Słowa ostrzeżenia przed fałszywymi
ruchami, proroctwami i nauczaniem.
Dlaczego kieruję takie słowa?
Nie dlatego, aby skrytykować jakiś ruch, nauczyciela czy proroka, ale ponieważ wziąłem
sobie do serca słowa zapisane w
Dz.Ap.20:
28 Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił
biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.
29 Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody,
30 Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby
uczniów pociągnąć za sobą.
Jest wiele podróbek życia duchowego.
Ewangelia Mateusza 7:15-29
Dlaczego Jezus nas ostrzega? Bo ma serce dla nas i dlatego nas ostrzega przed
niebezpieczeństwami. Fałszywi prorocy mają pozór owcy. Owca Chrystusowa czym się
charakteryzuje?
Ew.Jana 10:27
Na pewno owca słucha głosu pasterza i idzie za Nim.
Owca jest taka jak II Kor.10,1 łagodna, pokorna. Fałszywi prorocy przychodzą w odzieniu
owczym, przestawiają się jak mężowie Boży, ale jest to tylko pozór. Ap. Paweł najwięcej
kłopotów w Koryncie, miał z fałszywymi apostołami, nauczycielami. II Koryn.11:13-15
W Ew.Mateusza czytaliśmy, że po owocach można poznać, tutaj czytamy, że po uczynkach.
I widzimy, że ci Oni są pracownikami zdradliwymi, stwarzają pozór, że są sługami
Chrystusa. Podobnie szatan przybiera pozór anioła światłości. Pan Jezus powiedział, że są
wilkami drapieżnymi. Jak działa wilk?
Ew.Jana 10:12 tłumaczy, że wilk porywa owce i rozprasza. Czyli efektem działalności wilka
będzie rozbicie ludu Bożego, rozproszenie, zgorszenie.
Dz.Ap.20:28-30 wyjaśnia skąd mieli się wziąć fałszywi prorocy w Kościele. Wiemy
przecież, że różne sekty wywodzący się z chrześcijaństwa i naturalnie ich unikamy. Jednak
prawdziwe zagrożenie jest ze strony fałszywych proroków i nauczycieli znajdujących się
wewnątrz Kościoła, wewnątrz ewangelikalnego chrześcijaństwa.
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Jak widzimy ap.Paweł powiada, że będą wśród chrześcijan wilki drapieżne które będą
niszczyć trzodę . Nawet ze starszych w Efezie mieli wywodzić się tacy, którzy będą
zwodzicielami.
Jak można scharakteryzować tych, którzy z Kościoła pochodzą, ale stają się fałszywymi
prorokami?
Niektórzy z nich mogli być na początku autentycznymi chrześcijanami, prawdziwie się
nawrócili, ale na pewnym etapie zaczęli zbaczać, przyjęli jakąś herezję, otworzyli się na
cudownie brzmiące nauki, zaczęli zbaczać, sami coś wymyślili. Jest możliwość, że ktoś
dobrze zaczyna, ale źle kończy.
II Piotra 2:20-22
Spośród chrześcijan mieli się wywodzić ci, którzy będą głosić zgubne nauki. To nie są takie
nauki, które mogą zawierać błąd, ale nie są zgubne. Różnimy się
Zgubne nauki to takie, które prowadzą na potępienie ich i tych, którzy przyjmują ich naukę.
Czyli jedna grupa fałszywych proroków to ci, którzy byli kiedyś prawdziwymi
naśladowcami Chrystusa, ale odstąpili od prawdy, od wiary.
Ale Biblia mówi również o innych fałszywych prorokach. I list Jana 2:19
I to jest druga grupa. Oni od początku byli fałszywi. Może przyszli do Kościoła na fali
emocji, ale serce nie zostało odrodzone.
Jak ich rozpoznać?
Po owocach poznacie ich?
Jakie są to owoce?
21-23 wersetu czytamy jakie są to owoce.
Panie, Panie czyż w imieniu Twoim.
A zatem owocem nie jest uzdrawianie, prorokowanie, wypędzanie demonów, czynienie
cudów. Cuda mogą mieć różne źródło, nawet źródło demoniczne.
V Mojż.13:6-13
Już wówczas Bóg ostrzegł Izraelitów, że jest możliwość prorokowania i czynienia cudów z
fałszywego źródła.
Widzimy tu sytuację, gdy prorok wypowiedział znak i cud, który się wydarzył
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Musimy być świadomi, że są prawdziwe cuda, ale oni nie pochodzą z Ducha Świętego, ale
ma podłoże demoniczne.
II Tesal.2:9-10
To są cuda obliczone na zwodzenie. Ich celem jest odwiedzenie od Boga i Jego Słowa. W
jaki sposób może następować to odwiedzenie nas od Boga? Niestety dzisiaj coraz bardziej
my chrześcijanie tak bardzo możemy być zachwyceni, że coś działa, że gdzieś widać moc, że
pojawiło się coś nadprzyrodzonego – proroctwo, uzdrowienie, że nie będzie dla nas istotne
czy ta praktyka czy treść w 100% oparte jest to na Biblii czy nie.
Dla nas prawda staje się bez znaczenia, ale czy coś działa, czy w czymś jest moc. Jedziemy
na konferencje i przyjmujemy ślepo świadectwa i nie sprawdzamy, czy jest zgodne z Biblią.
Co będzie w czasach ostatecznych źródłem cudów?
Objawienie 16:14 Duchy demonów będą sprawiać cuda
A Pan Jezus ostrzegał: Mateusza 24:24Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą
wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
Zobaczmy, jak wielka jest moc zwodzenia, że nawet my wybrani jesteśmy narażeni na
zwiedzenie.
Oczywiście Bóg może i dziś czynić cuda i znaki, ale On nic nie musi….
Co jest istotą? Skoro nie są to cuda, wypędzanie demonów to co jest istotą.
Pan Jezus mówi, że istotą jest pełnienie woli Ojca. Niektórzy oczekują, że wolę Ojca należy
rozeznawać na podstawie przeżyć duchowych, że Bóg będzie do Nich mówił jak do
proroków Izajasza czy Jeremiasza, Ezechiela. Oczywiście Bóg nam może pewne rzeczy
objawić, ale przede wszystkim w swoim Słowie objawił nam swoją wolę, w życiu i
działalności Jezusa i apostołów.
Nieposłuszeństwo woli Ojca jest bezprawiem. Co jest bezprawiem? Kiedy nie słuchamy
Jezusa i nie stosujemy Jego nauk.
Co jest wolą Boga objawioną Kościołowi? W w.24 czytamy: kto słucha Słowa i wykonuje
je. Tym który czyni bezprawie jest ten, który nie słucha i nie wykonuje Słowa. Bóg przez
swego Ducha prowadzi nas do trwałego i solidnego chrześcijańskiego charakteru
wyrażonego w czynie miłości.
Chrystus rzekł, że prawdziwych chrześcijan pozna świat po miłości: „Po tym wszyscy
poznają żeście uczniami moimi…
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A coraz więcej chrześcijan twierdzi i woła do Boga inaczej– Panie używaj mnie do
objawiania swoich znaków i cudów, aby świat poznał, że jestem uczniem Chrystusa.
II Tym.3:9 pokazuje, że czas działa na niekorzyść fałszywych proroków. Przepowiadają
proroctwa, ludzie są zachwyceni, że jest Pan przemówił, otwierają się na pozostałe nauki
danej grupy, chłoną jak gąbka kolejne nauki, mija czas i proroctwo się nie sprawdza albo
sprawdza się częściowo, czyli nie jest od Boga.
Przykład:
Jeden prorok z ruchu wystawienników – Polska dla Jezusa prorokował w 2010 roku, że PiS
jest domem Saula, który nie podoba się Bogu, a PO domem Dawida wg Bożego serca. Przy
katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 Bóg poniżył dom Saula i wyniósł dom Dawida i w
tym dniu urodził się nowy polski naród z nowym sercem podobającym się Bogu, którego
uosobieniem jest prezydent Komorowski.
Czy patrząc na polski naród po prawie trzech latach po tym proroctwie możemy powiedzieć,
że od trzech lat obserwujemy nowe serce, które podoba się Bogu, serce nowego polskiego
narodu. Na czym ten kaznodzieja oparł swoje proroctwo? Uczciwie przyznaje, że to
proroctwo nie wynika z Biblii, ale z filmu pt.”Ekipa”. Nazywa ten film filmem proroczym.
Wg nauczania tego samego pastora okazuje się, że Bóg przemawia do nas nie tylko przez
Pismo, ale również przez liczbę 18, która wzywa nas do pokuty. Okazuje się, że Bóg
przemawia do nas przez ilość posłów i senatorów, którzy zginęli (18), przez liczbę 18
dotyczącą osób, które zginęły w wypadku samochodowym i kolejne liczby 18.
Nie twierdzę, że całe nauczanie tego nauczyciela jest złe, ale:
- zachęcam do rozważenia czy trochę trucizny podawanej do zdrowego pokarmu po jakimś
czasie nie otruje nas?
- przestrzegam na otwarcie się na nauczanie ruchu Polska dla Jezusa, ruchu
wystawienników, gdzie jest wiele zdrowego pokarmu, gdyż zachęcają do modlitwy, postu,
ale przy tym przekazują również truciznę, o której szerzej innym razem.
Niestety, niczego takiego nie można głosić na postawie Biblii z zachowaniem elementarnych
zasad jej interpretacji. Źródłem zasygnalizowanych tu rewelacji proroków ruchu
nowoapostolskiego są ich własne odczucia, przemyślenia i skojarzenia. Nie ma w tym nic a
nic z odpowiedzialności prawdziwego sługi Słowa Bożego, zobowiązanego do poruszania się
w granicach biblijnego objawienia.
Boże Słowo ostrzega przed takim nie wynikającym z egzegezy Słowa nauczaniu i
prorokowaniu:
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Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu
wykładowi [2Pt 1,20]. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako
wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy [2Tm
2,15].Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa
w niej, ten ma i Ojca, i Syna [2Jn 1,9]. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże [1Pt
4,11].
Chrystus Pan powiedział: Jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi
będziecie... [Jn 8,31].
Dzisiaj jeżeli bada się proroctwa i stwierdzi, że nie są zgodne z Biblią – to co mówimy?
Nie powinieneś oceniać proroka, bo mógł się pomylić. A co mówi Biblia?
Ewangelia św. Jana 7:17 Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga,
czy też Ja sam mówię od siebie.
I List do Koryntian 14:29 A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech
osądzają;
V Mojż.18:20-22
20 Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie
nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok
poniesie śmierć.
21 A jeśli powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział?
22 Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi,
jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je
prorok; więc nie bój się go.
Taki prorok poniesie śmierć… mówi Biblia. A my mówimy – nic się nie stało… i dalej
jesteśmy gotowi słuchać proroków z charyzmą.
Co mamy czynić?
- bądźmy otwarci na Boże działanie również nadzwyczajne, ale zamknięci na ludzkie
podróbki,
- strońmy od słuchania, czytania tych, o których wiemy, że mogą przemycić nam trochę
trucizny
- nie pozwólmy wmówić sobie, że kanon Pisma Świętego jest nie zamknięty i Bóg dziś dalej
pisze Boże Słowo. Bóg może nas ostrzec przed czymś albo wskazać na coś, np. na grzech w
naszym życiu przez brata czy siostrę, która ma od Boga dar wiedzy czy dar proroctwa. Ale
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nie przyjmujmy nauki, że Bóg dzisiaj wzbudza proroków na wzór tych, na których
zbudowany jest fundament kościoła, bo kanon Biblii jest już zamknięty.
Objawienie św. Jana 22:18 Co do mnie, to świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej
księgi: Jeżeli ktoś dołoży do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;
- ufajmy Chrystusowi, który rzekł: Szukajcie najpierw…
Zadajmy sobie pytanie:
Czy ufamy Jezusowi, że wszystko inne będzie dodane czy też pytamy: Panie szukam twego
królestwa i dlaczego nie dodajesz mi takiego daru, który wg mnie jest potrzebny?
- codziennie badajmy nie w pierwszej kolejności nowe książki, ale Pismo Święte czy tak się
rzeczy mają.
- nie przygotowujmy się na Wielkie Globalne Przebudzenie, bo nastąpi wg Biblii globalne
odstępstwo i zwiedzenie, ale przygotowujmy nasze serca na Powrót Jezusa Chrystusa i
zwiastujmy Ewangelię.
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