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Tekst ten mówi  o tym, że Bóg wiele razy i na różne sposoby przemawiał, 
ale czynił to przez proroków. To jest sposób Boga na komunikację z ludzkością. 

Wybierał On ludzi („proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej” 2 
Piotra 2,21) których prowadził przez Ducha Świętego („wypowiadali je ludzie 
Boży, natchnieni Duchem Świętym” 2 Piotra 2,21), aby przekazali Jego słowo 

określonym odbiorcom.  

Biblia mówi nam również o sposobie w jaki Bóg komunikował im swoją 
wolę. Przemawiał do nich głównie na dwa sposoby – w widzeniach i we snach (4 

Mojż. 12,6) - choć od tej zasady mamy wyjątek Mojżesza (4 Mojż. 12,7-8). W 
Piśmie Świętym opisane są przypadki, w których Bóg przemówił przez sen do 
osób, których nie powołał na proroków (przykładem może być faraon czy 

Nebukadnesar). W większości tych przypadków i tak pojawia się prorok, którego 
posyła Bóg, aby wytłumaczył znaczenie snu.  



Jeżeli chcemy poznać słowo Boga, to potrzebujemy zapoznać się  

z tym co mówią jego prorocy. 

 Problem w tym, że nie znam osobiście żadnej osoby, i zakładam, że Ty 

również nie znasz, która w dzisiejszych dniach byłaby prorokiem. Dlatego też 

szczególnie ważnym jest, aby zauważyć, że Piotr mówiąc o prorokach żyjących w 

dawnych dniach zaznaczył, że ich słowa miały być również aktualne  

w dniach, które dopiero miały nadejść: 

„Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, 

którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, 

na który, albo na jaki czas wskazywał działający w nich Duch 

Chrystusowy (...). Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz 

wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych,  

którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną  

nowinę; a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną”              

1 Piotra 1,10-12 

Oznacza to, że nie musimy znać proroka żyjącego w naszych dniach aby 

poznawać Boże słowo i jego wolę co do nas, skoro słowa proroków żyjących       

w przeszłości miały odnosić się do ludzi w przyszłych dniach. 

Również Jezus podkreślał kilkakrotnie znaczenie słów wypowiedzianych 

przez proroków dawnych dni, mówiąc na przykład: „Co jest napisane              

w prawie? Jak czytasz?” (Ew. Łukasza 10:26) 

Słowo Boga, które wypowiadali prorocy, nie tylko dotyczyło ludzi w czasie 

służby danego proroka, ale ma swoje znaczenie dla ludzi we wszystkich czasach 

aż do przyjścia Jezusa.       

                                                                                      

 

 

 

Prorok w pojęciu Biblii to osoba powołana przez Boga by przekazać innym 

Jego słowo. Choć utarło się w naszym czasie zrozumienie, że prorok przepowiada 

przyszłość, to jednak wcale nie musi tak być. Równie dobrze może mówić           

o przeszłości przedstawiając słuchaczom nauki z niej wypływające. Dlatego 

zarówno Daniela, który tak wiele napisał o przyszłości, jak i autora księgi 

Estery, która o przyszłości bezpośrednio nie mówi nic, nazywamy prorokami. 

 



 

Z pewnością powiedzieć możemy tyle, że jest to możliwe. W kościele 

apostolskim dar prorokowania był dość często spotykany (Dz. Ap. 13,1). Apostoł 

Paweł, w odniesieniu do darów Ducha objawiających się w kościele, powiedział, 

że o prorokowanie powinniśmy szczególnie zabiegać (1 Kor.14,1.39). W księdze 

Joela możemy przeczytać proroctwo, które dotyczy czasu „zanim nadejdzie 

ów wielki i straszny dzień Pana”, czyli okresu przed powrotem Jezusa            

i zakończeniem historii tego świata w takim wydaniu, które znamy dziś. Brzmi 

ono tak: „A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie 

i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy 

będą mieli widzenia” (Joel 3,1). Oznacza to, że Bóg będzie jeszcze powoływał 

proroków, i może to robić również dzisiaj. Pamiętać jednak trzeba, że Jezus 

przestrzegł nas również przed fałszywymi prorokami (Mat. 7,15; 24,11.24; Mar. 

13,22-23). Dlatego też w podejściu do osób uważających się za proroków należy 

być ostrożnym, i sprawdzać czy rzeczywiście ich dar jest prawdziwy, czy też nie.                  

Jeżeli akceptujesz Pismo Święte jako natchnione, a Bóg przecież sobie nie 

przeczy, to żadne słowo proroka nigdy nie będzie sprzeczne z tym, co już zostało 

powiedziane. Objawienie nowsze nigdy nie będzie przeczyć starszemu.             

Co prawda jest to tylko jedno z kilku kryteriów pozwalających stwierdzić czy 

osoba podająca się za proroka rzeczywiście nią jest. Porównuj jednak słowa osób 

podających się za proroków z Pismem Świętym, a prawdopodobnie będziesz      

w stanie ocenić czy masz do czynienia z prawdziwym czy też fałszywym 

prorokiem.  

„A co dotyczy zakonu i objawienia: Jeżeli tak nie powiedzą, nie 

zabłyśnie dla nich jutrzenka” Iz. 8,20 

Trzy lata temu miałem możliwość poznać dwóch bardzo miłych chłopaków, 

którzy usłyszeli o jednej z ksiąg, która rościła sobie prawo do bycia natchnioną. 
W konsekwencji przyjęli ją jako prawdę. W naszej rozmowie zapytałem, na jakiej 
podstawie doszli do takiego wniosku. Okazało się, że osoby, które przedstawiły 

im te księgę (księgę Mormona) zachęciły ich żeby modlili się o to, aby Bóg 
pokazał, czy jest ona rzeczywiście od Niego, czy też nie. W odpowiedzi na swoje 

modlitwy – jak sami stwierdzili – pojawiło się w nich przekonanie, że księga ta, 
prawdziwie jest natchniona. Po naszej rozmowie przez pół roku badaliśmy ją i to 
jak odnosi się ona do Biblii. Bardzo szybko zauważyli, że jest wiele niezgodności. 

Doszli jednak do wniosku, że to co Bóg powiedział później jest bardziej aktualne 
niż słowa z przeszłości i należy wierzyć nowszemu objawieniu. Zapytałem ich 

wtedy, czy gdybym ja spisał księgę i nazwał ją, dla przykładu; „księgą świętego 
proroka Dariusza”, a w swojej treści byłaby ona w zupełnej sprzeczności z tym w 
co wierzą, czy również modliliby się szukając odpowiedzi na pytanie czy jest ona 

prawdziwa. Odpowiedzieli; że nie, ponieważ jest niezgodna z tym, co było 
napisane wcześniej.  

Nie chciałbym abyśmy oceniali moich sympatycznych rozmówców, ale 

raczej abyśmy mogli zauważyć jak istotnym jest właściwe, mądre podejście do 
poszukiwania tego, co rzeczywiście pochodzi od Boga, a co z innego źródła.  

 



 

Poniżej zamieściłem graficzne przedstawienie tego o czym mówiłem         
w materiale filmowym. Sporządzone jest ono głównie na podstawie opisu z księgi 

Objawienia 1,1.2.11. 

 

 
 

 Na podstawie tego wykresu możemy zauważyć, że prorok – w tym 

przypadku autor księgi Objawienia – miał spisać słowa proroctwa i wysłać je do 

zborów. Praktyka spisywania słów proroków była popularną, i dzięki niej mamy 

do dyspozycji Stary i Nowy Testament. 

 Argumenty pozabiblijne potwierdzające autorytet Pisma Świętego 

wymagałyby zupełnie osobnego opracowania. Na ten moment nie planujemy go 

przygotowywać, chyba że zgłosicie taką potrzebę. 

Podsumowanie 

Czasem wydaje się nam, że gdyby tylko Bóg przemówił do nas 

bezpośrednio, albo dokonał dla nas jakiegoś cudu, lub też posłał by szczególnie 

do nas jakiegoś proroka, wtedy łatwiej byłoby nam przyjąć jego przesłanie. Jezus 

jednak wypowiedział się w podobnym temacie opowiadając słuchaczom 

przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Poniżej fragment Jego wypowiedzi zawartej    

w Ewangelii Łukasza 16:27-31 

________________________________________________________________ 



- Proszę cię więc, ojcze, abyś go [Łazarza] posłał do domu ojca mego. Mam 

bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie 

przyszli na to miejsce męki [piekło].  

- Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. 

- Nie ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. 

- Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał,  

też nie uwierzą. 

________________________________________________________________ 

Wyraźnie widzimy w tych słowach, iż bogacz prosi aby do jego braci posłał 

Bóg dodatkowe słowo poza tym, które zawarte było w Świętych Pismach.          

W odpowiedzi jednak dowiedział się, że słowa „proroków i Mojżesza” były 

wystarczające, a dodatkowe przesłanie – nawet przekazane przez kogoś             

z umarłych - i tak nic by nie zmieniło. Na podstawie tych słów możemy poniekąd 

zrozumieć, dlaczego Bóg tak rzadko przemawia w naszych czasach – ponieważ 

wszystko co do naszego zbawienia jest nam potrzebne zostało już objawione we 

wcześniej przekazanych słowach Pisma Świętego. Nie musimy szukać nowych      

i fascynujących rzeczy – wystarczy zwrócić uwagę na Słowo Boże i pragnąć 

podporządkować swoje życie jego naukom. 

 

       

                                                           

‘..Jam Alfa i Omega,  

  Pierwszy i Ostatni,  

  Początek i Koniec. 

                                                                            
 

  _____________________________________________________ 

   ___________________________________________ 

Cieszymy się że zechcieliście poświęcić swój czas na przeczytanie tego 

opracowania. Wierzymy że nie był to w Waszym odczuciu czas zmarnowany, 

gdyż dzięki niemu mogliśmy choć trochę przybliżyć historię oraz zagadnienia 

związane z powstaniem tej niezwykłej Księgi. 
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