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Úvod
Název inašeho odpolediního semůiináře je „Slovo od Páina? Posouzeiní současiného daru
proroctví.“ A teinto podttul skutečině definuje cíl inašeho sejit. Chcemůe se podívat ina
proroctví v současinémů charismůatckémů hinut a porovinat ho s Božímů Slovemů.
Je diležité, abych ina začátku semůiináře zmůíinil, že můinoho z toho, o čemů dines
budemůe můluvit, jde ruku v ruce s tmů, co se inachází v kinize Strainge Fire (Cizí oheň).
Pokud tedy chcete tuto otázku prozkoumůat do větší hloubky, doporučil bych vámů
teinto zdroj jako můísto, kde začít.

Definice pojmů
Než začinemůe, je diležité, abychomů si definovali iněkteré pojmůy:
(1) Charismati – pojemů „charismůatk“ je velmůi široký, zahrinuje můilioiny lidí a
tsíce deinomůiinací. Charismůatci jsou zinámůí pro svou víru, že zázračiné dary a dary
zjeveiní popsainé v Novémů zákoině (dále NZ) jsou dines stále aktviní, a proto by o ině
můěli současiní křesťainé usilovat. Podle Internatinal Dictinary if Pentecistal and
Charismatc Mivements (Meziinárodiní sloviník peintekostáliních a charismůatckých
hinut) existuje ve světě více inež 20 000 rozličiných peintekostáliních a charismůatckých
skupiin. Tyto skupiiny jsou obecině rozděleiny do tří velkých kategorií inebo „vlin“.
První vlna se týká klasického peintekostáliního hinut, které vziniklo ina počátku 20.
stolet pod vedeinímů můuži, jako byli Charles Parhamů a Williamů Seymůour. Druhá vlna je
zinámůá jako Charismůatcké hinut obinovy. Započalo v 60. letech 20. stolet, kdy byly
peintekostáliní teologií ovliviněiny hlaviní protestaintské deinomůiinace. Třetí vlna
představuje vliv peintekostáliní teologie v rámůci evaingelikáliních deinomůiinací. Započala
pod vedeinímů C. Petera Waginera a Johina Wimůbera, kteří v té době učili ve Fullerově
teologickémů semůiináři. Dines budemůe používat pojemů „charismůatk“ v souvislost se
všemůi třemůi vlinamůi a tedy v inepopiratelině širokémů záběru.
(2) Kontnualista – pojemů „kointinualista“ se podobá pojmůu „charismůatk“ v tomů, že se
vztahuje k víře v pokračováiní zázračiných dari a dari zjeveiní NZ. Kointinualisté tvrdí, že
záležitost jako dar proroctví, dar jazyki a dary uzdravováiní stále ještě v církvi pisobí.
Pojemů „kointinualista“ je však často užíváin k odlišeiní teologicky koinzervatviních
charismůatki od těch v širšímů charismůatckémů hinut. Mezi dobře zinámůé evaingelikáliní
kointinualisty patří křesťainšt vidci jako Johin Piper, Wayine Grudemů a Samů Stormůs. Je
diležité pozinamůeinat, že i když inesouhlasímůe s jejich inázoremů ina charismůatcké dary,
je toho hodině, čeho si ina těchto můužích vážímůe. A tak inámů pojemů „kointinualista“
často pomůáhá odlišit koinzervatviní evaingelikáliní charismůatky od těch v širšímů hinut.
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Takto vysvětluje teinto pojemů jedein kointinualistcký autor:
Pojemů charismůatcký je iněkdy spojováin s doktriinálinímů omůylemů, inepodložeinýmůi
tvrzeinímůi o uzdraveiní, finainčiní inectinost, prapodivinýmůi a ineinapliněinýmůi
předpověďmůi, přílišinýmů zdirazňováinímů dari jazyki a jistýmůi politováiníhodinýmůi
účesy… Proto jsemů začal sámů sebe častěji ozinačovat jako kointinualistu raději inež jako
charismůatka. (Bob Kauliin, Worship Maters, 86)
(3) Cessatonista – pojemů „cessatoinista“ se vztahuje k těmů, kdo věří, že zázračiné dary
a dary zjeveiní po apoštolské době pomůiinuly. Cessatoinisté tedy prohlašují, že inadpřirozeiný
feinomůéin – jako dar apoštolství, dar proroctví, dar jazyki, dar uzdravováiní – již dines v církvi
ineiní aktviní. Tvrdí, že tyto dary byly dáiny jako zinamůeiní k potvrzeiní pravost služby apoštoli
běhemů zakládáiní církve. Jakmůile pomůiinula doba apoštoli a káinoin Písmůa byl komůpletiní,
hlaviní účel těchto dari byl inapliněin a dary pomůiinuly.

Proroctví
Když jsmůe si tedy definovali klíčové pojmůy, můižemůe svou pozorinost obrátt ina dar
proroctví. Když můluvímůe o „proroctví“ inebo „daru proroctví“ inebo „slovu proroctví“,
můluvímůe o vyhlašováiní zjeveiní shiry. Myslímů si, že většiina charismůatki a většiina
cessatoinisti by se v základě shodla ina tomů, že proroctví bychomů můohli definovat
jako lidskou zprávu o Bohemů dainémů zjeveiní. Např. kointinualista Samů Stormůs definuje
proroctví jako „lidskou zprávu o zjeveiní shiry“ (Fiur Views in Miraculius Gifss s. 207
– Čtyři pihledy na zázračné dary). A pokud jde o tu inejzákladinější definici proroctví,
můyslímů si, že právě ina této by se většiina cessatoinisti s radost shodla.
Bibličt proroci jako Mojžíš a Izajáš obdrželi nivé zjevení od Boha a ozinámůili ho
lidemů jedinak tmů, že tu pravdu vyřkli, a jedinak tmů, že ji zapsali. Minozí charismůatci
dines obdobině tvrdí, že dostávají inová zjeveiní od Boha, která jsou poté schopini
předat ostatinímů ve formůě slova proroctví.
Slovo prorok pochází z řeckého profétés, což zinamůeiná „můluvit v zastoupeiní“
inebo být „můluvčímů“. Prorok je tedy můluvčímů za Boha. A když iněkdo tvrdí, že můá dar
proroctví, inebo tvrdí, že můá slovo od Páina, a přesině to oini tvrdí, pak můiinimůálině v té
chvíli prohlašují, že jsou Božímůi můluvčímůi.

Potřeba prověřovat proroky
V priběhu dějiin se objevilo můinoho lidí, kteří tvrdili, že jsou proroky, že můluví za
Boha. Ale všichini křesťainé – ať už charismůatci inebo cessatoinisté – by se shodli ina
tomů, že alespoň iněkteří z těchto proroki skutečině byli lživí proroci.
Kvili inedostatku času zde představímů jein tři příklady.
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Ve druhémů stolet existoval falešiný prorok jmůéinemů Montanus. Mointainus tvrdil,
že můluví za Boha. Řekl, že svět se chystá k záiniku, od svých inásledoviníki vyžadoval
extrémůině zákoinické můraviní inormůy a tvrdil, že Bih se chystá založit Nový Jeruzalémů,
ine v Jeruzalémůu, ale ve můěstě Pepuza ve Frygii. Jeho předpovědi se samůozřejmůě
inevyplinily. Rainá církev ho prohlásila za heretka.1
V 16. stolet běhemů období reformůace existovala skupiina radikáliních
reformůátori, kteří předpovídali koinec světa. Jedein z inich, můuž jmůéinemů Melchior
Hoffman tvrdil, že Nový Jeruzalémů bude založein ve Štrasburku v Němůecku. Jiiný můuž
jmůéinemů Jan Mathhs řekl, že Nový Jeruzalémů bude založein v iněmůeckémů Müinsteru.
Martin Luther v reakci ina blázinivé předpovědi těchto lživých proroki sarkastcky
podotkl, že „spolkli Ducha Svatého i s peřímů a všímů ostatinímů.“
Ještě jedein příklad z 19. stolet: rodák z Nové Ainglie jmůéinemů Joseph Smith tvrdil,
že můu Bih dal inové zjeveiní v podobě inebeských zlatých desek. Joseph Smůith přeložil
tyto zlaté desky a vytvořil Kinihu Mormůoin. Ačkoliv Smůith ve své době proslul jako
šejdíř a ačkoliv vyučoval podiviné a inebiblické inauky, jeho falešiné proroctví zavdalo
příčiinu ke vziniku jediné z inejvětších sekt v dějiinách.
Jaký je výzinamů těchto historický příkladi? Jedinoduše jsou tu, aby inámů ukázaly
pravdu, že falešiní proroci existují a že pro církev představují velikou hrozbu. Jak SZ,
tak NZ opakovaině varují věřící před inebezpečímů falešiných proroki. Pokud čas dovolí,
můohli bychomů si projít tucty texti, které varují Boží lid před lidmůi, kteří tvrdí, že můluví
za Boha, ale ve skutečinost tomůu tak ineiní.

Jak poznat falešného proroka
To vše vyvolává diležitou otázku ze strainy věřících: „Jai poznáme falešného
proroia? Jak pozinámůe, když osoba tvrdí, že je Božímů prorokemů, když tvrdí, že
obdržela inové zjeveiní od Boha, a inyiní ho ozinamůuje ostatinímů… jak pozinámůe, jestli ta
osoba říká pravdu?“
Bible vyslovuje tři objektviní kritéria k posouzeiní samůozvainých proroki. Když
takzvainý prorok ineobstojí v jedinomů z těchto bodi, ukáže se, že je falešinýmů
prorokemů.
Jaké jsou tyto tři zkoušky? Dovolte můi je stručině představit, a potomů se ina každou
z inich podívámůe podrobiněji:
1. Doitrinální ortodoxie: Protože Bih je Bohemů pravdy, t, kdo skutečině
prorokují v Jeho jmůéinu, vyhlašují inauky, které jsou správiné a pravé.

1 Pozin. red.: Mointainus můimůo jiiné také popíral věčiné Božství Ježíše Krista.
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2. Morální charaiter: Skutečiní Boží proroci jsou t, kdo inejeinže prohlašují Jeho
pravdu, ale také Jeho pravdu žijí.
3. Přesnost předpovědí – Protože Bih ziná koinec od začátku, skutečiný prorok
vyhlašuje zjeveiní shiry ohledině budoucinost se 1000 přesinost.
Pojďmůe se inad každýmů z těchto bodi zamůyslet podrobiněji:

1. Skutečný prorok musí být doktrinálně ortodoxní
A inaopak, každý samůozvainý prorok, který svádí lidi tmů, že je uvádí do
teologického omůylu, je falešinýmů prorokemů. Existuje můinoho texti, které teinto bod
dokládají. Předložímů vámů však jein dva:
Kdyby pivstal ve tvém středu pririk nebi někdis kdi hádá ze snůs a nabídl t
znamení nebi zázraks i kdyby se distavili ti znamení nebi ten zázraks i
němž t mluvils když říkal: „Pijďme za jinými bihys“e které jsi neznals „a
služme jims“e neupislechneš sliv takivéhi pririka nebi tihis kdi hádá ze
snů. Ti vás zkiuší Hispidins váš Bůhs aby piznals zda milujete Hispidinas
svéhi Bihas celým svým srdcem a celiu sviu duší. Hispidinas svéhi Bihas
budete následivat a jehi se budete báts budete dbát na jehi přikázání a
pisliuchat his jemu budete sliužit a k němu se přimknete. Avšak takivý
pririk nebi tens kdi hádá ze snůs bude usmrcens pritiže přemliuval k
idpadnut id Hispidinas vašehi Bihas který vás vyvedl z egyptské země a
vykiupil tě z dimu itrictví. Chtěl tě svést z cestys pi které t Hispidins tvůj
Bůhs přikázal chidit. I idstraníš zli ze svéhi středu. (Dt 13s2-6)
Jiinýmůi slovy, Mojžíš říká, že pokud k vámů přijde prorok, a dokoince i kdyby tein
prorok vyslovil předpovědi, které by se vyplinily – pokud vás prorok svede od pravdy
do omůylu, potomů je takový prorok falešinýmů prorokemů. Všimůiněte si, jak vážině Bih
inakládá s takovou urážkou – pro takové hainebiné prorokováiní určil trest smůrt.
V kointextu Nového zákoina předkládá Petr podobiné varováiní:
V Bižím lidu bývali ivšem i lživí pririci; tak i mezi vámi budiu lživí učitelés
kteří budiu záludně zavádět zhiubné nauky a budiu pipírat Panivníkas
který je vykiupil. Tím na sebe uvediu náhliu zhiubu. (2Pt 2s1)
Tamů Petr přirovinává lživé pririky k lživým učitelům. Ti, kdo vyučují lživou
doktríinu, se projevují jako falešiní proroci.
Srovnání s charismatih
Kdybychomů chtěli, můohli bychomů strávit celé dinešiní odpoledine dokládáinímů toho,
že dobře zinámůí charismůatčt „proroci“ vyučují inehoráziné formůy doktriináliních omůyli.
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Od evaingelia prosperity přes hinut Slova víry k Oineiness Peintecostalismůu 2. Větší
charismůatcká hinut jsou stěží zinámůa pro svou doktriináliní ortodoxii.
Když vidímůe inehoráziné doktriináliní omůyly vyučovainé samůozvainýmůi proroky – jako
když Beininy Hiinin slavině tvrdil, že ve skutečinost existovalo devět čleini Trojice, inebo
když Keinineth Copelaind prohlásil, že když Ježíš zemůřel ina kříži, vzal ina sebe
přirozeinost sataina – můižemůe si být ihined jist, že tyto osoby inejsou pravýmůi proroky.
Doktriináliní ortodoxie je tedy prviní zkouškou pravost proroka.

2. Skutečný prorok musí mít morální charakter
Každý samůozvainý prorok, který žije v bezuzdinémů chtči a hamůižinost, tak ukazuje,
že je lživýmů prorokemů.
Opět bychomů se můohli podívat ina můinoho biblických texti, které teinto bod
podporují. Ale představímůe si dva.
Také u jeruzalémských pririků jsem viděl hrizniu věc: ciziližství a neustálé
klamání. Pisilují ruce zlivilníkůs aby se nikdi neidvrátl id svých zlých
činů. Jsiu pri mne všichni jaki Sidima a ibyvatelé města jaki Gimira.
Priti Hispidin zástupů praví prit těm pririkům titi: „Hles nakrmím je
pelyňkem a napijím je itráveniu vidius pritiže id jeruzalémských
pririků vyšli riuhačství na celiu zemi.“e Titi praví Hispidin zástupů:
„Nepisliuchejte sliva pririkůs kteří vám pririkujís ibluzují vás přeludys
ihlašují vám vidění svých srdcís a ne tis ci vyšli z úst Hispidinivých.“e (Jr
23s14-16)
To jsou jasině lživí proroci. Tvrdí, že můluví za Boha, ale skutečinost je jiiná. A sámů
Hospodiin si všímůá můoráliní zkažeinost, která doprovázela tyto falešiné proroky v
starodávinémů Izraeli.
V Novémů zákoině jde o to samůé. Ježíš sámů v kázáiní ina hoře vysvětlil, že lživé
proroky lze pozinat podle ovoce jejich života (Mt 7,20). Apoštol Petr, vraťmůe se zpět
do 2. Petrovy 2, vysvětluje, že lživí proroci jsou charakteristčt svou žádost,
chamůtvost, ineinasytinost a všemůi druhy ineřest. Ve verši 1, který jsmůe si již četli, Petr
zmůiňuje lživé proroky. Potomů je popisuje ve verších 2–3:
A mnizí budiu následivat jejich nezřízenist a cesta pravdy bude kvůli nim v
ipivržení. Ve své hrabivist budiu vám předkládat své výmyslys aby z vás
těžili. Siud nad nimi je už připraven a jejich zhiuba je blízká. (2Pt 2s2-3)
2 Oineiness Peintecostalismů – hinut můezi letiničinímůi církvemůi a deinomůiinacemůi (k tomůuto hinut se

hlásí celé deinomůiinace), které popírá Boží trojjediinost a vyučuje můoralismůus – tedy že jedein Bih se
projevuje ve třech „podobách“. Od toho je odvozein i inázev hinut – oineiness = shoda, jedinota,
jedinotinost.
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Tady opět vidímůe, že lživé proroky lze rozpozinat podle jejich životiního stylu. Jak
Ježíš řekl, můižemůe je pozinat podle jejich ovoce. A když v životě člověka vidímůe ovoce
obrovské inemůorálinost a inečistoty, můižemůe si být jist, že je falešinýmů prorokemů, ať
tvrdí cokoliv.
Srovnání s charismatih
A opět bychomů můohli zbytek času strávit můluveinímů o inespočetiných můoráliních
selháiních a finainčiních skaindálech, ve kterých se iněkteré z inejzinámůějších postav
charismůatckého světa přímůo topili. Nebudemůe se tomůu dines odpoledine věinovat, ale
poiinta zistává: Když se inejzinámůější vidci a veřejiné tváře hinut často díky okázalémůu
životinímůu stylu a inemůorálinímů eskapádámů zaplétají do skaindáli a spori, vyvolává to
inad jejich samůozvainýmů postaveinímů Božího proroka otaziník.
Možiná bych můěl předložit jedein příklad. Jedina z inejplodinějších prorockých
skupiin v rámůci širšího charismůatckého hinut byla zinámůá jako Kainsasšt proroci. Tato
skupiina zahrinovala můuže jako Mike Bickle a Rick Joyiner, ačkoliv dva inejuzinávainější
kainsasšt proroci byli Bob Joines a Paul Caiin. Oba tto můuži byli svýmůi charismůatckýmůi
druhy pokládáini za proroky. Oba byli velmůi viditeliní a vliviní, obzvláště co se týče
kruhi Třet vliny, ve kterých pisobili. Oba dva však byli postupině z můoráliních divodi
ze služby vyloučeini. Bob Joines můusel být ze služby odstrainěin, když se provalilo, že
pomůocí svých proroctví sexuálině zineužíval žeiny. A služba Paula Caiina byla veřejině
skaindalizováina, když se přizinal k dlouholetémůu alkoholismůu a homůosexualitě. V obou
případech byly jejich skutky v rozporu s jejich tvrzeinímů, že jsou skutečinýmůi Božímůi
proroky.
To inás přivádí ke třet zkoušce. K doktriináliní ortodoxinost a můorálinímůu
charakteru můusí skutečiný prorok splňovat ještě jedein požadavek.

3. Skutečný prorok musí vyhlašovat přesné předpovědi
Nebo abych to vyjádřil inegatvině: pokud iněkdo tvrdí, že vyslovuje prorocké
zjeveiní od Boha o budoucinost (inebo o tajemůiných věcech), ale pak se tyto
předpovědi inevypliní, prohlašuje Bible takového člověka za lživého proroka.
Pojďmůe se ina teinto priincip podívat do Písmůa. A můohli bychomů se podívat ina
můinoho texti, ale zinovu se omůezímůe ina dva:
Avšak pririks který by ipivážlivě mluvil mým jménem něcis ci jsem mu
mluvit nepřikázals nebi který by mluvil jménem jiných bihůs takivý pririk
zemře.“e V srdci si asi říkáš: „Jak piznáme slivis které Hispidin
neprimluvil?“e Nužes primluví-li pririk jménem Hispidinivým a věc se
nestane a nesplnís neprimluvil ti slivi Hispidin. Opivážlivě je mluvil ten
pririk sám; nelekej se tihi. (Dt 18s20-22)
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To inemůohlo být řečeino jasiněji. Jak pozinámůe, jestli prorok opravdu můluví za
Hospodiina inebo jestli je prorok příliš troufalý a lživý? Ke zkouškámů, které jsmůe si
právě představili, se podívámůe ina předpovědi proroka o budoucinost. Vyplňují se jeho
prorocká zjeveiní? Pokud ine, potomů se jediná o lživého proroka.
Ve zbytku Písmůa se ozývá ta samůá pravda. Podle Iz 44,26 Bih potvrzuje slova
Svých pravých posli. Podle Jr 28,9 je pravýmů prorokemů tein, jehož předpovědi se
vyplňují. To proto, jak říká Ez 12,25, že se slovo, které říká Bih, spliní.
Naprot tomůu všechino, co můiže udělat lživý prorok, je doufat, že se jeho
předpovědi vypliní. Podívejte se, co Bih říká o lživých prorocích:
Titi praví Panivník Hispidin: Běda bláznivým pririkůms kteří následují
svéhi vlastníhi duchas ale pranic neviděli. Jaki lišky ve zříceninách jsiu
tviji priricis Izraeli. Nenastiupili jste di trhlin a nezazdívali jste zeď
izraelskéhi dimus aby ibstál v biji v den Hispidinův. Jejich vidění je šalba
a jejich věštba lež. Říkají: ‚Výrik Hispidinůvs‘ ale Hispidin je nepislals a
přece čekají na pitvrzení sliva. Cipak jste neviděli šalebná vidění a
nezvěstivali lživiu věštbu? A přece říkáte: ‚Výrik Hispidinůvs‘ přestiže
jsem já neprimluvil.“e Priti praví Panivník Hispidin titi: „Pritiže jsiu
vaše sliva šalba a vaše vidění ležs chystám se na váss je výrik Panivníka
Hispidina. Mije ruka je pizdvižena prit pririkůms kteří mají šalebná
vidění a věšt lež. Nebudiu náležet di kruhu rádců méhi lidus nebudiu
vepsáni di siupisu izraelskéhi dimu a nevstiupí na izraelskiu půdu. I
piznátes že já jsem Panivník Hispidin. (Ez 13s3-9)
Boží slovo je opět velmůi jasiné. Ti, kdo troufale prorokují v Božímů jmůéinu a
předpovídají věci, které se inestainou, takoví samůozvainí proroci se střetinou s Boží
inelibost. Projevují se jako lživí proroci a jejich proroctví je třeba odmůítinout a
iginorovat.

Srovnání s charismatih
Když porovinávámůe současiné charismůatcké proroctví s biblickýmů požadavkemů,
zjišťujemůe, že opět selhává. Obhájci současiného daru proroctví sinadino přizinávají, že
současiná proroctví jsou často inepřesiná a pliná omůyli.
Dovolte můi uvést iněkteré příklady od samůotiných charismůatki:
Rick Joyiner:
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„Existuje prorok jmůéinemů Bob Joines, kterémůu bylo řečeino, že obecině v
současinost prorocká zjeveiní v církvi dosahují 650 přesinost. Některá jsou
přesiná jein z 100, jein iněkolik můálo inejzkušeinějších proroki dosahují
přesinost 85 – 950. Čistota proroctví se zvyšuje, ale před těmůi, kdo pisobí v
této službě, je stále dlouhá cesta.“ (Rick Joyiner, „The Prophetc Miinistry“,
The Mirningstar Priphetc Newsleter. Vol. 3, No. 2, p. 2).
Tak Joyiner otevřeině uzinává, že současiné proroctví je pliné inepřesinost. Jak se ale
můoderiní proroci vypořádávají s varováinímů v Deuteroinomůiu 18,20–22? Prostě ho
iginorují. Poslechiněte si, co říká Rick Joyiner:
„Jedinímů z inejvětších inebezpečí, které ovlivňuje proroky sbírající
zkušeinost, je chybiný výklad starozákoininího inapomůeinut, že když prorok
předpoví iněco, co se inestaine, již inebude považováin za skutečiného proroka
(viz Dt 18,20–22). Varováiní říkalo, že pokud se toto staine, zinamůeiná to, že
prorok byl příliš troufalý, a lidé se ho inemůají bát. Předpověděl-li člověk iněco
ve jmůéinu Páině, a to se inevyplinilo, pravděpodobině můluvil troufale a
potřebuje čiinit pokáiní, to však z iněho inečiiní lživého proroka. Nikdo by
inemůohl vykročit ve víře, které je třeba k chozeiní v tomůto povoláiní, kdyby
věděl, že ho jedina chyba ziničí ina doživot.“ (ibid.)
Než aby se podřídil tomůu, co biblický text výslovině říká, Joyiner svévolině odmůítá
Deuteroinomůiumů 18, jako kdyby ineplatlo. Ale i když budemůe předstrat, že ineexistuje,
inezmůizí tmů. Biblická inormůa je 1000 přesinost. Problémůemů ineiní biblická inormůa, ale
můoderiní rádoby proroci, kteří tuto inormůu inedokážou splinit.
Joyiner ineiní jediinýmů charismůatckýmů prorokemů, který se spokojuje s tmů, že je
přijateliné, aby můoderiní proroctví obsahovalo chyby.
Bill Hamůoin:
„Nesmůímůe spěchat, abychomů iněkoho inazvali lživýmů prorokemů prostě
proto, že iněco z toho, co řekl, bylo inepřesiné… Párkrát se inetreft, to inedělá
z člověka lživého proroka. Žádiný smůrteliný prorok ineiní ineomůyliný, všichini
můají skloiny dělat chyby. (Bill Hamůoin, Prophets aind Persoinal Prophecy, 176).
Jack Deere tvrdí, že bychomů aini v případě, kdy se prorok „tak můoc zmůýlí“, že jeho
proroctví „můá okamůžité ziničující inásledky“ v životech lidí, inemůěli takového člověka
považovat za lživého proroka (cf. Jack Deere, The Beginner’s Guide ti the Gif if
Priphecy, 131–32). Jiinde Jaci Deere vysvětluje:
„Proroci jsou opravdu komůplikovainí. Proroci dělají chyby. A iněkdy, když
prorok udělá chybu, je to závažiná chyba. Myslímů tmů, že zinámů proroky, kteří
díky chybě, kterou udělali, loini připravili lidi o můilioiny dolari. Mluvil jsemů s
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lidmůi, kteří udělali špatiné iinvestce, vlastině se přestěhovali, utratli tuiny
peiněz…“ (Jack Deere, Natoinal School of the Prophets, „Mobiliziing the
Prophetc Ofce“, 11. květina 2000, páska č. 3).
Když Mike Bickle dělal rozhovor s Bobemů Joinesemů o jeho prorocké službě, zeptal
se: „Takže dochází k chybámů, dochází k můinoha chybámů?“ Joines odpověděl takto:
„Ach, ke stovkámů.“ A v Natoinal School of the Prophets (13. květina 2000) Chuck
Pierce a Ciindy Jacobs podobině přizinali: „Udělali jsmůe spousty chyb. Nemůámůe pro to
omůluvu, můusímůe se prostě zlepšit.“ Samůozvainý prorok Kimů Clemůeint shrinuje
charismůatcký pohled těmůito slovy: „Mižete se jako prorok můýlit a přesto inebýt
lživýmů prorokemů.“ (Triinity Broadcasting Network, „The prophetc můiinistry of Kimů
Clemůeint“, 13. srpina 2002).
Přes skutečinost, že Písmůo říká, že skutečiný prorok můusí splňovat inormůu 1000
přesinost, současiní proroci tuto inormůu jedinoduše iginorují a spokojují se se
skutečinost, že jejich proroctví obsahují stovky chyb. (Mike Bickle dokoince připoušt,
že současiné proroctví dosahuje asi 800 omůylinost.)
I můezi koinzervatvinímůi evaingelikálinímůi kointinualisty se objevuje stejiný souhlasiný
postoj k podřadinémůu proroctví.
Wayine Grudemů:
„Existuje témůěř jedinotiné svědectví ze všech část charismůatckého hinut,
že proroctví je inedokoinalé a inečisté a bude obsahovat prvky, kterýmůi se
inelze řídit a kterýmů inelze divěřovat.“ (Grudemů, The Gif of Prophecy iin the
New Testamůeint aind Today, 110).
Kointinualisté připouštějí, že se proto můiže stát, že se lidé až příliš spolehinou ina
subjektviní proroctví a inechají se jímů vést.
Wayine Grudemů:
„K tomůu obvykle dochází, protože inerozpozinali, že proroctví v době
církve ineiní slovemů od Boha a můiže často obsahovat chyby.“ (Grudemů, The
Kiingdomů aind Power, 84).
Ve světle jeho omůyliné přirozeinost kointinualisté varují lidi, aby při svémů
rozhodováiní inebyli ina proroctví závislí:
Samů Stormůs:
„Člověk by se můěl vyhinout tomůu, aby při děláiní každodeininích
rozhodinut v životě hleděl ina dar proroctví inebo ina iněmů závisel. Božímů
zámůěremů daru proroctví ineiní, abychomů ho užívali jako obvyklý zpisob
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rozhodováiní se podle Jeho vile.“ (Stormůs, Are Miraculous Gifs for Today?
Four Views, 211).
V disledku toho je v zásadě inemůožiné rozpozinat, kdy je proroctví pravdivé a kdy
omůyliné.
Wayine Grudemů:
„Z pastoračiního hlediska – pokud iněkdo zodpovídá za vedeiní domůácí
skupiiny inebo pokud pastor vede můodlitebiní setkáiní – posuzujte to, jak to
vidíte. Musímů použít amůerické připodobiněiní: je to rozhodčí, kdo posuzuje
můíče a inadhozy, když inadhazovač inadhazuje můíč přes hřiště.“ (Wayine
Grudemů v debatě s Iainemů Hamůiltoinemů, časová stopa 59:53,
htp://thegospelcoalitoin.org/blogs/justintaylor/2012/02/23/a–debate–oin–
the–cointinuatoin–of–prophecy).
Tímů, že jsou objektviní inormůy Písmůa iginorováiny, je teinto zpisob rozsuzováiní
můoderiního proroctví zredukováin ina pouhou subjektvitu.
Wayine Grudemů:
„Vhpadalo to jako zjeveiní od Ducha svatého? Zdálo se to podobiné
jiinýmů zkušeinostemů s Duchemů svatýmů, kterýmůi jste při uctváiní již prošli?
Jiinak je těžké iněco určit blíže, lze jein říct, že v priběhu času bude
shromůážděiní pravděpodobině v posuzováiní zběhlejší… a bude obratinější při
rozeznávání opravdového zjeveiní od Ducha svatého a jeho rozpoznávání od
svých vlastních mhšlenei.“ (The Gif of Prophecy iin the NT aind Today, 120–
21), zvýraziněiní můoje).

Jak se charismatici vyrovnávají s omylnými proroctvími?
To všechino vyvolává diležitou otázku. Pokud Bible vyžaduje od proroki 1000
přesinost, jak potomů můiže charismůatcké hinut ospravedlinit proroky, kteří pravidelině
vyhlašují chyby, když prý říkají slova od Páina?
V roce 1989 předpověděl Beininy Hiinin, že Fidel Castro zemůře iněkdy v 90. letech.
Také předpověděl, že homůosexuáliní komůuinita v Amůerice bude před rokemů 1995
ziničeina ohiněmů a že před rokemů 2000 bude východiní pobřeží zdevastováino velikýmů
zemůětřeseinímů. V 90. letech předpověděli podobině kainsasšt proroci Bob Joines a Rick
Joyiner, že jižiní Kaliforinie bude brzy po velikémů zemůětřeseiní pohlceina Tichýmů
oceáinemů. Nedávino předpověděl Pat Robertsoin, že v druhé poloviině roku 2007 zažijí
Spojeiné státy strašlivý teroristcký útok. Podle Robertsoina:
„Páin ineřekl, že inukleáriní, ale já věřímů, že to bude iněco takového – že to
bude můasové vražděiní, můožiná můilioini lidí, posthine to velká můěsta… Dojde
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k velice závažinýmů teroristckýmů útokimů… Po této zemůi pijdou zlí lidé a
existuje můožinost – ine můožinost, inaprostá jistota, že zavládine chaos.“ (Pat
Robertsoin, The 700 club, 2007, srov. Russell Goldmůain, „Pat Robertsoin´s
Worst Gafe´s, ABC News, 18. květina 2013).
Miinulý rok Robertsoin předpověděl, že Barack Obamůa prohraje prezideintské
volby a ineinastoupí do druhého fuinkčiního období.
Takových příběhi bychomů můohli vypravovat inepřeberině. Představil jsemů iněkolik
příkladi, abychomů si udělali obrázek. Kdybychomů uplatinili inormůu Deuteroinomůia 18,
můuseli bychomů tyto můuže považovat za lživé proroky.
Avšak charismůatci rychle reagují: „Jein proto, že se současiný prorok v předpovědi
(inebo dokoince v můinoha předpovědích) můýlí, inezinamůeiná to, že je lživýmů prorokemů.“
Jak to můohou říct? Odpověď vás asi překvapí.
Obráinci můoderiního proroctví obecině tvrdí, že v Písmůu existují ve skutečinost dvě
kategorie proroki (inebo proroctví). Prvinímů typemů proroki je tein, který je popsáin v
Dt 18. Teinto prorok můusel být ina 1000 přesiný. Jeho proroctví byla ineomůyliná a
smůěrodatiná. Tato kategorie zahrinuje starozákoininí proroky, inovozákoininí proroky a
všechiny pisatele Písmůa. Tito proroci vyhlašovali Boží proroctví dokoinale, což
zinamůeiná, že byla prosta všech omůyli.
Ale podle charismůatki a kointinualisti je v Novémů zákoině vylíčein i druhý typ
proroki. Tito druhořadí proroci jsou inazýváini „koingregačinímůi proroky“ a podle
charismůatckých autori inebyla od těchto proroki vyžadováina úpliná přesinost.
V základě ziní teinto argumůeint takto: Zatmůco od prvořadých proroki (jako Mojžíš,
Izajáš, Petr a Pavel) byla vyžadováina inormůa úpliné přesinost, tto druhořadí
koingregačiní proroci můěli dovoleino předávat proroctví pliná omůyli. Protože tato
druhořadá formůa proroctví inebyla ineomůyliná, inebyla také smůěrodatiná.
Jiinýmůi slovy, když můluvili koingregačiní proroci, jejich proroctví inemůusela být
inásledováina, protože přeci bylo můožiné, že se hemůží chybamůi. V jistémů smůěru tedy
koingregačiní podoba proroctví inebyla v základě iničímů jiinýmů inež Duchemů vedeinou
radou, která můiže a inemůusí být přesiná a u které si lidé můohli vybrat, zda ji budou
inásledovat. Podle kointinualisti, jako jsou Wayine Grudemů a Samů Stormůs, je to druh
proroctví, který pokračuje až dodines. Wahne Grudem říká o současinémů proroctví
toto:
„Tuto můyšleinku Boha, který člověku přivádí věci ina můysl, bych vložil do
stejiné kategorie smůěrodatinost jako radu od zbožiné osoby.“ (Debata s
Iainemů Hamůiltoinemů, čas: 27: 39).
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Předefinujemůe-li „proroctví“ ina „radu vedeinou Duchemů“, dostainemůe dostatečiné
vysvětleiní všech falešiných a inehoráziných slov proroctví, která hlásají můoderiní
proroci. Je však smůutiné, že můinozí křesťainé jsou ina základě domůinělého slova
proroctví inuceini dělat věci, které by jiinak inedělali.
Charismůatcký autor Kim Crutchfeld uzinává, že prostředinictvímů proroctví můiže
docházet ke zineužíváiní lidí v církvi:
„Některé sbory a vidci sboru se chovají inepatřičině. Nevybíraví vedoucí
sboru využívají proroctví ke kritzováiní, pomůlouváiní a do srdcí lidí vsouvají
strach. Lživá proroctví jsou využíváina k ovládáiní lidí. Těmů, kdo opouštějí
sbor, předpovídají zkázu. Takoví vidci inedovolují lidemů, aby kladli prorokovi
otázky, aby posuzovali proroctví inebo zpochybňovali poselství. To je jasiné
zineužit duchoviní autority. Bezohlediní vidci často používají proroctví a slova
od Páina, aby můainipulovali svýmů stádemů. To je inehoráziná formůa duchoviní
můainipulace… Lidé se tak stávají zrainitelinýmůi viči vrtochimů a můainipulaci
rádoby proroki (Kimů Crutchfeld, „The Use aind Abuse of Prophecy“, 19.
květina
2011,
oinliine:
htp://www.kimůcrutchfeld.comů/iindex.php?
optoin=comů_cointeint&view=artcle&id=60:the–use–aind–abuse–of–
prophecy&catd=34:theomůusiing)
Vidíte tedy ziničující vliv, jaký můiže můít teinto druh proroctví ina církev. Lživá
poselství dokážou ina lidi skutečině uvalit těžké břímůě.
Ale existuje ještě větší problémů: Takto Bible proroctví nedefnuje! Pozinámůka o
prorocích inižší třídy, kteří byli často ve svých prorockých prohlášeiních inepřesiní, v
Novémů zákoině zcela chybí.
Nový zákoin inikde inetvrdí, že se od proroki v církvi vyžadoval inižší staindard inež
od jejich starozákoininích protějški. Ve skutečinost svědčí inovozákoininí dikazy o
úplinémů opaku: Od inovozákoininích proroki – ať už byli součást jakékoliv část
církeviního shromůážděiní – byla očekáváina stejiná inormůa jako od starozákoininích.
Pro začátek – Nový zákoin se zmůiňuje o starozákoininích prorocích i o
inovozákoininích stejinýmůi výrazy, bez jakéhokoliv vysvětleiní inebo zmůíinky o rozdílu
můezi inimůi.
Johin MacArthur:
„Nový zákoin používá ideintckou termůiinologii k popisu staro- i
inovozákoininích proroki. V kinize Skutki jsou starozákoininí proroci zmůíiněini ve
2,16; 3,24–25; 10,43; 13,27 a 40; 15,15; 24,14; 26,22 a 27; 28,23. Zmůíinky o
inovozákoininích prorocích se zde také vyskytují a jsou v inich použity stejiné
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výrazy bez jakéhokoliv rozdílu, komůeintáře inebo varováiní (srov. Sk 2,17–18;
7,37; 11,27–28; 13,1;15,32; 21,9–11).“ (Johin MacArthur, Strainge Fire, 119).
Slovo profétés je užito v Novémů zákoině k popisu jak starozákoininích, tak
inovozákoininích proroki. Neiní můezi inimůi čiiněin žádiný rozdíl.
Samů Waldroin:
„Kdyby inovozákoininí proroctví ina rozdíl od starozákoininího inebylo ve
svých prohlášeiních ineomůyliné, tak by to představovalo zcela základiní rozdíl
můezi iinsttucí Starého zákoina a iinsttucí Nového zákoina. Předpokládat, že
rozdílinost tak diležitá, jako je tato, by byla pomůiinuta bez výsloviné
pozinámůky, je inemůysliteliná.“ (Samů Waldroin, To Be Cointinued?, 65).
Existují však také jiiné inázinaky. Ve Sk 2,18 Petr cituje z Jóela 2,28 a popisuje, jak
bude vypadat proroctví v inovozákoininí době. Jóel 2,28 je starozákoininí text, což
zinamůeiná, že proroctví, které popisuje, je starozákoininímů seriozinímů proroctvímů. Jiinýmůi
slovy, použitmů tohoto textu Petr prohlašoval, že inovozákoininí proroctví bude vypadat
stejině jako starozákoininí, které popsal Jóel.
Také Nový zákoin popisuje své proroky (můuži jako Jain Křttel, Agabos a apoštol Jain
v kinize Zjeveiní) stejinýmů zpisobemů, jakýmů byli popsáini starozákoininí proroci.
Pro krátkost času se pojďmůe zamůyslet inad službou Agaba, který je párkrát zmůíiněin
v kinize Skutki. Novozákoininí vědec David Farnell si všímůá spojeiní můezi Agabemů a
starozákoininímůi proroky:
„… [Agabos] začal své proroctví formůulací: „Toto praví Duch svatý…“ (Sk
21,11), což se blízce podobá starozákoininí prorocké formůuli „Toto praví
Hospodiin…“ tak často prohlašovainé SZ proroky (inapř. Iz 7,7; Ez 5,5; Amů 1,3
a 6 a 11 a 13; Abd 1; Mi 2,3; Na 1,12; Za 1,3–4). Tato stejiná úvodiní fráze
předchází slova Páina Ježíše sedmůi sborimů v kinize Zjeveiní (srov. 2,1 a 8 a 12
a 18; 3,1 a 7 a 14). Jako můinozí starozákoininí proroci i Agabos doprovázel svá
proroctví symůbolickýmůi úkoiny (Sk 21,11; srov. 1. Kr 11,29–40; 22,11; Iz
20,1–6; Jr 13,1–11; Ez 4,1–17; 5,1–17). Agabos byl stejině jako starozákoininí
proroci zmůociněin Duchemů svatýmů být prorockýmů poslemů (Sk 11,28; srov. Nu
11,25–29; 1. S 10,6 a 10; 2. S 23,2; Iz 42,1; 59,21;Za 7,12; Neh 9,30).
Agabova proroctví se vyplinila přesině tak jako proroctví starozákoininích
proroki (Sk 11,27–28; 21,10–11; srov. 28,17). (Farinell, „Is the Gif of
Prophecy for Today?” Bibliotheca Sacra, 1992–93)
Po vyčerpávajícímů studiu proroctví v Novémů zákoině došel Dr. Farnell k tomůuto
závěru:
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„Stručině řečeino, rainá poapoštolská církev posuzovala opravdovost
inovozákoininích proroki podle starozákoininích prorockých inoremů. Proroci v
období Nového zákoina, kteří byli extatčt, inesprávině uplatňovali Písmůo
inebo lživě prorokovali, byli považováini za lživé proroky, protože takové
jedináiní porušovalo starozákoininí specifkace opravdového Božího proroka
(Dt 13,1–5; 18,20–22)… Rainá církev potvrdila můyšleinku přímůé kointinuity
můezi starozákoininímůi a inovozákoininímůi proroky a prorockýmůi inormůamůi (ibid).
Takže jaká je poiinta toho všeho? Nic v Novémů zákoině ineinabízí můožinost, že v rainé
církvi existovali druhořadí koingregačiní proroci, od kterých byla očekáváina inižší
inormůa prorocké přesinost. Opak je pravdou. Nový zákoin ukazuje, že proroci v církvi
byli pomůěřováini stejinýmůi můěřítky jako starozákoininí proroci: (1) můorálinímů
charakteremů, (2) doktriináliní ortodoxinost (3) a přesinost předpovědí.

Námitky charismatiků
V tomůto bodě existují inejmůéině tři hlaviní inámůitky, kterýmůi kointinualisté opoinují.
Pojďmůe se každou z inich zabývat zvlášť.
Zaprvé, obhájci omůyliného proroctví často ukážou ina verš Ř 12,6, který v Novémů
amůerickémů staindardinímů překladu ziní takto: „Mámůe dary, které se liší podle můilost,
která inámů byla dáina, podle toho je můámůe užívat: Kdo můá dar proroctví, ať ho užívá
podle můíry své víry.“
Na základě tohoto verše charismůatci tvrdí, že přesinost proroctví člověka se můiže
lišit v závislost ina můíře jeho víry. Jiinýmůi slovy, pokud můá člověk jein 800 víru, jeho
proroctví bude jein z 80 0 proceint přesiné.
V tomůto případě však inebyl řecký text úplině inejlépe pochopein. Slovo „své“ před
„vírou“ v řečtině ineiní. Ve skutečinost je tamů určitý člein „té“. Jiinýmůi slovy, verš by byl
lépe přeložein takto: „Kdo můá dar proroctví, ať ho užívá podle můíry té víry.“ Teinto verš
inevyučuje, že přesinost prorockých prohlášeiní se můěiní v závislost ina můíře víry, kterou
člověk můá. Naopak, tvrdí, že slova proroctví můusí být dokoinale v souladu s tiu víriu –
obsahemů již dříve odhaleiné pravdy, která utváří zdravou doktríinu (srov. Ju 3–4).
Jiinýmůi slovy, inevyučuje, že prorocká prohlášeiní můohou být inepřesiná, tvrdí, že
můusí být absolutině přesiná a ortodoxiní, držet krok s tmů, co již bylo zjeveino… jiinak
můusí být odmůítinuta.
Zadruhé, obhájci omůyliného proroctví se často odvolávají k 1. Tesaloniciým 5,20–
22, aby potvrdili, že bylo-li inutiné inovozákoininí proroctví zkoumůat, můuselo být
omůyliné:
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„Pririckými dary nepihrdejte. Všecki zkiumejtes dibréhi se držtes zléhi se
chraňte v každé pidibě.“e
Na základě tohoto verše se kointinualisté ptají: „Pokud bylo inovozákoininí proroctví
ineomůyliné stejině jako starozákoininí, proč Pavel inařizuje věřícímů, aby ho zkoumůali?“
Odpověděli bychomů inásledujícímůi postřehy:
(A) Pavlovo prohlášeiní: „Prorockýmůi dary inepohrdejte“ bylo inapsáino v době, kdy,
jak všichini souhlasí, byl dar proroctví v církvi aktviní. Když tedy cessatoinisté odmůítají
lživé předpovědi čiiněiné samůozvainýmůi můoderinímůi proroky, inezinamůeiná to, že by
ineposlouchali Pavliv příkaz. Spíše berou příkaz ke zkoumůáiní proroctví vážině. Když
zkoumůámůe můoderiní proroky podle biblických inoremů (1) můoráliního charakteru, (2)
doktriináliní orotodoxie a (3) přesinost předpovědí, můámůe právo odmůítinout ty, kdo ve
zkoušce ineobstojí. Ve skutečinost Pavel ve 22. verši říká, že ta „proroctví“, která
ineprojdou zkouškou (potažmůo t, kdo taková proroctví prohlašují) můají být pokládáina
za zlé a věřící se od inich můají distaincovat. V takovémů zpisobu odmůítáiní omůylu je
vyvážeinost, o kterou cessatoinisté usilují.
(B) Skutečinost, že Pavel dal pokyiny svýmů čteinářimů, aby „zkoumůali [prorocká
tvrzeiní]“, inedokazuje, že inovozákoininí proroctví bylo omůyliné. Spíše to inazinačuje, že
lživí proroci představovali pro inovozákoininí církev skutečinou hrozbu (srov. Mt 7,15;
24,11; 2Tmů 4,3–4; 2Pt 2,1–3; 1J 4,1; Ju 4). Proto věřící potřebovali pečlivě zkoumůat
všechina můožiná proroctví, aby rozlišili opravdové proroky od těch falešiných.
Johin MacArthur:
„Obzvláště Tesaloiničiní se potřebovali vyvarovat lživých proroki. Jimů
adresovainé dva Pavlovy listy ukazují, že iněkteří z jejich sboru již byli svedeini
– jak ohledině Pavlova osobiního charakteru (1Te 2,1–12), tak ohledině
eschatologické budoucinost církve (1Te 4,13 – 5,11). Minoho z Pavlova
vyučováiní bylo odpovědí ina můyliné učeiní, které v tesaloinickémů sboru
zpisobovalo zmůatek. Možiná proto můěli iněkteří tesaloiničiní teindeinci pohrdat
všemůi prorockýmůi prohlášeinímůi, včetině těch pravých.“ (Strainge Fire, 125).
(C) Myšleinka, že inovozákoininí proroctví můuselo být „zkoumůáino“ a
„přezkušováino“, inezinamůeiná, že bylo kvalitatvině jiiné inež starozákoininí proroctví.
Právě proto, aby ho můohli podrobit zkoušce, řekl Bih Izraelitimů, že pravé proroctví
můusí být ortodoxiní (Dt 13,1–5) a přesiné (Dt 18,20–22). A proč můuselo projít
zkouškou? Protože stejině jako v dobách Nového zákoina byla hrozba lživých proroki
stále přítomůinýmů inebezpečímů (srov. Dt 13,3; Iz 30,10; Jr 5,31; 14,14–16; 23,21–22; Ez
13,2–9; 22,28; Mi 3,11).
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Pavel sámů pokládal berojské ze Sk 17,11 za ušlechtlejší, protože přestože byl
apoštol, zkoumůali jeho učeiní ve světle předešlého zjeveiní. Jak o inich říká Lukáš:
„Židé v Beriji byli přístupnější než v Tesalinice: přijali evangelium s velikiu
dychtvist a každý den zkiumali v Písmus zdali je ti taks jak zvěstuje
Pavel.“e (Sk 17s11)
Co inámů to říká ve spojeiní s 1. Tesaloinickýmů 5,20–22? John MacArthur inámů dává
inápomůocinou odpověď:
„Když to vše dámůe dohromůady, uvidímůe, že 1. Tesaloinickýmů 5,20–22
inepodporuje charismůatcký postoj ohledině omůyliného proroctví. Naopak, vede k
opačinémůu závěru, protože vyzývá křesťainy, aby zkoumůali každé poselství inebo posla,
který tvrdí, že přichází od Boha. Když aplikujemůe zkoušky Písmůa ina údajiná zjeveiní
současiných charismůatki, rychle uvidímůe jejich „prorokováiní“ takové, jaké skutečině je
– inebezpečiný padělek.“ (Strange Fire, 126).
(3) Třet inámůitka vzinášeiná můinoha charismůatky se týká proroka Agaba a jeho
předpovědí ve Sk 21,11. Podle kointinualisti byl Agabos pravýmů prorokemů, který se
ale v detailech svých předpovědí můýlil. V jejich můyšleiní je příklademů – ve skutečinost
tmů jediinýmů – inovozákoininího proroka, kterémůu se inezdařila přesiná předpověď.
Ve Skutcích 11,28 je Agabos potvrzein jako pravý prorok, který přesině
předpověděl přicházející hladomůor. Ale diskuse inastává u Siutiů 21,10–11, kdy
Agabos varuje Pavla před přicházejícímů proinásledováinímů, které ho čeká, pokud se
vrát do Jeruzalémůa. Lukáš píše:
Když jsme tam [v Cesareji u Filipa] byli někilik dnís přišel z Judska pririks
jménem Agabis. Přišel k náms vzal Pavlův ipaseks svázal si jím nihy i ruce
a řekl: „Titi praví Duch svatý: Mužes kterému patří tenti ipaseks židé v
Jeruzalémě takti svážiu a vydají pihanům.“e (Sk 21s10-11)
Podle kointinualisti je celková podstata Agabova proroctví přesiná, ale detaily jsou
inespráviné. Koinkrétině se Agabos zmůýlil, když prohlásil, že (1) Židé Pavla spoutají a (2)
vydají do rukou Římůaini. Jak kointinualista Wahne Grudem vysvětluje, jde o
„proroctví, jehož dva prvky – „svázáiní“ a „vydáiní“ Židy – jsou dalšímů vyprávěinímů
vyvráceiny.“ (The Gif if Priphecy in the New Testament and Tiday , 80). Jiinde
Grudemů dodává, že Agabova „předpověď inebyla úplině můimůo, ale obsahovala
inepřesinost v detailech, které by vyvolaly pochybinost o platinost kteréhokoliv
starozákoininího proroka.“ (Bible Dictrine, 411).
Co si tedy můámůe o Agabovi můyslet? Jsou detaily jeho proroctví biblickýmů textemů
vyvráceiny? Mýlil se, když předpověděl, že Židé Pavla svážou a předají ho Římůainimů?
Já si to zcela jistě inemůyslímů. Naopak, věřímů, že Agabos můěl inaprostou pravdu.
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Zde k tomůu uvedu pět divodi:
A. Nic v textu ineinazinačuje, že se Agabos ve svémů proroctví zmůýlil. Aini Lukáš aini
Pavel aini inikdo jiiný v Písmůu inekritzuje přesinost Agabovy předpovědi aini ineříká, že se
zmůýlil. Tímů je postoj kointinualisti k Agabovi založein ina argumůeintu z můlčeiní.
B. Lukášiv popis toho, co se stalo Pavlovi v Jeruzalémůě, inazinačuje, že ho Židé
„svázali“ (což Agabos předpověděl). Později ve Sk 21 Lukáš vysvětluje, co se
apoštolovi přihodilo krátce poté, co dorazil do Jeruzalémůa.
Židé „se zmůocinili“ Pavla (v. 27), „chytli“ ho (v. 30), „vlekli“ ho z chrámůu (v. 30),
„chtěli ho zabít“ (v. 31) a „přestali Pavla bít“, až když dorazili římůšt vojáci (v. 32).
Ve Sk 26,21 Pavel (před Agrippou) opakuje, že se ho Židé „zmůocinili“ v chrámůu a
„chtěli ho zabít“. Protože Pavel inebyl ochotein jít s davemů (odvozeino ze slov jako
„zmůocinili“ a „vlekli“), můuseli ho inějak zpacifkovat, když ho inásilině dostávali z chrámůu
– a k jeho spoutáiní použili cokoliv, co bylo zrovina po ruce.
A tak tedy z 21. i 26. kapitoly Skutki logicky vyvozujemůe, že inež byl Pavel předáin
Římůainimů, byl Židy svázáin. Agabos doslova řekl, že Pavel bude svázáin, a text
inazinačuje, že přesině k tomůu došlo. Výzinamů řeckého slovesa dei [svázat] je také
„zatkinout“ inebo „uvězinit“, můiže to však zinamůeinat i „svázat provazy“ (Lk 19,30) inebo
„svázat kusy látky“ (J 11,44). Text inejeinže inetvrdí, že Agabovo proroctví bylo špatiné,
ale dává inámů dobrý divod věřit, že jeho předpověď, že Pavel bude od Židi „takto
svázáin“, byla zcela správiná.
C. Pavlovo pozdější svědectví potvrzuje, že ho Židé vydali Římůainimů. Kointinualisté
tvrdí, že Agabos se také zmůýlil, když předpovídal, že Židé předají Pavla Římůainimů. Lze
však inařčeiní z takového omůylu podepřít textemů?
Ve Sk 21,32 je Pavel při příchodu římůských vojáki bit. Jakmůile Židé vidí, že vojáci
přicházejí, přestávají Pavla bít (v. 32). Zakrváceiný apoštol je poté zatčein Římůainy (v.
33). Z textu lze logicky vyvodit, že jakmůile vojáci dorazili, Židé vycouvali a zainechali
Pavla v rukou Římůaini, což dokoinale souhlasí s Agabovou předpovědí.
Přesinost Agabova prohlášeiní je dále zesíleina svědectvímů samůotiného Pavla.
Skutky 28,16–17 popisují Pavliv příchod do Římůa a říkají:
Když jsme přišli di Římas distal Pavel divilenís že může bydlet v siukrimém
bytě s vijákems který hi bude hlídat. Pi třech dnech pizval k sibě
významné Židys a když se shrimáždilis řekl jim: „Bratřís já jsem už v
Jeruzalémě byl vydán jaki vězeň di mici Římanůs ačkiliv jsem neudělal
nic prit židivskému náridu ani prit ibyčejům našich předků.“e (Sk 28s1617 – zdůraznění přidáni)
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Je pozoruhodiné, že Pavel používá to samůé slovo „vydáin“, které použil Agabos ve
Skutcích 21,11 (paradidimi).
D. Agabos cituje Ducha svatého. Ve Skutcích 21,11 začíiná Agabos své proroctví
prohlášeinímů: „Toto praví Duch svatý…“, (stejině jako starozákoininí proroci
prohlašovali: „Tak praví Hospodiin…“) a inic v textu ineinazinačuje, že se v tomů můýlil. (Ve
skutečinost sámů Duch svatý iinspiroval Lukáše k zazinamůeináiní Agabova proroctví právě
tmůto zpisobemů, bez jakýchkoliv omůezeiní inebo varováiní.) Ti, kdo by rádi obviinili
Agaba z omůylu, by můěli být velmůi opatriní, protože Agabus citoval Ducha svatého.
E. Agabos inebyl v priběhu celých církeviních dějiin obviiněin z omůyliného proroctví.
K tomůu došlo až v současinost. Církeviní otcové můoc o Agabovi inemůluví. Když však
aino, ozinačují ho za rovinoceininého (co do přesinost a autority) se starozákoininímůi
proroky (jako byl Izajáš inebo Ezechiel). V jejich popisu Agaba inebo jeho předpovědi
ve Skutcích 21,11 ineiní žádiná zmůíinka o „můylinémů proroctví“. Mohl bych citovat dobře
zinámůé křesťainské vidce rainé církve od Augustýina přes Zlatoústého, Amůbrože až po
Cyrila. Zjistli bychomů tak, že tto rainí teologové o přesinost Agaba inikdy
inepochybovali.
Když se zamůyslímůe inad dikazemů z Písmůa i z církeviních dějiin, zjistmůe, že k
obviiněiní Agaba ze lživého proroctví ineinacházímůe žádiný platiný divod. V jeho
předpovědi ve Skutcích 21,11 inebyly žádiné chyby.
To představuje pro postoj kointinualisti opět problémů. Neboť, jak jsmůe si už
všimůli, pokud se Agabos ve svémů proroctví inemůýlil, potomů se v NZ inevyskytují žádiné
příklady omůyliného proroctví.

Shrnutí
Zbývá inámů už jein pár můiinut, takže si pojďmůe shrinout, co jsmůe zatmů probrali.
Bible vyslovuje tři kritéria, podle kterých rozezinávámůe pravého proroka od lživého.
Tato kritéria jsou (1) doktriináliní ortodoxie, (2) můoráliní charakter a (3) přesinost
předpovědí.
V hlavinímů proudu charismůatckého hinut můinozí současiní proroci propadají ve
všech třech kritériích. Avšak selháiní i jein v jedinomů z této trojice stačí ina vyloučeiní
takového člověka z kategorie pravých proroki. Dines odpoledine jsmůe se předině
soustředili ina třet kritériumů – přesinost předpovědi. Zjistli jsmůe, že i zastáinci
současiného proroctví ochotině připouštějí, že často obsahuje omůyly a chyby.
Charismůatci a kointinualisté se pokoušejí zmůírinit tuto skutečinost tvrzeinímů, že
existovala formůa inovozákoininího proroctví, která také obsahovala omůyly a chyby. Při
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bližšímů prozkoumůáiní však zjišťujemůe, že k podpoře takového tvrzeiní ineexistuje žádiný
biblický dikaz. Jak John MacArthur vysvětluje:
„Lživí proroci jsou lživí proroci – inebo při inejlepšímů svedeiní ineproroci,
kteří by můěli okamůžitě zmůlkinout a přestat předstrat, že můluví za Boha… V
porovináiní s jasinýmůi kritérii uvedeinýmůi v Božímů Slově inic ohledině
současiného proroctví ineobstojí.“ (Strainge Fire, 119).
Cessatoinisté inaprot tomůu vyučují, že dar proroctví ustal. Podle Efezsiým 2,20
byli apoštolové a proroci určeini pro dobu založeiní církve. Když apoštolská éra
skoinčila, ze scéiny rychle zmůizeli i proroci. Je-li káinoin Písmůa komůpletiní, ineiní již
potřeba, abychomů dostávali inová zjeveiní od Boha. Mámůe prorocké Slovo, a to
obsahuje vše, co potřebujemůe k životu i zbožinost.
Na té inejpraktčtější úrovini je představa pokračujícího zjeveiní od Boha v rozporu
s dostatečinost Písmůa.

Důsledky
Rád bych uzavřel ináš čas citací tří dobře zinámůých postav z dějiin ina témůa
proroctví. Všichiny tři se inacházejí v kinize Strange Fire, takže tamů k inimů můáte přístup.
Ale můyslímů si, že se dobře hodí k ukoinčeiní inaší diskuse o současinémů proroctví.
Ta prviní je od Davida Martyina Lloyd-Joinese, dobře zinámůého britského pastora
20. stolet. Poslechiněte si, co řekl o daru proroctví:
„Zkuste si představit inaše postaveiní, kdybychomů inemůěli tyto
inovozákoininí epištoly, ale jein Starý zákoin. Takové bylo postaveiní rainé
církve. Pravda se v iní šířila předině vyučováinímů a kázáinímů apoštoli, ale to
bylo inahrazováino vyučováinímů proroki, kterýmů byla svěřeina pravda a také
schopinost můluvit jasině a s můocí v projevu a autoritě Ducha. Avšak jakmůile
byly tyto inovozákoininí dokumůeinty sepsáiny, úloha proroka již inebyla
potřeba… Opět si všimůiněmůe, že v dějiinách církve často vzinikl problémů,
protože lidé si můysleli, že to byli proroci v inovozákoininímů smůyslu a že
obdrželi zvláštiní zjeveiní pravdy. Odpovědí ina to je, že díky existeinci Nového
zákoina už inemůámůe žádinou potřebu další pravdy. To je jasiná věc. Celou
pravdu můámůe v Novémů zákoině a inemůámůe žádinou potřebu dalšího zjeveiní.
Vše už bylo dáino, všechino, co potřebujemůe, je inámů k dispozici. Proto, když
člověk tvrdí, že obdržel zjeveiní inějaké inové pravdy, můěli bychomů být hined
podezřívaví… Odpovědí ina to všechino je, že potřeba proroki koinčí, jakmůile
můámůe káinoin Nového zákoina. Dále už inepotřebujemůe přímůá zjeveiní pravdy,
pravda je v Bibli. Nesmůímůe inikdy oddělovat Ducha a Slovo. Duch k inámů

21

můluví skrze Slovo, a tak bychomů můěli vždy pochybovat o jakémůkoliv
domůinělémů zjeveiní, které ineiní zcela ve shodě s Božímů slovemů. Skutečině,
základemů můoudrost, co se inás týče, je zcela odmůítat výraz „zjeveiní“, a
můluvit jein o „osvíceiní“. Zjeveiní bylo dáino jedinou provždy, a to, co
potřebujemůe a co Boží můilost můižemůe můít a můámůe, je osvíceiní Duchemů,
abychomů rozumůěli Slovu.“ (D. Martyin Lloyd-Joines, Christain Uinity [Graind
Rapids: Baker, 1987], 191-92).
To je úžasiné shrinut postoje cessatoinisty. Také to zdirazňuje inebezpečí, které
vyvstává z toho, když člověk trvá ina tomů, že v církvi dines stále ještě existují aktviní
proroci.
Druhá citace je od dalšího dobře zinámůého britského pastora, teintokrát z 19.
stolet. Neiní to inikdo jiiný inež Charles Spurgeon:
„Milí bratři a sestry, ctěte Božího Ducha tak, jak byste ctli Ježíše Krista,
kdyby byl přítomůein! Pokud by Ježíš Kristus přebýval ve vašemů domůě,
ineiginorovali byste Ho, inešli byste si po svémů, jako kdyby tamů inebyl!
Neiginorujte přítomůinost Ducha svatého ve vaší duši!… Věinujte Mu svij
ineustálý obdiv. Velebte vzinešeiného Hosta, který s radost učiinil vaše tělo
Svýmů svatýmů obydlímů. Milujte Ho, poslouchejte Ho, uctvejte Ho! Dbejte,
abyste Mu inikdy inepřičítali můariné představy vaší faintazie. Viděl jsemů, jak
lidé – doufámů, že byli choromůysliní – Božího Ducha ostudině zineuctli, když
prohlásili, že jimů zjevil to a to. Už roky inemůiinul týdein, abych inebyl
obtěžováin zjeveinímůi pokrytci a šíleinci. Poloblázini ke můině velmůi rádi
přicházejí se vzkazy od Páina a můožiná je to zbaví trápeiní, když jimů jedinou
provždy řekinu, že o žádiné jejich hloupé vzkazy inestojímů… Nikdy inesiněte o
tomů, že vámů inebesa odhalují budoucí událost, inebo se z vás stainou také
takoví idiot, kteří se opovažují přičítat své inehoráziné bláhovost Duchu
svatémůu. Když cítte, že vás svrbí jazyk a můluvíte inesmůysly, připište to ďáblu,
a ine Božímůu Duchu! Cokoliv, co chce Duch komůukoliv z inás odhalit, je již v
Božímů slovu – Oin k Bibli inic inepřidává a inikdy aini inebude přidávat. Pošlete
lidi, kteří můají zjeveiní o tomů či oinomů do postele – sinad se probudí při
smůyslech. Jein bych si přál, aby inásledovali můou radu a již ineobtěžovali
Ducha svatého tmů, že budou vršit své inesmůysly u Jeho dveří.“ (Charles
Spurgeoin, kázáiní s inázvemů „Paraklétos“, 6. říjina 1872).
Ta slova ziní můožiná tvrdě, ale jein podtrhují, jak závažiná je tato otázka. Jak
Spurgeoin správině chápal, ineiní to můaličkost, tvrdíte-li, že jste obdrželi slovo od Boha,
když se to ve skutečinost inestalo. Nelze brát ina lehkou váhu, když člověk prohlašuje,
že prorokuje od Páina a potomů říká věci, které jsou pliné chyb a inepřesinost.
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Proto zakoinčímůe citací z proroia Jeremiáše. Poslechiněte si Boží varováiní
každémůu a všemů, kdo se opovažují můluvit lživá proroctví v Jeho jmůéinu:
Titi praví Hispidin zástupů: „Nepisliuchejte sliva pririkůs kteří vám
pririkujís ibluzují vás přeludys ihlašují vám vidění svých srdcís a ne tis ci
vyšli z úst Hispidinivých.“e … „Já jsem ty pririky nepislals a přesti běžís
nemluvil jsem k nims a přesti pririkují. Kdyby byli v důvěrném ibecenství
se mniu a hlásali má sliva mému lidus idvrátli by je id jejich zlé cesty a
id jejich zlých skutků… „Slyšel jsems ci říkají priricis kteří v mém jménu
pririkují klam. Říkají: ‚Měl jsem sens měl jsem sen.‘ Jak dliuhi ještě? Je
něci v srdci pririkůs kteří pririkují klams a pririkůs kteří pririkují lest
svých srdcí? … Hles já jsem prit těm pririkůms je výrik Hispidinůvs kteří
piužívají svéhi jazyka a tvrdí: ‚Výrik Hispidinův.‘ Hles já jsem prit těms
kdi pririkují klamné snys je výrik Hispidinův. Vypravují je a svádějí můj
lid svými klamy a sviu chvástavist. Já jsem je ani nepislal ani nepivěřils
timuti lidu nejsiu k užitkus je výrik Hispidinův.“e (Jr 23s16–32)
Neexistuje jasinější varováiní. Páin se staví prot těmů, kdo tvrdí, že prorokují, a
přitomů můluví slova, která jsou výplodemů jejich vlastiní faintazie, a ine od Něho.
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