
Charakterystyka prawdziwych proroków z Biblii:

Praca proroka polega na upominaniu, pocieszaniu, budowaniu ciała
Chrystusa, którym jest Kościół.
1 Koryntian 14:3,4
Lecz ten, kto prorokuje, mówi do ludzi, aby ich zbudować, napominać i
pocieszać.
Kto mówi w nieznanym języku, ten sam siebie buduje; lecz kto prorokuje,
ten buduje kościół.

Obietnica proroków dla kościoła:
Księga Powtórzonego Prawa 18:18
Wychowam ich na proroka z pośród ich braci, na podobieństwo ciebie, i
włożę moje słowa do jego ust; a on będzie mówił do nich wszystko, co
mu rozkażę.

Bóg posłał proroków od początku świata:
Luke 1:70
Gdy mówił przez usta swoich świętych proroków, które były od początku
świata.

Bóg prowadzi lud przez proroków.
Hosea 12:13
I prorok the WŁADYKA przynosić Izrael z Egipt, i prorok być on
konserwować.

Bóg być the Jeden kto mówić przez the profet.
2 Królewiątko 21:10
I the WŁADYKA spake jego sługa the profet, saying,

Prorocy znają plany Boga.
Amos 3:7
Z pewnością Pan Bóg nic nie zrobi, ale wyjawi swoją tajemnicę swoim
sługom prorokom.

Prawdziwi prorocy mówią "do prawa i do świadectwa".
Księga Izajasza 8.
20 Do prawa i do świadectwa: jeśli nie mówią według tego słowa, to



dlatego, że nie ma w nich światła.

Bóg ogłasza swoje prawa przez proroków.
Zachariasz 7
12 Yea, zrobić ich serce jako nieugięty kamień, aby nie usłyszeć the
prawo, i the słowo che the WŁADYKA gospodarz hath wysyłać w jego
duch the poprzedni profet: tym samym przychodzić wielki gniew od the
WŁADYKA gospodarz.

Prawdziwi prorocy upominają się o grzech i wzywają do pokuty i
przestrzegania prawa Bożego.
2 Królewiątko 17:13
Jednak Pan zeznał przeciwko Izraelowi i przeciwko Judei, przez
wszystkich proroków i przez wszystkich widzących, mówiąc: Odwróćcie
się od waszych złych dróg i zachowajcie moje przykazania i moje
ustawy, zgodnie z całym prawem, które rozkazałem ojcom waszym, a
które posłałem wam przez moich sług proroków.

2 Kronika 24:19
A jednak posłał proroków do nich, aby sprowadzić ich ponownie do
Pana; i zeznawali przeciwko nim; ale nie chcieli dać ucho.

Jeremiah 23:21,22
Nie wysłałem tych proroków, ale oni uciekli: Nie rozmawiałem z nimi, a
oni przepowiedzieli.
Ale jeśli stali w mojej radzie i sprawili, że mój lud usłyszał moje słowa, to
powinni byli odwrócić ich od ich złej drogi i od zła ich czynów.

Prawdziwi prorocy są często wysyłani, aby upominać lud apostolski.
Ezechiel 2:1-10
I rzekł do mnie: Synu człowieczy, stań u twych stóp, a ja będę mówił do
ciebie.
I wszedł do mnie duch, gdy do mnie przemówił, i postawił mnie na nogi,
że słyszałem tego, który do mnie przemówił.
I rzekł do mnie: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do
narodu zbuntowanego, który się przeciwko mnie zbuntował; oni i ich
ojcowie dopuścili się przestępstwa przeciwko mnie, aż do dnia
dzisiejszego.
Oni są bowiem bezczelnymi dziećmi i sztywniakami. Ja posyłam ciebie
do nich, a ty powiesz im: "Tak mówi Pan Bóg".
A oni, czy będą słyszeć, czy też będą wyrozumiali, (bo są domem



buntowników), ale będą wiedzieć, że był wśród nich prorok.
I ty, synu człowieka, nie bój się ich, nie bój się ich słów, chociaż będą z
tobą panny i ciernie, i będziesz mieszkał wśród skorpionów; nie bój się
ich słów, ani nie bój się ich spojrzenia, choć są domem buntowników.
I ty bedziesz mówil do nich moje slowa, czy oni uslysza, czy tez beda
cierpliwi.
Ale ty, synu czlowieka, uslyszysz, co ci powiem; nie badz buntownikiem,
jak ten dom buntownika: otwórz twoje usta i jedz, co ci dam.
A kiedy spojrzałem, oto ręka została mi przysłana; i, oto zwój książki był
w nim;
I rozpostarł ją przede mną; i była napisana wewnątrz i na zewnątrz; i była
tam napisana lament, i żałoba, i biada.

Zechariah 1:4
Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których wołali dawni prorocy, mówiąc:
"Tak mówi Pan zastępów; Odwróćcie się teraz od waszych złych dróg i
od waszych złych czynów; lecz oni nie słyszeli, ani nie słuchali mnie,
mówi Pan".

Bóg zniszczy tych, którzy gardzą przesłaniami swoich proroków.
2 Kroniki 25:16
I ono przychodzić, gdy on mówić z, że the królewiątko mówić do, Być
thou robić the królewiątko rada? forbear; dlaczego thou musieć smitten?
Wtedy the profet forbare, i powiedzieć, I znać że Bóg hath determinować
thee, ponieważ thou hast robić, i hast słuchać do mój rada.

2 Kronika 36:16
Ale szydzić the posłaniec Bóg, i gardzić jego słowo, i nadużywać jego
profet, until the gniew the WŁADYKA powstawać przeciw jego ludzie,
until tam być żadny remedium.

Prawdziwi prorocy są ludzie, którzy mają namaszczenie Ducha
Świętego, a Bóg chce, aby cały Jego lud był ludem proroków (ten ostatni
deszcz wypełni to proroctwo).
Dzieje Apostolskie 19:6

Akiedy Paweł położył na nich ręce, przyszedł na nich Duch Święty, a oni
mówili językami i przepowiedzieli.

Numery 11:29
I Mojżesz powiedzieć do, Enviest thou dla mój sake? Bóg że wszystkie
the WŁADYKA lud być prorok, i że the WŁADYKA stawiać jego duch na!



2 Królewiątko 2:15
I gdy the syn the profet che zobaczyć przy Jericho zobaczyć,
powiedzieć, The duch Elijah doth odpoczynek na Elisha. I przychodzić
spotykać, i kłaniać się the ziemia przed.

1 Kronika 16:22
Mówić, Dotykać nie mój namaszczony, i robić mój profet nie krzywda.

Psalm 105:15
Mówić, Dotykać nie mój namaszczony, i robić mój profet nie krzywda.

Micheasza 3:7-8
Wtedy prorocy będą się wstydzić, a wróżbici będą zawstydzeni: tak,
wszyscy zakryją usta; bo nie ma odpowiedzi Bożej.
Ale prawdziwie jestem pełen mocy przez ducha Pańskiego, sądu i mocy,
aby oznajmić Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech.

Objawienie 22:6
I on powiedział do mnie: Te powiedzenia są wierne i prawdziwe: i Pan
Bóg świętych proroków posłał swojego anioła, aby oznajmił swoim
sługom rzeczy, które wkrótce muszą być zrobione.

Objawienie 22:9
Wtedy on mówi do mnie: Nie widzisz, że to robisz; bo ja jestem twoimi
współsługami, a z twoich braci prorokami, i z tymi, którzy zachowują
powiedzenia tej księgi: czcij Boga.

1 Corinthians 14:39
Dlatego bracia pragną prorokować i zabraniają nie mówić językami.

Prawdziwy prorok jest słyszany przez Boga; jest on orędownikiem
zbawienia dusz.
Księga Rodzaju 20:7
Teraz więc przywróć mężczyźnie jego żonę; bo jest prorokiem i będzie
się modlił za ciebie, a ty będziesz żył; a jeśli jej nie przywrócisz, wiedz,
że na pewno umrzesz, ty i wszyscy, którzy są twoi.

Prorok oznacza również pośrednika, przez którego Bóg przemawia (...)
(144.000 musi usłyszeć głos Ducha Świętego, aby przeżyć duchowo w
okresie cierpienia).
Exodus 7:1
I the WŁADYKA powiedzieć do Mojżesz, Widzieć, I zrobić thee bóg
Pharaoh: i Aaron twój brat być twój profet.



Bóg chcieć wiele współczesny prorok.
1 Królewiątko 18:4
Bo tak było, gdy Jezebela odcięła proroków Pana, Obadiasz wziął setkę
proroków i ukrył ich o pięćdziesięciu w jaskini, i nakarmił ich chlebem i
wodą).

1 Samuel 10:5
Po tym przyjdziesz na wzgórze Boga, gdzie jest garnizon Filistynów: i
przyjdzie, gdy przyjdziesz thither do miasta, że spotkasz towarzystwo
proroków schodzących z wysokiego miejsca z psalterium, i tabret, i fajka,
i harfa, przed nimi; i będą prorokować:

Nie wszyscy jestesmy jeszcze prorokami, ale bedziemy, jesli zechcemy.
1 Koryntian 12:29
Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy
są nauczycielami? Czy wszyscy czynią cuda?

1 List do Koryntian 13:9
Po części bowiem wiemy, a po części prorokujemy.

1 Corinthians 14:1 Postępować po miłości, i pragnąć duchowy prezent,
ale raczej że ye móc prorokować.

1 Corinthians 14:5
Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, ale raczej, abyście
prorokowali: albowiem większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi
językami, z wyjątkiem tego, że on interpretuje, aby kościół mógł
otrzymać budujący.

1 Corinthians 14:24
Lecz jeśli wszyscy prorokują, a przychodzi taki, który nie wierzy, albo
taki, który nie jest nauczony, to jest przekonany o wszystkich, to jest
sądzony o wszystkich:

Jaźń proroka jest martwa; Chrystus mieszka w jego sercu; mówią słowa
Boga.
1 Samuela 10:6-7
I zstąpi na ciebie Duch Pański, i będziesz z nimi prorokował, i zostaniesz
zamieniony w innego człowieka.
I niech będzie, gdy przyjdą do ciebie te znaki, że robisz jako okazja, aby
ci służyć; bo Bóg jest z tobą.

Powtórzony Księga Powtórzonego Prawa 18:18



I podnosić w górę Prorok wśród ich bracia, jak do thee, i stawiać mój
słowo w jego usta; i on mówić do wszystko który I rozkazywać.

Jeśli prorok prorokuje o pokoju i dobrobycie, musimy poczekać, aż
wypełni 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.

Jeśliproroctwo jest spełnione i spełnia inne kryteria prawdziwego
proroka (niektóre warunki są obowiązkowe: charakter, poświęcenie,
przynależność do ludu Bożego, służba bez egoizmu, itp. a inne są
opcjonalne: nie jest konieczne posiadanie wizji, może mieć tylko
marzenia; nie jest ściśle konieczne posiadanie cech fizycznych,
omdlenie, brak pulsu, itp.
1 Samuel 10:9
I tak było, że gdy odwrócił się plecami do Samuela, Bóg dał mu inne
serce, a wszystkie te znaki stały się tego dnia.

Ezekiel 33:33
I gdy ten cometh, (lo, ono przychodzić,) wtedy znać że prorok hath być
wśród.

Lud musi otrzymać i być posłuszny słowom proroka, tak jakby Bóg był
tym, który mówi.
Powtórzonego Prawa Prawa 18:19
I stanie się tak, że każdy, kto nie będzie słuchał moich słów, które będzie
mówił w moim imieniu, będzie tego od niego wymagał.

W nasz dzień, prawdziwy profet otrzymywać the słowo Bóg w wizja lub
sen.
Liczby 12:6



I on powiedzieć, Słuchać teraz mój słowo: Jeżeli tam być prorok wśród
ty, I the WŁADYKA robić myself znać do w wizja, i mówić do w sen.

Prawdziwy prorok musi należeć do ludu Bożego, do prawdziwego
kościoła Adwentystów (Filadelfia nie Laodicea).
Powtórzonego Prawa Prawa Autorskiego 18:15
The WŁADYKA twój Bóg podnosić do thee Prorok od the pośrodku thee,
twój bracia, jak do ja; do on ye słuchać;

Powtórzone Księga Powtórzonego Prawa 18:18
Wychowam ich Proroka z pośród ich braci, tak jak i ciebie, i włożę moje
słowa do jego ust; a on będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.

Oni nie są bardzo wykształceni w światowych szkołach.
Amos 7:14
Wtedy odpowiadać Amos, i powiedzieć Amaziah, I być żadny profet, ani
być I być prorok syn; ale I być herdman, i zbieracz sycomore owoc.

Mojżesz miał bliższą relację z Bogiem niż późniejsi prorocy. Tylko Jezus
przyszedł, aby mieć taką samą więź z Bogiem, a 144 000
prawdopodobnie będzie ją mieć.
Numery 12:7-8
Mój sługa Mojżesz nie jest taki, który jest wierny w całym moim domu.
Z nim będę mówił usta w usta, nawet pozornie, a nie w mrocznych
przemówieniach; i ujrzy podobieństwo Pana: skądże więc wzięliście, że
nie boicie się mówić przeciwko mojemu słudze Mojżeszowi?

Powtórzonego Prawa Prawa 34:10
I tam powstawać nie prorok ponieważ w Izrael jak do Mojżesz, whom the
WŁADYKA znać twarz do twarzy.

Prawdziwy prorok być sposób the Władyka.
1 Samuel 9:9 (Beforetime w Izrael, gdy mężczyzna pójść Bóg, tak on
spake, Przychodzić, i pozwalać the widz: dla on który teraz dzwonić
Prorok być przed czasem dzwonić Widzący).

Ci, którzy mówią lub działają przeciwko prorokowi, obudzą gniew Boży.
Liczby 12:8-9
Z nim będę mówił usta w usta, nawet pozornie, a nie w mrocznych
przemówieniach; i ujrzy podobieństwo Pana; skądże więc wy nie baliście
się mówić przeciwko mojemu słudze Mojżeszowi?
I rozpalił się gniew Pana przeciwko nim; i odszedł.

Powtórzony Prawa Autorskie 18:19



I ono przychodzić, ten kto słuchać do mój słowo che on mówić w mój
imię, I wymagać ono.

Ten kto mówić przeciw the wiadomość profet mówić przeciw the Święty
Duch, dla the profet mówić pełno the Święty Duch.
Mateusza 12:32
A kto mówi przeciwko Synowi człowieczemu, będzie mu przebaczone;
ale kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone
ani na tym świecie, ani na świecie, który ma przyjść.

Sędziowie 2:20
I the gniew the WŁADYKA być gorący przeciw Izrael; i on powiedzieć,
Ponieważ ten ludzie hath transgressed mój przymierze che I dowodzić
ich ojciec, i nie słuchać do mój głos;

Prawdziwy prorok może być zły, gdy daje radę, która nie jest
inspirowana przez Boga. To nie przekształca go w fałszywego proroka.
To są specyficzne błędy, które nie zmieniają jego świętego charakteru.
On pokutuje i pozostaje prawdziwym prorokiem.
2 Samuela 7:2-5
Król powiedział do Nathana proroka: "Widzisz teraz, mieszkam w domu z
cedru, ale Arka Boga mieszka w zasłonach.
I rzekł do króla: "Idź, zrób wszystko, co jest w twoim sercu, bo Pan jest z
tobą".
I stało się to tej nocy, że słowo Pana przyszło do Nathana, mówiąc,
Idź i powiedz mojemu sługusowi Dawidowi, tak mówi Pan, czy zbudujesz
mi dom, w którym będę mieszkał?

1 Kronika 22:8
Ale the słowo the WŁADYKA przychodzić, Thou hast shed krew obficie, i
hast zrobić wielki wojna: thou shalt budować dom do mój imię, ponieważ
thou hast shed dużo krew na the ziemia w mój widok.

Bóg dokonuje sądu przez swoich proroków.
1 Królewiątko 18:40
I Elijah powiedzieć do, Brać the profet Baal; pozwolić nie jeden jeden
ucieczka. I wziąć: i Elijah przynosić puszek the strumień Kishon, i zabijać
tam.

Prawdziwi prorocy nie obwieszczają przyjemnych rzeczy.
1 Królewiątko 22:8

Ithe 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.
1 Królewiątko 22:17-18
I on powiedział: "Widziałem wszystkich Izraelczyków rozproszonych na
wzgórzach, jako owce, które nie mają pasterza; i powiedział Pan: "Ci nie
mają pana; niech wrócą do domu każdego człowieka w pokoju.
I rzekł król Izraela do Jehoszafata: "Czyż nie powiedziałem ci, że nie
będzie przepowiadał nic dobrego o mnie, lecz złego?

Prawdziwi prorocy są zjednoczeni w tym samym duchu, ponieważ Duch
Święty inspiruje ich tą samą prawdą.
2 Królowie 2:3
I the syn the profet the profet który być przy Bethel przychodzić naprzód
Elisha, i powiedzieć do, Knowest thou że the WŁADYKA zabierać daleko
od mistrz od głowa dzień? I on powiedzieć, Yea, I znać ono; trzymać ye
twój pokój.
2 Królewiątko 2:5
I the syn the profet the profet który być przy Jericho przychodzić Elisha, i
powiedzieć do, Knowest thou że the WŁADYKA zabierać daleko od
mistrz od głowa dzień? I on odpowiadać, Yea, I znać ono; trzymać ye
twój pokój.

Bóg ogłasza przez proroków niewolę i zniszczenie tych, którzy wyznają,
że są ludem Bożym.
2 Królewiątko 17:23
Dopóki the WŁADYKA usuwać Izrael z jego widok, gdy on powiedzieć
wszystkie jego sługa the profet. Tak samo Izrael został wywieziony z ich
własnej ziemi do Asyrii aż do dnia dzisiejszego.

2 Królewiątko 21:10-15
A Pan mówił przez swoich sług proroków, mówiąc,
Ponieważ Manaseski król Judy uczynił te obrzydliwości, i uczynił
niegodziwie ponad wszystko, co uczynili Amoryci, którzy byli przed nim, i
uczynił Judę również grzechem z jego bałwanami:
Dlatego mówi Pan, Bóg Izraelski, Oto ja sprowadzam takie zło na
Jerozolimę i na Judę, że ktokolwiek je usłyszy, będzie mruczał mu w
uszach.
I rozciągnę nad Jerozolimą linię Samarii, i upadek domu Achaba: i wytrę
Jerozolimę, jak człowiek wyciera naczynie, wyciera je i odwraca do góry
nogami.
I porzucę resztki mojego dziedzictwa, i oddam je w ręce wrogów; i staną
się ofiarą i łupem dla wszystkich wrogów swoich;



Ponieważ oni uczynili to, co było złe w moich oczach, i sprowokowali
mnie do gniewu, od dnia, w którym ich ojcowie wyszli z Egiptu, aż do
dnia dzisiejszego.

Mogą ogłosić śmierć kogoś.
2 Królewiątko 20:1
W te dzień być Hezekiah chory do śmierć. I the profet Isaiah the syn
Amoz przychodzić, i powiedzieć do, Tak saith the WŁADYKA, Ustawiać
thine dom w rozkaz; dla thou shalt umierać, i nie żyć.

Prawdziwi prorocy mogą być niewielu lub wielu i często są
prześladowani przez przywódców Bożych wyznawców.
1 Królewiątko 18:4
Bo tak było, gdy Jezebela odcięła proroków Pana, że Obadiasz wziął stu
proroków, i ukrył ich przez pięćdziesiąt w jaskini, i nakarmił ich chlebem i
wodą).

2 Królów 2:7
I pięćdziesiąt mężczyzna the syn the profet the profet pójść, i stać daleko
od: i dwa stać Jordania.

Wiara w proroków jest niezbędna, aby nie stracić sposobu życia.
2 Kronika 20:20
I wzrastać wcześnie w the ranek, i pójść naprzód w the pustkowie Tekoa:
i gdy pójść naprzód, Jehoshaphat stać i powiedzieć, Słuchać, O Judah, i
ye mieszkaniec Jerozolima; Wierzyć w the WŁADYKA twój Bóg, więc ye
ustanawiać; wierzyć jego profet, więc ye rozwijać się.

Nie doceniać poselstw proroków i zabijać proroków, to buntować się
przeciwko Bogu.
Nehemiasz 9:26
Mimo to oni byli nieposłuszni i zbuntowali się przeciwko tobie, rzucili twój
zakon za swoje plecy i zabili twoich proroków, którzy zeznawali
przeciwko nim, by zwrócić ich przeciwko tobie, a oni dokonali wielkich
prowokacji.

Bez proroków ludzie nie rozumieją przyszłości.
Psalmy 74:7-10
Wrzucili ogień do twojego sanktuarium, zbezczeszczyli, zrzucając na
ziemię miejsce mieszkalne twojego imienia.
Oni powiedzieli w swoich sercach: "Zniszczmy ich razem; spalili
wszystkie synagogi Boże na ziemi.
Nie widzimy naszych znaków; nie ma już żadnego proroka; nie ma też



wśród nas nikogo, kto by wiedział, jak długo.
O Boże, jak długo przeciwnik będzie strofował? Czy wróg będzie bluźnił
Twoje imię na wieki?

Prawdziwi prorocy są wysyłani we wczesnych godzinach rannych.
Jeremiasz 7:25
Od dnia, w którym twoi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej do tego dnia,
wysłałem do ciebie wszystkich moich sług, proroków, codziennie wstając
wcześnie i wysyłając ich:

Jeremiah 25:4
I the WŁADYKA hath wysyłać do ty wszystkie jego sługa the profet,
wcześnie wzrastać wcześnie i wysyłać; ale ye słuchać, nor pochłaniać
twój ucho słuchać.

Jeremiah 26:5
Słuchać the słowo mój sługa the profet, whom I wysyłać do ty, oba
wzrastać wcześnie, i wysyłać, ale ye słuchać;

Jeremiah 44:4
Howbeit I wysyłać do ty wszystkie mój sługa the profet the profet,
wcześnie wzrastać wcześnie i wysyłać, saying, Oh, robić ten obrzydliwy
rzecz który I nienawidzić.

Akt 2:14-18

LeczPiotr, stojąc z jedenastką, podniósł swój głos i rzekł do nich: Wy,
ludzie Judei, i wszyscy wy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, bądźcie
tego świadomi i słuchajcie moich słów:
Dla te być nie pijany, jak ye przypuszczać, widzieć ono być ale the trzeci
godzina the dzień.
Ale to jest to, co zostało wypowiedziane przez proroka Joela;
I stanie się to w ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję z mego Ducha na
całe ciało; a wasi synowie i wasze córki będą prorokować, a wasi młodzi
ludzie będą widzieć wizje, a wasi starcy będą śnić:
A na sługi moje i na służebnice moje wyleję w tych dniach Ducha
mojego; i będą prorokować:

Prawdziwi prorocy są często prześladowani przez swój kościół.
Jeremiah 18:18
Potem powiedzieli: Chodźcie i obmyślijmy urządzenia przeciwko
Jeremiaszowi; albowiem prawo nie zginie od kapłana, ani rada od
mądrego, ani słowo od proroka. Przychodzić, i pozwalać smite z the
język, i pozwalać dawać uwaga jakaś jego słowo.



Jeremiasz 26:8
Teraz stało się, gdy Jeremiasz zrobił koniec mówienia wszystkiego, co
Pan rozkazał mówić do wszystkich ludzi, że kapłani i prorocy i wszyscy
ludzie wzięli go, mówiąc: Na pewno umrzesz.

Jeremiah 26:11
Wtedy spake the ksiądz i the profet do the książe i wszystkie the ludzie,
saying, Ten mężczyzna być godny śmierć; dla on hath przepowiadać
przeciw ten miasto, gdy ye słuchać z twój ucho.

Przywódcy apostolskiego kościoła zawsze zabijali proroków.
Mateusz 23:29-31
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie
grobowce proroków i ozdabiacie grobowce sprawiedliwych,
I powiedzmy: "Gdybyśmy byli za czasów naszych ojców, nie bylibyśmy
uczestnikami z nimi we krwi proroków.
Dlatego wy sami jestescie swiadkami tego, iz jestescie synami tych,
którzy zabili proroków.

Mateusz 23:34
Dlatego posyłam wam proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie; a
niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; a niektórych z nich będziecie
biczować w waszych synagogach i prześladować ich od miasta do
miasta:

Mateusza 23:37
O Jeruzalemie, Jeruzalemie, ty, która zabijasz proroków i kamieniujesz
tych, którzy są posłani do ciebie, jak często bym zbierał twoje dzieci, jak
kura zbiera pod skrzydłami jej kury, a wy nie chcielibyście!

Akt 7:52
Których z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? i zabili tych, którzy
zwiastowali przyjście sprawiedliwego; z których wy teraz jesteście
zdrajcami i mordercami:

Prawdziwi prorocy nie sa przyjmowani przez swoich krewnych.
Matthew 13:57 I obrażać w. Ale Jezus powiedzieć do, Prorok być bez
zaszczyt, save w jego swój kraj, i w jego swój dom.

Przed powrotem Chrystusa, prorocy muszą powstać w duchu Eliasza.
Malachiasz 4:5
Oto ja poślę ci Eliasza proroka przed przyjściem wielkiego i strasznego
dnia Pańskiego:



Joel 2:28
I przyjdzie potem, że wyleję mojego ducha na wszystkie ciała; a twoi
synowie i twoje córki będą prorokować, twoi starcy będą marzyć, twoi
młodzi ludzie będą widzieć wizje.

Dzieje Apostolskie 2:18
A na sługi moje i na służebnice moje wyleję w tych dniach Ducha mego,
a oni będą prorokować:

Mateusz 23:34
Dlatego posyłam wam proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie; a
niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; a niektórych z nich będziecie
biczować w waszych synagogach i prześladować od miasta do miasta.

Prorok niekoniecznie musi dawać przyszłe proroctwa, ale po prostu
wzywać do pokuty.
Łukasza 7:26-28
Ale po co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, i to o wiele
więcej niż proroka.
Oto on, o którym jest napisane: Oto ja posyłam mojego posłańca przed
twe oblicze, który przygotuje ci drogę przed tobą.
Albowiem powiadam wam: Pośród tych, którzy rodzą się z niewiast, nie
ma większego proroka niż Jan Chrzciciel; lecz ten, kto jest najmniejszy w
królestwie Bożym, jest większy od niego.

Prorok zna charakter człowieka tylko przez to, że widzi go Duch Święty,
który w nim mieszka.
Łukasza 7:39
Teraz, gdy faryzeusz, który mu to zaproponował, powiedział w sobie:
Ten człowiek, gdyby był prorokiem, wiedziałby, kto i w jaki sposób jest
kobietą, która go dotyka; albowiem ona jest grzesznikiem.

Chrystus był prorokiem.
Luk 13:33 Niemniej I musieć chodzić dzień, i jutro, i the dzień: dla ono
móc że profet ginąć z Jerozolima.

Luke 24:19
I on powiedzieć do, Jaki rzecz? I powiedzieć do, Dotyczyć Jezus
Nazareth, che być prorok możny w czyn i słowo przed Bóg i wszystkie
the ludzie.

John 4:19
The kobieta saith do, Sir, I dostrzegać że thou być prorok.



John 4:44
Dla Jezus himself poświadczać, że prorok hath żadny zaszczyt w jego
swój kraj.

John 6:14
Wtedy tamte mężczyzna, gdy zobaczyć the cud że Jezus zrobić,
powiedzieć, To być prawda że profet który musieć w the świat.

DziejeApostolskie 3:20-23
I pośle on Jezusa Chrystusa, który wcześniej był wam kazany:
Którego niebo musi otrzymać aż do czasów restytucji wszystkich rzeczy,
o których Bóg mówił ustami wszystkich swoich świętych proroków od
początku świata.
Albowiem Mojżesz prawdziwie powiedział do ojców: Prorok Pan, Bóg
wasz, podniesie wam z braci waszych, jak i do mnie; usłyszycie we
wszystkim, co wam powie.
I stanie się tak, że każda dusza, która nie usłyszy tego proroka, zostanie
zniszczona z pośród ludu.

Enoch był prorokiem.
Jude 1:14
I Enoch także, siódmy z Adama, prorokował tych, mówiąc: "Oto, Pan
przychodzi z dziesięcioma tysiącami swoich świętych,

Abraham, Izaak, Jakub byli prorokami.
Łukasza 13:28
Będziecie płakać i zgrzytać zębami, gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka, i
Jakuba, i wszystkich proroków, w królestwie Bożym, a sami się
wypchniecie.

Księga Rodzaju 20:7
Teraz więc przywróćcie mężczyźnie jego żonę, bo on jest prorokiem i
będzie się modlił za ciebie, a ty będziesz żył; a jeśli jej nie przywrócisz,
wiedz, że na pewno umrzesz, ty i wszyscy, którzy są twoi.

Mojżesz był prorokiem.
Łukasza 24:27
I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, on wyjaśniał im we
wszystkich pismach świętych rzeczy dotyczące jego samego.

David być prorok.
Akt 2:29-31



Mężczyźni i bracia, pozwólcie mi swobodnie mówić wam o patriarsze
Dawidowym, że on jest zarówno martwy, jak i pogrzebany, a jego grób
jest z nami do dziś.
Dlatego będąc prorokiem i wiedząc, że Bóg przysiągł mu przysięgę, że z
owocu jego lędźwi, według ciała, podniesie Chrystusa, aby zasiadał na
jego tronie;
On widząc to przed mówieniem o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego
dusza nie została pozostawiona w piekle, ani jego ciało nie widział
korupcji.

Wszyscy pisarze Pisma Świętego byli prorokami.
Łukasza 24:25
Wtedy on rzekł do nich: O głupcy i powolni w sercu, aby uwierzyli we
wszystko, co mówili prorocy.

Akt 3:21
Kto the niebo musieć do the czas restytucja wszystkie rzecz, che Bóg
hath mówić the usta wszystkie jego święty profet od the świat zaczynać.

Było wielu proroków wśród pierwszych chrześcijan.
Akt 11:27
I w te dzień przychodzić prorok od Jerozolima do Antiochia.

Akt 13:1
Teraz tam być w the kościół który być przy Antiochia pewny profet i
nauczyciel; jako Barnabas, i Simeon który dzwonić Niger, i Lucius
Cyrene, i Manaen, che przynosić z Herod the tetrarch, i Saul.

Dzieje Apostolskie 15:32
A Judasz i Sylas, będąc prorokami również sami, napominali braci
wieloma słowami i potwierdzali ich.

Akt 19:6
I gdy Paul kłaść jego ręka na, the Święty Duch przychodzić na; i spake z
języczek, i przepowiadać.

Akt 21:9
I the ten sam mężczyzna miewać cztery córka, dziewica, che zrobić
profetsy.

Akt 21:10
I gdy my targać tam wiele dzień, tam przychodzić puszek od Judaea
pewien profet, wymieniać Agabus.



The prezent proroctwo być prezent the Święty Duch jak jakaś inny. Jeżeli
ten prezent kończyć, wtedy wszystkie prezent kończyć, the pastor,
starszy, diakon, nauczyciel, etc.
Rzymian 12:6
Mając wtedy dary różniące się w zależności od łaski, która jest nam
dana, czy proroctwo, prorokujmy według proporcji wiary;

1 List do Koryntian 12:28
I Bóg ustanowił niektórych w kościele, najpierw apostołów, drugich
proroków, trzecich nauczycieli, potem dary uzdrowień, pomocy, rządów,
różnicowania języków.

Efezjan 4:11
I dał niektórych, apostołów; i niektórych, proroków; i niektórych,
ewangelistów; i niektórych, pastorów i nauczycieli;

Tam móc zarówno mężczyzna i kobieta profet.
1 Corinthians 11:4-5
Każdy człowiek modlący się lub prorokujący, mający zakrytą głowę,
hańbi swoją głowę.
Ale każda kobieta modląca się lub prorokująca, mająca głowę zakrytą,
hańbi głowę swoją; bo to jest nawet wszystko jedno, jakby była ogolona.

Musimy pragnąć prorokować.
1 Koryntian 14:39
Dlatego też, bracia, pragną prorokować i zabraniają nie mówić językami.

Prawdziwi prorocy żyją na pustyni, w miejscach bez mieszkańców, na
wzgórzach i w górach (w szkołach proroków lub samonośnych
ośrodkach misyjnych, niezależnych finansowo).
List do Hebrajczyków 11:36-38
A inni mieli proces o okrutne kpiny i biczowanie, tak, a ponadto o więzy i
więzienie:
Byli ukamienowani, poćwiartowani, kuszeni, zabici mieczem; błąkali się
w kożuchach i kozich skórach; byli nędzni, nękani, dręczeni;
(Których świat nie był godny;) błąkali się po pustyniach, w górach, w
gęstościach i jaskiniach ziemi.

W oryginalnym języku hebrajskim:
W oryginale: רּבדמ
Transliteracja: midbâr
Phonetic: mid-bawr
BDB Definicja:
pustkowie



Pastwisko
niezamieszkana ziemia, pustkowie
duże połacie dzikiej przyrody (wokół miast)
pustkowie (w przenośni)
usta
usta (jako organ mowy)

Strong'sDefinition: Od H1696 w sensie jazdy; pastwisko (to znaczy
otwarte pole, na którym prowadzi się bydło); przez domniemanie
pustynia; także mowa (łącznie z jej organami): - pustynia, południe,
mowa, pustkowie.

W oryginalnym języku greckim: - pustynia, południe, mowa, dzicz:
Oryginalnie:
Phonetic: er'-ay-mos
Definicja Thayera:
samotny, samotny, opuszczony, niezamieszkały
wykorzystywane miejsca (SOLITARY PLACE, BEZ DWELLERÓW)
pustynia, pustkowie
opuszczone miejsca, samotne regiony
region nieuprawiany, nadający się do wypasu

Objawienie 12:6
A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez
Boga, aby ją tam nakarmić tysiąc dwieście trzy dni.(Ponieważ Bóg jest
taki sam wczoraj, dziś i na zawsze, On działa według tego samego planu
w całej historii i powtarza swój sposób zbawienia ponownie, a więc być
może ten werset wypełni się ponownie dosłownie z ostatnią
pozostałością.

Noe żył w górach Ararat.
Księga Rodzaju 8:4
I the arka odpoczywać w the siódmy miesiąc, na the siedemnasty dzień
the miesiąc, na the góra Ararat.

Lot mieszkać w the góra.
Geneza 19:17
I ono przychodzić, gdy przynosić naprzód za granicą, że on powiedzieć,
Ucieczka dla życie; patrzeć nie za thee, żadny zostawać thou w
wszystkie the równina; ucieczka the góra, lest thou spożywać.
Geneza 19:30
I Lot pójść w górę z Zoar, i mieszkać w the góra, i jego dwa córka z; dla
on bać się w Zoar: i on mieszkać w jaskinia, on i jego dwa córka.



Abraham mieszkał w górach:
Księga Rodzaju 13:10-13
I Lot podnosić w górę jego oko, i widzieć wszystkie the równina Jordania,
że ono być dobrze podlewać każdy dokąd, zanim the WŁADYKA
niszczyć Sodoma i Gomora, wyrównywać jako the ogród the WŁADYKA,
jak the ziemia Egipt, jako thou comest do Zoar.
Wtedy Lot wybierać wszystkie the równina Jordania; i Lot journeyed
wschód: i oddzielać themselves the jeden od the drugi.
Abram mieszkać w the ziemia Canaan, i Lot mieszkać w the miasto the
równina, i rozbijać jego namiot w kierunku Sodoma.
Ale ludzie z Sodomy byli niegodziwi i grzesznicy przed Panem
niezwykle.

Dowody z pism Ducha proroctwa:

Eliasz żył na górze.
Wśród gór Gilead, na wschód od Jordanu, mieszkał w czasach Achabu
człowiek wiary i modlitwy, którego nieustraszona służba była
przeznaczona do sprawdzenia szybkiego rozprzestrzeniania się
apostazji w Izraelu. Daleko od jakiegokolwiek sławnego miasta i nie
zajmując żadnego wysokiego stanowiska w życiu, Eliasz Cyseł wszedł
jednak na swoją misję pewny Bożego zamiaru, aby przygotować drogę
przed nim i dać mu obfity sukces. Słowo wiary i mocy było na jego
ustach, a całe jego życie było poświęcone dziełu reformy. Jego głos był
głosem jednego wołającego na pustyni, aby zganić grzech i odpędzić
zło. I podczas gdy on przyszedł do ludu jako grzesznik grzechu, jego
poselstwo oferowało balsam Gilead dla chorych na grzech dusz
wszystkich, którzy chcieli być uzdrowieni. {Pr 133.2}

Słudzy Boży powinni okazać czułego, współczującego ducha i pokazać
wszystkim, że nie są pobudzeni żadnymi osobistymi pobudkami w swoim
postępowaniu z ludem, i że nie cieszą się z przekazywania poselstw
gniewu w imię Pana. Jednakowoż nigdy nie mogą się uchylać od
wskazywania grzechów, które szkodzą wyznawanemu ludowi Bożemu,
ani też nie mogą przestać starać się wpłynąć na nich, aby odwrócili się
od swoich błędów i byli posłuszni Panu. 4T 185.2

Prawdziwy prorok może prorokować rzeczy, które nie zostaną spełnione,
ponieważ są warunkowe.
Gdy Jonasz dowiedział się o Boskim zamiarze oszczędzenia miasta,



które pomimo swej niegodziwości zostało doprowadzone do pokuty w
worku i prochach, powinien był jako pierwszy radować się z powodu
zdumiewającej łaski Bożej; lecz zamiast tego pozwolił, aby jego umysł
był uważany za fałszywego proroka. Zazdrosny o swoją reputację, stracił
z oczu nieskończenie większą wartość dusz w tym nędznym mieście.
Współczucie okazane przez Boga skruszonym Niniwitom "bardzo
niezadowoliło Jonasza, a on był bardzo zły". "Czyż nie było to moje
powiedzenie," zapytał Pana, "kiedy byłem jeszcze w moim kraju?
Uciekłem więc do Tarshish, bo wiedziałem, że jesteś łaskawym Bogiem i
miłosiernym, powolnym do gniewu i wielkiej dobroci, i pokutujesz za zło."
Jonasz 4:1, 2.PK 271.1.

Prawdziwi prorocy ostrzegają ludzi przed niebezpieczeństwami,
pokazują im, jak mogą być zbawieni, ale ich wiadomości są przedmiotem
kpin i szyderstw, a przywódcy starają się ich unicestwić.
I prorok Jeremiasz poszedł swoją drogę. Wykonał swoją pracę, ostrzegł
lud przed ich niebezpieczeństwem, wskazał jedyną drogę, dzięki której
mogą odzyskać łaskę Bożą. Ale chociaż jego jedyną zbrodnią było to, że
wiernie dostarczył poselstwo Boże niewierzącemu ludowi, wykpiwali z
jego słów, a mężczyźni w odpowiedzialnych stanowiskach potępiali go i
próbowali obudzić lud, by postawił go na śmierć.4T 171.1

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. O wiele przyjemniejszym dla
ludu było przyjęcie poselstwa fałszywego proroka, który przepowiadał
dobrobyt; dlatego 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



Przywódcy apostatów nienawidzą posłańców Bożych.
Pan jest dopasowanie lud do nieba. Wady charakteru, uparta wola,
samolubne bałwochwalstwo, pobłażanie wadliwym, nienawiść i
niezgoda, wywołują gniew Boży i muszą być odsunięte od Jego
przykazania - zachowywanie ludzi. Ci, którzy żyją w tych grzechach są
oszukani i oślepieni przez podstępy szatana. Oni myślą, że są w świetle,
gdy są one obmacywane w ciemności. Są wśród nas teraz mordercy, tak
jak byli mordercy wśród starożytnego Izraela. Ci, którzy przez
nierozsądne współczucie zachęcają ludzi do buntu, gdy ich ja - miłość
jest sprytna pod zasłużonym potępieniem, nie są przyjaciółmi Boga,
wielkiego Żmijowatego. Bóg ześle naganę i ostrzeżenie do swego ludu,
tak długo jak długo będą one trwać na ziemi4T 180.3

Czy po Ellen White będzie więcej proroków?
Będziemy musieli ponownie spotkać się z tymi samymi fałszywymi
doktrynami. Będą tacy, którzy będą twierdzić, że mają wizje. Kiedy Bóg
daje wam jasne dowody, że wizja pochodzi od Niego, możecie ją
przyjąć, ale nie przyjmujcie jej na żadnych innych dowodach, ponieważ
ludzie będą coraz bardziej sprowadzani na manowce w obcych krajach i
w Ameryce. Pan chce, aby Jego lud zachowywał się jak mężczyźni i
kobiety rozsądku. {Ev 610.2}

{Ev 610.2}Najbardziej zaskakujące przesłania zostaną zniesione przez
mężczyzn z powołania Bożego, przesłania o charakterze ostrzegającym
ludzi, budzącym ich. I choć niektórzy z nich będą sprowokowani przez to
ostrzeżenie i doprowadzeni do oporu światła i dowodów, to jednak mamy
się z tego przekonać, że na ten czas dajemy próbne przesłanie. {9T
137.1}

Żydzi próbowali powstrzymać głoszenie orędzia, które zostało
przepowiedziane w słowie Bożym; ale proroctwo musi się spełnić. Pan
mówi: "Oto posyłam ci Eliasza proroka, przed przyjściem wielkiego i
strasznego dnia Pańskiego". Ktoś ma przyjść w duchu i mocy Eliasza, a
gdy się ukaże, ludzie mogą powiedzieć: "Jesteś zbyt szczery, nie
interpretujesz Pisma Świętego we właściwy sposób". Pozwólcie, że
powiem wam, jak uczyć waszego przesłania." {RH 18 lutego 1890, par.
16}

Polecam ci, drogi czytelniku, Słowo Boże jako regułę twojej wiary i
praktyki. Przez to Słowo mamy być osądzeni. W tym Słowie Bóg obiecał
dać wizje w "ostatnich dniach"; nie dla nowej reguły wiary, ale dla
pociechy swego ludu, i poprawić tych, którzy błądzą od prawdy biblijnej.



W ten sposób Bóg rozprawił się z Piotrem, gdy miał go wysłać, aby głosił
poganom. (Dz. Ap. 10.). {EW 78.1}

Chrystusostrzegał swoich uczniów: "Strzeżcie się fałszywych proroków,
którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz szaleją wilki.
Poznacie je po ich owocach. Czy ludzie zbierają winogrona ciernie, lub
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}

Prawdziwi prorocy są kalumniowani.
Usta, które wypowiadały perwersyjne rzeczy sług Bożych delegowanych
i wzgardzili wiadomość, którą ponieśli, położyli ciemność za światło, a
światło 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}

Nie ma znaczenia, jak bez winy charakter i życie tych, którzy
przemawiają do ludzi słowami Bożymi; to nie przynosi im żadnej zasługi.
A dlaczego? Ponieważ oni mówią ludziom prawdę. To, bracia, jest moim
przestępstwem. Ale jeżeli fałszywy raport jest rozpowszechniany, jeżeli
przez pewien wniosek lub przypuszczenie jest przypisywany
charakterowi ambasadora Chrystusa, z jaką absurdalną łatwowiernością
jest on przyjmowany! Ilu jest gotowych wyolbrzymiać i szerzyć to
oszczerstwo! Tacy ujawniają swój prawdziwy charakter. "Kto jest z Boga,
słucha słów Bożych; przeto nie słuchajcie ich, bo nie jesteście z Boga"
(Jana 8:47). {1SM 72.6}
Kalumna i wyrzuty będą zapłatą dla tych, którzy stoją za prawdą, jaką
jest w Jezusie. "Wszyscy, którzy będą żyć pobożnie w Chrystusie
Jezusie, będą cierpieć prześladowania" (2 Tymoteusza 3:12). Ci, którzy
dają wyraźne świadectwo przeciwko grzechowi, będą tak samo
znienawidzeni jak Mistrz, który dał im to dzieło do wykonania w Jego
imieniu. Podobnie jak Chrystus, będą oni nazywani wrogami Kościoła i
religii, a im bardziej gorzkie i prawdziwe będą ich wysiłki ku czci Boga,
tym bardziej gorzkie będą wrogości bezbożnych i obłudnych. Ale nie
powinniśmy się zniechęcać, gdy tak się ich traktuje. {1SM 73.1}
{1SM 73.1}I Shall Go Forward With My Work

Możnanas nazwać "słabymi i głupimi", entuzjastycznymi, a nawet
szalonymi. Można powiedzieć o nas, jak to było z Chrystusem, "On ma
diabła" (J 10:20). Ale dzieło, które Mistrz dał nam do wykonania, jest
naszą pracą nadal. Musimy kierować umysły do Jezusa, nie szukając
chwały lub czci ludzi, ale zobowiązując się do Tego, który sprawiedliwie
sądzi. On wie, jak pomóc tym, którzy podążając Jego śladami, w
ograniczonym stopniu cierpią z powodu wyrzutów, które On poniósł. Był
kuszony we wszystkich punktach, tak jak my, aby wiedział, jak pomagać



tym, którzy powinni być kuszeni. {1SM 73.2}
Bez względu na to, jak źle skonstruowane będzie moje świadectwo
przez tych, którzy wyznają sprawiedliwość, ale nie znają Boga, będę w
pokorze kontynuował swoją pracę. Będę wypowiadał słowa, które Bóg
daje mi do wypowiadania w zachętach, naganach i ostrzeżeniach. Na
ziemi pozostała mi tylko mała resztka mojego życia. Dzieło, które dał mi
Ojciec mój, będę, dzięki Jego łasce, wykonywał z wiernością, wiedząc,
że wszystkie moje czyny muszą przejść kontrolę Jehowy. Rękopis 4,
1883. {1SM 73.3}

Jeśli Bóg zdecyduje się mówić przez proroka, a człowiek go nie przyjmie,
straci drogę prawdy.
{1SM 73.3}Korneliusz domyślnie zastosował się do 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!


