebaczenia od Boga, którego tak boleśnie obraził.
Zamieszanie, do jakiego został w ten sposób doprowadzony, nie miało
żadnego wpływu na jego subtelne sztuki przeciwko nauce Chrystusa.
Fakt, że był on zobowi±zany do ględzenia w ¶lepocie, udowodnił



wszystkim, że cuda, które Apostołowie dokonywali, a które Elimeasz
potępiał jako ¶lepotę ręk±, były dokonane przez moc Boż±. Zastępca
ten, przekonany o prawdzie doktryny nauczanej przez apostołów, przyjął
ewangelię.AA 168.2
Elymas nie był człowiekiem wykształconym, ale był w szczególny sposób
przystosowany do wykonywania pracy szatana. Ci, którzy głoszą prawdę
o Bogu, spotkają chytrego wroga w wielu różnych formach. Czasami
będzie to w osobie uczonego, ale częściej z nieświadomych, ludzi,
których szatan wyszkolony być skuteczne narzędzia do zwodzenia dusz.
To jest obowiązek ministra Chrystusa, aby stać wiernie na swoim
stanowisku, w strachu przed Bogiem i w mocy Jego mocy. W ten sposób
może on wprowadzić w błąd zastępy szatana i może triumfować w imię
Pana.AA 169.1

Ellen White mówi o fałszywej prorokini i jej rodzinie.

Jestemzmuszony stwierdzić, że nie miałem najmniejszej wiary w pana
[J. M.] Garmire'a ani w jego pracę. Broszura, która ukazała się zeszłej
jesieni w czasie naszego spotkania w obozie Jackson, nie miała
najmniejszej kary dla naszych ludzi. Zostały one wysłane przez kradzież
listy Review i Herald.2SM 72.3
Córka pana Garmire twierdzi, lub on twierdzi, że ma wizje, ale nie noszą
one pieczęć Boga. Są one tego samego charakteru, jak wiele takich
rzeczy, które spotkaliśmy w naszym doświadczeniu - złudzenie
szatana.2SM 73.1
Na spotkaniu w obozie w Jackson, na którym spotkałem się z tymi
fanatycznymi partiami, wyraźnie stwierdziłem, że wykonywali oni pracę
przeciwnika dusz; byli w ciemności. Twierdzili, że mają wielkie światło,
że zwolnienie warunkowe zostanie zamknięte w październiku 1884.2SM
73.2.
Stwierdziłem tam publicznie, że Pan miał przyjemność pokazać mi, że od
1844 r. nie będzie ostatecznego czasu w poselstwie danym przez Boga;
i że wiedziałem, że to poselstwo, które cztery lub pięć osób angażowało
się w orędownictwo z wielką gorliwością, było herezją. Wizje tego
biednego dziecka nie były od Boga. To światło nie pochodziło z nieba.
Czas był krótki, ale nie było jeszcze końca. Wielkie dzieło miało być
dokonane, aby przygotować lud do zapieczętowania go pieczęcią Boga
żywego. - An Exposure of Fanaticism and Wickedness, 9, 10, (Pamphlet)
(1885). 2SM 73.3
Szatan ułożył rzeczy w taki sposób, że należy być zniewolonym.
Fanatyzm, oszustwo i silne złudzenie trzymają cię w niewoli. Mówiłeś
swoje idee w swojej rodzinie, źle interpretując Pismo Święte, wytrącając
Słowo Boże z jego prawdziwej interpretacji, i w ten sposób
doprowadziłeś ich do przekonania, że poglądy posiadane i popierane



przez nasz lud nie są poprawne. Wasze interpretacje Pisma Świętego
nie są zgodne ze stanowiskami zajmowanymi przez Adwentystów
Siódmego Dnia.2SM 73.4
Forma, którą dałeś swoim dzieciom, smakuje z błędów, które wypaczyły
twój własny umysł. Wychowaliście je, aby widziały plamy i zacieki w
innych i krytykowały je. Swoimi słowami i przykładem, przemawiając w
ten sposób przeciwko swoim braciom i wyłapując ich błędy,
uruchomiliście pociąg okoliczności, który dzięki waszej własnej mocy
połączonej z szatańskimi agencjami, zaowocował wizjami waszej córki.
Całe to szukanie win, to oskarżanie twoich braci, jest szatańskie ....2SM
73,5
Twoje wyrażanie tak wielkiej wiary w świadectwa, i uczynienie ich tak
widocznymi, nie pomaga ani mnie, ani mojej pracy, ponieważ stawiasz
fałszywe wizje swojej córki na tym samym poziomie co te, które Pan mi
daje, a tym samym obniżasz świętość i wywyższony charakter pracy,
którą Bóg dał mi do wykonania.2SM 74.1
Pan wyraźnie pokazał mi, że to, co uważasz za komunikaty od Boga do
ciebie i innych przez twoje dziecko Annę, nie jest od Niego. Oni nie
noszą boskie referencje. Jest to inny duch, który kontroluje dziecko. Jest
to wróg, który działa w niej. Takie przejawy będą coraz bardziej
powszechne w tych ostatnich dniach. Nie prowadzą one do jedności, do
całej prawdy, ale z dala od prawdy.2SM 74.2
Jeden zdecydowany dowód mamy, że te ćwiczenia nie są z Boga, jest
to, że zgadzają się z Twoimi poglądami, które wiemy, że są błędne.
Rzeczy, które ona mówi, że widzi w wizji, nie są podtrzymywane przez
Słowo Boże, ale są sprzeczne z nim. Szatan stale pracuje, aby nasycić
ją swoim duchem, aby przez nią, pod płaszczykiem sprawiedliwości,
mógł wnosić pospolitość, herezję i zbezczeszczenie. Ponieważ uważasz
jej wypowiedzi za pochodzące od Boga, twoja wiara w prawdziwe
świadectwa jest bezwartościowa; i dlatego Szatan ma nadzieję, że
odłączy cię, i wszystkich, którzy mają jakiekolwiek zaufanie do twoich
idei, od agencji, które Bóg wyświęcił, abyś został pozostawiony do
uwierzenia w kłamstwo. Pismo Święte mówi o tych, którzy są zwiedzeni i
są oszukiwani. To jest twoja sprawa. Oszukujesz swoją córkę, ona
oszukuje ciebie - niewidomego prowadzącego niewidomego. Wróg stara
się osiągnąć swoje cele za pomocą różnych środków, jak najlepiej
sprostać okoliczności i sytuacji tych, których widzi, że może uwodzić
przez pokusę.2SM 74,3
Mówię wam wprost, że przesłania waszej córki Anny nie pochodzą od
Boga. To Pan pokazał mi, a On nie będzie kłamać. Ona może
powiedzieć wiele dobrych rzeczy, może mówić wiele, co jest prawdą, ale
tak robi wróg dusz. Podrobiona wola pod wieloma względami
przypomina prawdę. Jest to owoc zrodzony, który świadczy o
charakterze.2SM 74.4



Wdziele, w którym mój mąż i ja zostaliśmy powołani przez Opatrzność
Bożą do działania, nawet od samego początku, czyli od 1843 i 1844
roku, mieliśmy Pana do wymyślenia i zaplanowania dla nas, a On
opracował swoje plany poprzez swoich żyjących agentów. Fałszywe
drogi były nam tak często wskazywane, a prawdziwe i bezpieczne drogi
tak jasno określone we wszystkich przedsięwzięciach związanych z
pracą, którą nam powierzono, że mogę powiedzieć o prawdzie, że nie
jestem nieświadomy ani urządzeń Szatana, ani dróg i uczynków Bożych.
Musieliśmy opodatkować każdą moc umysłu, polegając na mądrości
Bożej, aby prowadzić nas w naszych badaniach, tak jak musieliśmy
przejrzeć różne teorie, na które zwróciliśmy uwagę, rozważając ich
zasługi i wady w świetle świecącym ze Słowa Bożego i w rzeczach, które
Bóg objawił mi przez swoje Słowo i świadectwa, abyśmy nie byli
zwiedzeni ani nie zwodzili drugich. Zrzekliśmy się naszej woli i drogi do
Boga i najserdeczniej błagaliśmy Go o pomoc; i nigdy nie szukaliśmy na
próżno. Wiele lat bolesnych doświadczeń w związku z pracą Boga
sprawiło, że poznałem wszystkie rodzaje fałszywych ruchów. Wiele razy
byłem posłany do różnych miejsc z przesłaniem: "Mam dla ciebie pracę
do wykonania w tym miejscu; będę z tobą". Kiedy nadeszła okazja, Pan
dał mi poselstwo dla tych, którzy mieli fałszywe sny i wizje, i w mocy
Chrystusa złożyłem moje świadectwo na polecenie Pana.
Najstraszliwsze donosy zostały rzucone na mnie, o których mówili, że
pochodzą od Pana, ponieważ byłem przeciwny Jego pracy. Powiedzieli,
że straszne nieszczęścia przyjdą na mnie, tak jak prorokowała wasza
Anna; lecz ja przeszedłem obok doskonale świadomy opieki nad
niebiańskimi aniołami.2SM 75.1
W ciągu ostatnich czterdziestu - pięciu lat musiałem spotkać osoby, które
twierdziły, że mają od Boga orędzia nagany dla innych. Ta faza
fanatyzmu religijnego pojawia się coraz częściej od 1844 roku. Szatan
pracował na wiele sposobów, aby ustalić błąd. Niektóre rzeczy
wypowiadane w tych wizjach spełniły się; ale wiele rzeczy - w
odniesieniu do czasu nadejścia Chrystusa, zakończenia okresu próby i
wydarzeń, które miały miejsce - okazało się całkowicie fałszywe, jak to
uczyniły wasze proroctwa i Anna. Jednak oni starają się usprawiedliwić
te błędy, przekręcając stwierdzenia o, i nadając im inne znaczenie, i iść
dalej w ten sam sposób, oszukując i będąc oszukanym.2SM 75.2
Kiedy po raz pierwszy zostałem pobudzony przez Ducha Pańskiego,
pokazano mi, że zostanę doprowadzony do kontaktu z tymi, którzy
twierdzili, że widzą wizje, ale Pan nie pozwala mi być oszukanym. Moim
zadaniem było ujawnienie tego kłamstwa i upomnienie się o nie w
imieniu Pana. Gdy zbliżał się koniec, miałem zobaczyć więcej tych
przejawów.2SM 76.1
Do mnie przychodziły listy od różnych osób, mówiące o wizjach, które



Bóg im dał, ale Pan Jezus mówi mi: "Nie wierzcie im, nie posłałem ich".
Niektórzy piszą do mnie, mówiąc, że Bóg objawił im, że Siostra Biała jest
w błędzie, że jest pod wpływem przywódców, aby wierzyć w pewne
rzeczy, które nie są prawdziwe, i aby odrzucać pewne rzeczy, które są
prawdziwe. Ale znowu pojawia się słowo: "Nie słuchajcie ich, nie
mówiłem przez nich, ani nie dałem im żadnego słowa czy przesłania".
Oni wymyślili kłamliwe słowa, na podstawie sugestii szatana". 2SM 76.2
Niektórzy przyszli do mnie, twierdząc, że są Chrystusem, i najwyraźniej
zdziałał cuda. Powiedzieli, że Pan prowadził mnie w wielu sprawach, ale
szabat nie był pytaniem testowym; że prawo Boże nie było wiążące dla
ludzi; wszystko, co musieliśmy zrobić, to przyjąć Chrystusa, a oni sami
byli Chrystusem. Miałem doświadczenie z tymi wszystkimi
pretensjonalnymi twierdzeniami i nie mam w nie wiary. "Do prawa i do
świadectwa: jeśli nie mówią według tego słowa, to dlatego, że nie ma w
nich światła" (Księga Izajasza 8:20).2SM 76.3
W jednym miejscu, cztery w jednej rodzinie wyznały, że mają komunikaty
od Pana, strofując zło, a oni przepowiedzieli rzeczy, które rzeczywiście
miały miejsce. To wzbudziło w nich zaufanie. Ale rzeczy, które nie miały
miejsca, były trzymane w ciemności, lub były traktowane jako coś
tajemniczego, co byłoby zrozumiałe później. Skąd się wzięło ich
natchnienie? - Od satanistycznych agencji, których jest wiele. Pan
nałożył na mnie, aby spotkać się z tymi rzeczami, i dać zdecydowane
świadectwo przeciwko nim.2SM 76,4
Widziałem kilka upadków w wizji; ale kiedy upomniałem się o ducha,
który nimi rządził, oni natychmiast wyszli z wizji i byli w wielkim
niebezpieczeństwie umysłu.2SM 77.1

Takiedoświadczenia jak te okazały się bardzo powszechne. Kilka w
jednej rodzinie było pod tym rodzajem oszustwa... Niektórzy z nich
mówili biednej, drżącej duszy: "Jesteś dumny"; inni: "Jesteś
niewiarygodny, będziesz zagubiony". Pan dał mi w tym przypadku
światło, by wypowiedzieć słowa pocieszenia i zachęty. Nosiłem moje
świadectwo dla tych, którzy zostali oszukani, niezależnie od tego, czy
chcieliby je usłyszeć, czy odrzucić. Ich wizje były dziełem szatana.
Rzeczy objawione były często pospolitymi, ziemskimi sprawami, takimi
jak: kto powinien otrzymać śniadanie następnego ranka, kto powinien
przygotować obiad, kto powinien umyć naczynia. Pomieszane z tymi
frywolnymi rzeczami były świętymi prawdami, które znaleźli w Biblii i
świadectwach. Ręka szatana była w tym wszystkim, by obrzydzić ludzi i
sprawić, by wszystko obróciło się w naturę wizji. W ten sposób fałszywe i
prawdziwe zostałyby odrzucone razem. I nawet ci, którzy byli
zaangażowani w oszustwo, kiedy powinni stać się zmęczeni, byliby
skłonni wątpić w wszystkie wizje.2SM 77.2
Po bardzo uroczystym spotkaniu z tymi oszukanymi, wyznawano im, że



rzucili się na postawę podobną do Siostry Białej, tak blisko jak tylko
mogli. Wszystko to było farsą, oszustwem. Jednak wiele rzeczy, które
powiedzieli, zdarzyło się tak, jak przewidzieli.2SM 77.3
Zostałem zapytany jak to możliwe, że wszystkie wizje były fałszywe.
Powiedziałem im, że celem szatana było zmieszanie prawdy z błędem,
że poprzez te zwodnicze ćwiczenia może on z niczego nie wynikać
prawdziwe dzieło Boże. Od tego czasu wszystkie ich liczne wizje
przestały istnieć. Co stało się z tymi, którzy mieli te wizje, i tymi, którzy
ich zachęcali? Kilku żyjących obecnie jest sceptykami, nie ma wiary w
dary kościoła, nie ma wiary w prawdę, nie ma żadnej religii w ogóle.
Takie, zostało mi pokazane, jest to pewny wynik fałszywych wizji.2SM
77.4
Objawy twojej córki są podobnym oszustwem. A twoje zachęcanie tych
rzeczy w niej udowodni jej ruinę, i ruinę innych, chyba że coś złamie to
oszustwo. Nazwałeś te fałszywe wizje i bezsensowne sny cudownego
światła Bożego, ale to jest jak plewy do pszenicy. To jest poważna
sprawa. To będzie miało decydujący wpływ na twoją rodzinę. Chociaż
uważasz słowa swojej córki za wypowiadane pod wpływem Ducha
Bożego, będzie to dla ciebie takie samo, jak gdyby były prawdziwe.
Jesteście pod silnym złudzeniem szatana. Będziecie twierdzić, że je
przypisujecie i w ten sposób wasze zaufanie do prawdziwych,
prawdziwych przesłań od Boga zostanie wykorzenione. I tak samo
będzie ze wszystkimi, którzy wierzą tak jak wy. Dlatego Szatan tak
nieustannie naciska w fałszywych - by oddalić się od prawdy.2SM 78.1
Ostatnim oszustwem szatana będzie nieskuteczne składanie świadectwa
o Duchu Bożym. "Gdzie nie ma wizji, tam giną ludzie" (Przysłów 29, 18).
Szatan będzie działał w sposób genialny, na różne sposoby i za
pośrednictwem różnych agencji, aby wzbudzić zaufanie pozostałego
ludu Bożego do prawdziwego świadectwa. Wniesie on fałszywe wizje,
aby wprowadzić w błąd, i będzie mieszać fałszywe z prawdziwym, i tak
obrzydliwe ludzi, że będą uważać wszystko, co nosi nazwę wizji jako
gatunek fanatyzmu, ale uczciwe dusze, kontrastując fałszywe i
prawdziwe, będzie można odróżnić je.?2SM 78.2
Oh, jakże zwodnicze jest ludzkie serce! Jakże łatwo jest zharmonizować
się z tym, co jest złe! Nie ma nic bardziej szkodliwego dla interesów
duszy, dla jej czystości, dla jej prawdziwych i świętych koncepcji Boga
oraz dla rzeczy świętych i wiecznych, niż ciągłe zwracanie uwagi i
wywyższanie tego, co nie jest od Boga. To zatruwa serce i degraduje
zrozumienie. Czysta prawda może być przypisana do jej Boskiego
źródła, przez jej wznoszący, udoskonalający, uświęcający wpływ na
charakter odbiorcy. Autor wszelkiej prawdy modlił się do Ojca: "Ani
módlcie się Ja za tych, którzy są sami, ale i za tych, którzy uwierzą we
Mnie przez swoje słowo, aby wszyscy byli jedno, tak jak Ty, Ojcze, jesteś
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni byli jedno w nas, aby świat uwierzył, że



Ty mnie posłałeś" (Jana 17:20, 21). Ciągle będą powstawać rzeczy,
które spowodują rozłam, oderwanie się od prawdy. To kwestionowanie,
krytykowanie, potępianie, wydawanie sądów na innych, nie jest
dowodem na łaskę Chrystusa w sercu. To nie tworzy jedności. Taka
praca była prowadzona w przeszłości przez osoby, które twierdzą, że
mają wspaniałe światło, gdy były one głęboko w grzechu. Herezja,
nieuczciwość i kłamstwo zostały zmieszane w nich.2SM 78.3

Teraźniejszośćto czas wielkiego niebezpieczeństwa dla ludu Bożego.
Bóg prowadzi lud, a nie jednostkę tu i tam. Ma On kościół na ziemi, który
trwa w prawdzie; a kiedy widzimy, że nie tylko mężczyźni, ale młode
dziewczęta, wołają przeciwko kościołowi, boimy się ich. Wiemy, że Bóg
ich nie posłał, ale oni uciekli, a wszyscy, którzy nie akceptują ich
nieregularnych idei, są potępiani jako walczący przeciwko Duchowi
Pana. Wszystkie takie rzeczy są w linii szatana, ale dzieło Boże pójdzie
naprzód, podczas gdy są teraz i zawsze będą ci, którzy działają
bezpośrednio przeciwko modlitwie Chrystusa. Praca będzie postępować,
pozostawiając ich z ich szatańskich wynalazków daleko w tyle ....2SM
79.1
"Uważajcie więc, jak słyszycie" (Łk 8:18), jest napomnieniem Chrystusa.
Mamy usłyszeć w imię poznania prawdy, że możemy w nim chodzić. I
znowu: "Uważajcie na to, co słyszycie" (Mk 4:24). Zbadajcie uważnie,
"udowodnijcie wszystko" (1 Tesalon 5:21), "nie wierzcie każdemu
duchowi, ale spróbujcie duchom, czy są od Boga: bo wielu fałszywych
proroków wyszło na świat" (1 J 4:1). To jest rada Boża, czy możemy ją
wysłuchać? - List 12, 1890. 2SM 79.2
Od czasu wizyty w twoim domu w szabatowe popołudnie, 23 sierpnia,
niektóre rzeczy spoczęły na moim umyśle, aby ci powiedzieć. Nie
waham się powiedzieć, że wizje Anny nie są z Boga. Sny, które mieli
członkowie twojej rodziny, są oszustwem szatana...2SM 80.1
Szatan widział, że może pracować nad twoją owocną wyobraźnią i
wprowadzić cię, wraz z innymi, do swojej sieci. Czy Bóg dał ci tę
wiadomość czasu? Nie, bo żadne takie przesłanie nie pochodzi z
prawdziwego źródła światła... Czas udowodnił, że jesteście fałszywym
prorokiem, a wizje Anny fałszywymi ćwiczeniami. Bóg nigdy nie działa w
ten sposób.2SM 80.2
Szatan ma inne i silniejsze urojenia przygotowane dla ciebie. Będziesz
twierdził, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, że masz pracę do wykonania w
związku z wizjami Anny, odpowiadającą wizji potężnego anioła, który
zstąpił z nieba, którego chwała oświeciła ziemię. Szatan widzi, że twój
umysł jest cały gotowy, aby być pod wrażeniem jego sugestii, i użyje cię
do własnej ruiny, chyba że w imię Pana złamiesz kajdany, które cię
wiążą...2SM 80.3
Kilka razy, podczas naszej rozmowy, w której stałeś się bardzo szczery,



powtórzyłeś zdanie: "O konsekwencji, jesteś klejnotem!". Powtarzam ci
to samo z zdecydowaną siłą. Mówisz, że wizje Anny umieszczają
formowanie się wizerunku bestii po zamknięciu okresu próbnego. To nie
jest tak. Twierdzisz, że wierzysz zeznaniom. Niech cię w to wsadzą. Pan
pokazał mi wyraźnie, że obraz bestii zostanie uformowany przed
zamknięciem próby, ponieważ ma to być wielka próba dla ludu Bożego,
przez którą zostanie postanowione ich wieczne przeznaczenie.2SM 80.4
Twoja pozycja jest taka mieszanina niespójności, że tylko nieliczni
zostaną oszukani....2SM 81.1
Wziąłeś historię nieposłusznego proroka, jak podano w Starym
Testamencie, i zastosowałeś ją do Siostry Białej. Mówisz, że jest ona
całkowicie szczera, ale oszukany prorok. Z tego powodu świadectwa
Ducha Bożego nie mogą mieć na ciebie żadnego wpływu. Czy Pan
otworzył przed tobą lub twoją córką, twoją żoną lub dziećmi
nieposłuszeństwo siostry Białej? Jeśli ona postępowała wbrew Bogu, czy
pokażesz w czym? Moim obowiązkiem jest składanie wyraźnych
oświadczeń na temat mojego stanowiska; ponieważ źle interpretujecie
moje świadectwo, wykręcacie je z jego prawdziwego znaczenia i
dzwonicie w moje imię, kiedy tylko myślicie, że to wymusi cokolwiek
macie do powiedzenia. Ale kiedy zeznania nie współgrają z waszymi
teoriami, jestem usprawiedliwiony, ponieważ jestem fałszywym
prorokiem! Istnieje wiele sposobów na uniknięcie prawdy.2SM 81.2

Fałszywi prorocy karmią niewiarę ludu.
Ten fałszywy prorok wzmocnił niewiarę ludu w Jeremiaszu i jego
przesłanie. Miał niegodziwie oświadczył się być posłańcem Pana, a on
poniósł śmierć w wyniku jego straszliwej zbrodni. W piątym miesiącu
Jeremiasz przepowiedział śmierć Hananika, a w siódmym miesiącu jego
śmierć udowodniła słowa proroka true.4T 171.3

Fałszywi prorocy starają się zaimponować ludzkim zmysłom pompą,
luksusem, muzyką, itp.
Prorocy Jezabeli, w liczbie osiemset pięćdziesięciu, jak pułk żołnierzy
przygotowanych do bitwy, maszerują w ciele z muzyką instrumentalną i
imponującymi popisami. Lecz w ich sercach drży, jak uważają, że na
słowo tego proroka Jehowy ziemia Izraela jest od trzech lat pozbawiona
rosy i deszczu. Oni czują, że jakiś straszny kryzys jest w zasięgu ręki.
Zaufali swoim bogom, ale nie mogli nie wypowiedzieć słów Eliasza i
udowodnić mu, że są fałszywe. Ich bogowie byli obojętni na ich szalone
wołania, modlitwy i ofiary.3T 279.4

Fałszywi prorocy przewidują pokój i dobrobyt, a ludzie idą za nimi.

Bógpowiedział, że Jego lud powinien być zbawiony, że jarzmo, które



położyłby na nich, powinno być lekkie, jeśli poddaliby się
bezkompromisowo Jego planowi. Ich służebność była reprezentowana
przez jarzmo z drewna, które było łatwo znoszone; lecz opór miał być
napotykany z odpowiednią surowością, reprezentowaną przez jarzmo z
żelaza. Bóg zamierzał trzymać króla Babilonu w ryzach, aby nie stracić
życia ani nie uciszyć się; lecz pogarszając Jego ostrzeżenia i rozkazy,
sprowadzili na siebie zupełny rygor niewoli. 4T 172.1

Lud wolał przyjąć poselstwo fałszywego proroka, który przepowiadał
dobrobyt, ponieważ było ono przyjemniejsze.
O wiele przyjemniejszym było dla ludu przyjęcie poselstwa fałszywego
proroka, który przepowiadał dobrobyt; dlatego też zostało ono przyjęte.
To zraniło ich pychę, że ich grzechy były nieustannie sprowadzane przed
ich oczy; oni woleliby raczej usunąć je z oczu. Oni znajdowali się w
takich ciemnościach moralnych, że nie zdawali sobie sprawy z ogromu
swojej winy, ani nie doceniali poselstw nagany i ostrzeżenia udzielanego
im od Boga. Gdyby mieli właściwe poczucie swego nieposłuszeństwa,
uznaliby sprawiedliwość Pańskiego postępowania i uznaliby autorytet
Jego proroka. Bóg dał im do pokuty, aby oszczędzić im upokorzenia i
aby lud powołany Jego imieniem nie stał się dopływem do pogańskiego
narodu; lecz oni szydzili z Jego rady i poszli za fałszywymi prorokami. 4T
172.1

To może być, że niszczyciele są już szkolenia pod ręką szatana i tylko
czekać na odejście kilku więcej standardu - okaziciele zająć swoje
miejsca, a głosem fałszywego proroka wołają: "Pokój, pokój", gdy Pan
nie mówił pokoju. Rzadko płaczę, ale teraz znajduję oczy zaślepione
łzami, które padają na mój papier, gdy piszę. Może być tak, że wszystkie
proroctwa wśród nas będą na końcu, a głos, który poruszył ludzi nie
może już dłużej zakłócać ich cielesnego snu.5T 77.1

Polecam wam, drodzy czytelnicy, Słowo Boże jako regułę waszej wiary i
praktyki. Przez to Słowo mamy być sądzeni. W tym Słowie Bóg obiecał
dać wizje w "ostatnich dniach"; nie dla nowej reguły wiary, ale dla
pociechy swego ludu, i poprawić tych, którzy mylą się z prawdą biblijną.
W ten sposób Bóg rozprawił się z Piotrem, gdy miał go wysłać, aby głosił
poganom. (Dz. Ap. 10.). {EW 78.1}

Chrystus ostrzegał swoich uczniów: "Strzeżcie się fałszywych proroków,
którzy przychodzą do was w owczych szatach, ale wewnątrz szaleją
wilki. Poznacie je po ich owocach. Czy ludzie zbierają winogrona ciernie,
czy figi osetów? Tak samo każde dobre drzewo przynosi dobre owoce;
lecz drzewo skorumpowane przynosi złe owoce. Drzewo dobre nie może
przynieść złego owocu, drzewo uszkodzone nie może przynieść dobrego



owocu. Każde drzewo, które nie przynosi dobrych owoców, zostaje
wykopane i wrzucone do ognia. Dlatego po ich owocach poznacie ich."
Oto próba i, bracie G, możesz ją przeprowadzić, jeżeli chcesz. Nie
musisz iść w niepewności i zwątpieniu. Szatan jest pod ręką, by
sugerować różne wątpliwości, ale jeśli otworzycie oczy w wierze,
znajdziecie wystarczające dowody, by uwierzyć. Ale Bóg nigdy nie
usunie od żadnego człowieka wszystkich powodów do wątpliwości. Ci,
którzy kochają mieszkać w atmosferze zwątpienia i kwestionowania
niewiary może mieć nieprawdopodobny przywilej. Bóg daje
wystarczające dowody, aby szczery umysł uwierzył, ale ten, kto odwraca
się od ciężaru dowodów, ponieważ jest kilka rzeczy, których nie może
wyjaśnić do jego skończonego zrozumienia, zostanie pozostawiony w
zimnej, mroźnej atmosferze niewiary i kwestionowania wątpliwości, i
uczyni z wraku wiary. {4T 232.1}

Bóg albo uczy swój kościół, strofując ich krzywdy i wzmacniając ich
wiarę, albo nie. {4T 232.1}To dzieło jest od Boga, albo nie jest. Bóg nie
robi nic w partnerstwie z Szatanem. Moja praca przez ostatnie
trzydzieści lat nosi piętno Boga lub piętno wroga. Nie ma żadnej pracy w
połowie drogi w tej sprawie. Świadectwa są z Ducha Bożego, albo z
diabła. Ustawiając się przeciwko sługom Bożym, wykonujesz pracę albo
dla Boga, albo dla diabła. "Po ich owocach poznacie ich." Jakie piętno
nosi twoja praca? Opłaci się krytyczne spojrzenie na wynik twojej pracy.
{4T 229.2}

{4T 229.2}Boski plan daje wystarczające dowody na boski charakter
Jego pracy, aby przekonać wszystkich, którzy uczciwie pragną poznać
prawdę. Ale On nigdy nie usuwa wszystkich okazji do zwątpienia.
Wszyscy, którzy pragną wątpienia i jaskini, znajdą okazję. {1SM 72.3}
Współczuję tym, którzy postawili stopę na drodze zwątpienia i niewiary.
Chętnie bym im pomógł, gdybym mógł, ale doświadczenia z przeszłości
dają mi niewielką nadzieję, że kiedykolwiek wyjdą na jaw. Żaden dowód
nie przekona ludzi do prawdy tak długo, jak długo nie będą oni chcieli
poddać się swojej dumie, ujarzmić swojej cielesnej natury i stać się
uczniami w szkole Chrystusa. {1SM 72.4}

Usta,które wypowiadały przewrotne słowa sług Bożych i pogardzały
poselstwem, które nosili, stawiały ciemność za światłość, a światłość za
ciemność. Zamiast patrzeć, jak faryzeusze, na coś, co mogliby potępić w
poselstwie lub na posłańców, na coś, co mogliby wyśmiewać i szydzić,
gdyby otworzyli swoje serca na jasne promienie Słońca Sprawiedliwości,
to zamiast patrzeć na coś, co mogliby źle zinterpretować lub przekręcić,
aby znaleźć winę. O, kiedy pierwszy promień światła świecił na nich,



gdyby tylko chwalili Boga, że poselstwo zesłane z nieba jest prawdą,
wtedy więcej i wyraźniejsze światło świeciłoby do komór umysłu i do
świątyni duszy. {Lt31a-1894.38}

Jeśli Bóg zdecyduje się mówić przez proroka, a kto go nie przyjmie,
straci drogę prawdy:
Korneliusz domyślnie posłuchał instrukcji, a ten sam anioł poszedł do
Piotra i dał mu swoje instrukcje. Ten rozdział [Dzieje Apostolskie 10] ma
w sobie wiele cennych rad dla nas i powinniśmy studiować go z pokorną
uwagą. Kiedy Pan ma Swoje powołane pełnomocnictwa, w których
udziela pomocy duszom, a ludzie nie szanują tych pełnomocnictw i
odmawiają przyjęcia pomocy od nich, i postanawiają, że będą
bezpośrednio nauczani od Boga, Pan nie zaspokaja ich pragnienia.
Człowiek, który zajmuje takie stanowisko, jest w niebezpieczeństwie
podjęcia z głosami obcych, i bycia wprowadzonym na fałszywe drogi.
Zarówno Korneliusz, jak i Piotr zostali poinstruowani, co mają czynić i
byli posłuszni słowu anioła. Korneliusz zebrał swoją rodzinę, aby
usłyszeć poselstwo światła od Piotra. Gdyby powiedział, że nie będę
uczony od żadnego człowieka, to anioł Boży zostawiłby go samemu
sobie; ale nie było to jego nastawienie (The Review and Herald, 10
października 1893 r.). {6BC 1060.5}

{6BC 1060.5}To badanie zostało wykonane z pomocą Wielkiego Stwórcy
i Zbawiciela,
przez Instituto Madison (youtube)

elultimoclamor.org
ommmadison@gmail.com
escuelamadison@gmail.com

Aby sprawdzić cytaty w ich oryginalnym kontekście, należy odwiedzić
oficjalną stronę internetową, a tam sprawdzić język angielski, a
następnie skopiować i wkleić odniesienie w oknie wyszukiwania:
https://egwwritings.org

Niech was Wielki JEST błogosławi!


