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Proroci provázeli lidstvo po celou dobu existence. První zmínka o prorokovi – Mojžíšovi je v 1Moj 20,7. 

Teď však ženu toho muže navrať, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Nevrátíš-li 

ji, věz, že určitě zemřeš se všemi, kteří jsou tvoji." 

2Moj 3.-4. kapitola mluví o tom, že prorok mluví Boží slovo, ne slova svá. 

5Moj 18,18. 

Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co 

mu přikáži. 

Mojžíš měl sestru Mirjam. I ona byla prorokyně. V té době byla žena jen rodičkou dětí a levnou pracovní 

sílou. Ne že by úloha matky v očích Boha byla něco míň. Má v Jeho očích velkou hodnotu. Žena má ale i jiná 

poslání. Taková byla i úloha Mirjam. 

4Moj 26, 59. 

Jméno Amrámovy ženy bylo Jókebed, dcera Léviho, která se narodila Lévimu v Egyptě. Porodila Amrámovi 

Árona a Mojžíše a jejich sestru Mirjam. 

Při narození Mojžíše měla jeho sestra asi 15let. Bůh dal moudrost jeho matce a statečnost jeho sestře. Mirjam 

se nikdy nevdala. Ale nebyla to zatrpklá stará panna. Našla si místo ve svém národě. Působila jako prorokyně 

poddaná Duchu svatému. 

2Moj 15, 19.-21. 

Když totiž faraónovi koně s jeho vozy a jízdou vešli do moře, Hospodin na ně obrátil mořské vody. Ale 

Izraelci šli po suchu prostředkem moře.  

20 Tu vzala prorokyně Mirjam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní s bubínky v 

tanečním reji.  

21 A Mirjam střídavě s muži prozpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře 

koně i s jezdcem."  

Mirjam vedla ženy k bohoslužebné činnosti a chvalozpěvu Bohu. 

Mich 6,4. 

Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, 

Árona a Mirjam. 

Mirjam byla vůdcem v izraelském národě. Později však rozhněvala Boha, protože svou žárlivostí svedla i 

Arona. Bůh jí potrestal týdenním malomocenstvím, kdy musela být mimo svůj lid. Ona nesla trest s pokorou. 

Dále o ní Bible mlčí, zmiňuje až její úmrtí. 

4Moj 20,1. 

Celá pospolitost Izraelců dorazila v prvním měsíci na poušť Sin. Lid se usadil v Kádeši. Tam zemřela Mirjam 

a byla tam i pochována. 
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V dějinách církve někteří vyřadili ženy ze služby. Nechtěli poslouchat prorokyně. 

Dalšími postavami jsou Debora a Chulda. 

Soudců 4,5. 

Toho času v Izraeli soudila prorokyně Debóra, žena Lapidótova. 

Debora soudila 40let a vedla Izrael. Chodili za ní k její lípě pro radu. Dokázala nadchnout lid k výkonům a 

k boji. Působila asi 1126-1085 př.K. 

O Chuldě moc zmínek není. Žila asi o 460 let později než Debora. 

2Král 22 – pohybovala se v královských kruzích. 

Jistě byla řada jiných Bohem povolaných žen, např. prorokyně Anna Luk 2,36. 

Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka 

provdala, žila se svým mužem sedm let. 

Byla přítomna přinesení Ježíše do chrámu. Toužila po uzření Spasitele a to se jí splnilo. 

Dalšími prorokyněmi byly dcery evangelisty Filipa. 

Sk 21,9. 

Ten měl čtyři neprovdané dcery, prorokyně. 

Mnohdy se lid cítí být natolik „proškolen“ , že nechce poslouchat další proroky. 

E.G.White měla velkou úlohu při utváření CASD. Její prvotní vidění zcela korespondují s Písmem. Dávala rady 

začínající církvi nejen v oblasti duchovní, ale i zdravotní, rodinné atd. 

EGW byla jako mladá dívka pozvána do města 200km vzdáleného. Saně jim měl půjčit mladý kazatel James 

White. Navštívili různá shromáždění, která se hlásila k Adventistům, ale nežila tak. Studium Bible a snaha o 

čistotu víry je spojila, až se nakonec vzali. Měli prostou a chudou svatbu. Jejich začátky nebyly finančně lehké. 

Narodili se jim 4 synové. První zemřel ve věku 16 let, poslední ve 3měsících. Prostřední synové Edson a 

William byli adventisté. Edson žil sice do 42 let bez víry, ale Bůh vyslyšel mnohaleté modlitby EGW a nakonec 

se obrátil. Nikdy nevzdávejme modlitby za své blízké, kteří dosud Pána Ježíše nepřijali !!!! 

EGW se zasadila o evangelizaci černochů. V té době bylo po občanské válce, černoši nabyli svobodu a o Bohu 

nic nevěděli. Edson zakoupil loď a vydal se po řece Mississippi dělat misii. 

EGW musela často opouštět děti z důvodu služby Bohu a velmi tím trpěla. Ve snu se svěřila andělovi, který 

se jí zjevil, a bylo jí řečeno, že její služba je velmi důležitá a její oběti si Bůh velmi váží. 

James dostal záchvat mrtvice a zcela ochrnul. Díky prosbám EGW byl uzdraven, ale nikdy už se nemohl zapojit 

zcela do práce a nakonec v 60 letech umírá. EGW ho přežila o 34 let. 
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