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ROZDZIAŁ 15

KOŚCIÓŁ JAKO FILAR PRAWDY

Gdyby jednak przyjście moje się odwlekało, to masz wiedzieć, jak 
należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga 
żywego, fi larem i podwaliną prawdy.

1 List do Tymoteusza 3:15

Przebudzenie Słowa
Rola Kościo³a jako fi laru prawdy jest silnie zwi¹zana ze S³o-

wem Bo¿ym. Bez poznania i ustanowienia prawdy S³owa Bo¿ego 
Kośció³ nie mo¿e staæ siê fi larem prawdy. Natomiast poddanie ¿y-
cia Kościo³a prawdzie S³owa Bo¿ego prowadzi do realnych zmian 
w ¿yciu ludzi. 

Przyjrzyjmy siê poruszaj¹cej historii zawartej w Biblii o królu 
Jozjaszu, który obj¹³ w³adzê królewsk¹ w wieku 8 lat. By³ to król, 
o którym Biblia mówi, ¿e „czyni³ on to, co prawe w oczach Pana, 
kroczy³ we wszystkim drog¹ Dawida, swego praojca, nie odstêpu-
j¹c od niej ani w prawo, ani w lewo” (2Krl 22:2). 

Ten prawy król mia³ g³êboko w sercu sprawy Bo¿ej świ¹tyni 
i dlatego podj¹³ wysi³ek jej odnowienia. Jozjasz kocha³ Boga i dla-
tego chcia³ zrobiæ coś dla Niego na miarê swojego osobistego po-
znania. Zatrudni³ wykonawców robót, którzy dokonywali napraw 
budynku świ¹tyni. Brygady remontowe krz¹ta³y siê wokó³ świ¹ty-
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ni, ¿e a¿ mi³o by³o na to patrzeæ. Ale punkt zwrotny nast¹pi³ w zu-
pe³nie niespodziewanym momencie. Do tamtej pory nikt nie wie-
dzia³, gdzie znajduje siê ksiêga zakonu, która odnalaz³a siê dopiero 
podczas remontu świ¹tyni. 

Prawdziwa reforma, znacznie g³êbsza ni¿ odnowienie budyn-
ków świ¹tyni, mia³a miejsce w³aśnie wtedy, gdy arcykap³an Chil-
kiasz znalaz³ w świ¹tyni podczas remontów ksiêgê zakonu Pana 
(2Krl 22:8). Biblia mówi, ¿e „gdy król us³ysza³ treśæ tej ksiêgi, roz-
dar³ swoje szaty” (2Krl 22:11). To wydarzenie doprowadzi³o go do 
g³êbokiej pokuty i upamiêtania. 

Naród przymierza, który otrzyma³ zakon od Boga, bêd¹cy dla 
niego gwarantem b³ogos³awieñstwa, ¿y³ bez tej ksiêgi, poniewa¿ siê 
zagubi³a. Wiêkszośæ ludzi zapomnia³a, co w niej jest zapisane, ale 
nikt siê tym specjalnie nie przejmowa³. Nie czytamy w Biblii, ¿eby 
ktoś szuka³ zagubionej ksiêgi. Nie by³o jej, wiêc nie by³o te¿ punk-
tu odniesienia.

Dopiero, gdy Jozjasz zetkn¹³ siê z prawdziwym S³owem Bo¿ym, 
wyra¿onym w zakonie, jego wyobra¿enia na temat Boga zosta³y 
zweryfi kowane. W konsekwencji doprowadzi³ ca³y naród do poku-
ty, a potem do odnowienia przymierza z Bogiem. Biblia w nastêpu-
j¹cy sposób opisuje to wydarzenie: „Nastêpnie król stan¹³ przy ko-
lumnie i zawar³ przed Panem przymierze, ¿e bêd¹ naśladowaæ Pana 
i przestrzegaæ Jego przykazañ i rad, i ustaw z ca³ego serca i z ca³ej 
duszy, przywracaj¹c wa¿nośæ s³owom tego przymierza, spisanym 
w tej ksiêdze. I ca³y lud przyst¹pi³ do przymierza” (2Krl 23:3). 

Jednak król nie poprzesta³ na tym. Biblia mówi, ¿e doprowadzi³ 
do g³êbokiej zmiany w Izraelu, zwi¹zanej z oczyszczeniem świ¹-
tyni z obcych kultów: „Potem król nakaza³ arcykap³anowi Chilkia-
szowi, kap³anom drugorzêdnym i odźwiernym wynieśæ z przybyt-
ku Pana wszystkie naczynia sporz¹dzone dla Baala, dla Aszery i dla 
ca³ego zastêpu niebieskiego i spaliæ je poza Jeruzalemem na polach 
nad Kidronem, a ich popió³ zanieśæ do Betel. I z³o¿y³ z urzêdu ba³-
wochwalczych kap³anów, których ustanowili królowie judzcy, aby 
palili kadzid³o na wzgórzach w osiedlach judzkich i woko³o Jeruza-
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lemu, jak równie¿ tych, którzy palili kadzid³o dla Baala, dla s³oñca, 
dla ksiê¿yca, dla gwiazd zodiaku i dla ca³ego zastêpu niebieskiego. 
Kaza³ usun¹æ Aszerê ze świ¹tyni Pana poza Jeruzalem do doliny 
Kidron i spaliæ j¹ w dolinie Kidron, zetrzeæ j¹ w proch i proch 
z niej wyrzuciæ na cmentarz pospólstwa. Kaza³ zburzyæ pomiesz-
czenia nierz¹dników, którzy byli w świ¹tyni Pana, gdzie niewiasty 
tka³y zas³ony dla Aszery” (2Krl 23:4-7).

Dopiero poznanie S³owa pozbawi³o króla Jozjasza iluzji i wy-
obra¿eñ na temat Boga, doprowadzaj¹c go do prawdy. Prawda S³o-
wa Bo¿ego sk³oni³a go do g³êbokiej weryfi kacji duchowego stanu 
narodu, a w konsekwencji ca³y naród zgromadzi³ siê, by odnowiæ 
przymierze. Poznanie i objawienie S³owa Bo¿ego daje si³ê do pod-
jêcia prawdziwych reform. Przymierze z Bogiem by³o podstaw¹ 
prawdziwych reform w świ¹tyni, siêgaj¹cych istoty problemu: 
oczyszczenia jej z ba³wochwalstwa i fa³szywych kultów, a nie tylko 
zewnêtrznej odnowy budynku. 

Przywrócenie prawdy Słowa Bożego w kościele
Jezus mówi³ o sobie, ¿e jest drog¹, prawd¹ i ¿yciem, zatem Ko-

śció³ ¿ywego Boga, bêd¹cy Cia³em Chrystusa na ziemi, musi mieæ 
silny fundament prawdy. Pawe³ pisa³ o Kościele, i¿ jest „fi larem 
i podwalin¹ prawdy” (1Tym 3:15). Biblia mówi, ¿e równie¿ Duch 
Świêty jest duchem prawdy.

 To jest ten element to¿samości Kościo³a, który ma byæ wyraź-
nie wypisany na jego sztandarze. Kośció³ Jezusa jest fi larem praw-
dy, podwalin¹ prawdy. W Objawieniu Jana widzimy Jezusa przepa-
sanego szarf¹, na której jest zapisane S³owo Bo¿e. Jezus jest pe³nym 
objawieniem Boga, ale równie¿ S³owa Bo¿ego, które jest prawd¹. 

Pierwszym podstawowym zadaniem kościo³a lokalnego jest g³o-
szenie prawdy S³owa Bo¿ego. Kośció³ ma staæ na stra¿y tej praw-
dy, aby zosta³a ona przekazana kolejnemu pokoleniu. Duch Świêty 
uwiarygodnia tylko prawdê S³owa Bo¿ego. Tam, gdzie koñczy siê 
prawda S³owa Bo¿ego, koñczy siê te¿ poselstwo Kościo³a. 
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„Nie mo¿emy nic bowiem uczyniæ przeciwko praw-
dzie, ale dla prawdy” (2Kor 13:8). 

Ka¿de Bo¿e dzia³anie w historii mia³o na celu odnowienie kon-
kretnych prawd zawartych w S³owie Bo¿ym i ich zastosowanie 
w kościele. Nie ma prawdziwego przebudzenia Bo¿ego bez odno-
wienia prawd S³owa Bo¿ego. Ka¿de dzia³anie Bo¿e bêdzie prowa-
dziæ ludzi do umi³owania Jego S³owa i g³êbokiej weryfi kacji ¿ycia 
w oparciu o Jego prawdy. Dzia³anie Ducha Świêtego bêdzie zawsze 
sk³ania³o ludzi do ¿ycia godnego Ewangelii Chrystusowej. 

Moc objawionego Słowa Bożego
„Tak to uniewa¿niliście s³owo Bo¿e przez naukê swo-
j¹” (Mt 15:6).

Przeciwnik Bo¿y jest zainteresowany os³abieniem mocy kościo-
³a do g³oszenia S³owa Bo¿ego. Zale¿y mu bardzo, aby kośció³ prze-
kazywa³ nauki niemaj¹ce wiele wspólnego z Bo¿ymi prawdami. 
Kiedy kośció³ zaniedbuje g³oszenie prawdy S³owa Bo¿ego na rzecz 
przekazywania innych nauk, przestaje byæ zagro¿eniem dla diab³a. 
Diabe³ nie zajmuje siê kościo³ami g³osz¹cymi nauki ludzkie. Takie 
kościo³y s¹ mu na rêkê. Dopóki prawda S³owa Bo¿ego nie bêdzie 
w nich g³oszona, nic wielkiego siê tam nie wydarzy. 

S³owo Bo¿e cechuje siê tym, ¿e jest ¿ywe, prawdziwe, sku-
teczne, bo jest potwierdzone moc¹ Ducha Świêtego. S³owo Bo¿e 
ma charakter wieczny, niezniszczalny, zwyciêski. Biblia mówi, ¿e 
wszystko, co siê narodzi³o z Boga, zwyciê¿a świat. Tylko prawdzi-
we S³owo Bo¿e wyda plon w ¿yciu ludzi. 

S³owo Bo¿e zawsze bêdzie potwierdzone przez nadnatural-
ne dzia³anie Ducha Świêtego. Dlatego zast¹pienie S³owa Bo¿ego 
nauczaniem ludzkim w kościele nie spowoduje poruszenia Ducha 
Świêtego, a konsekwencj¹ bêdzie wycofanie siê Ducha Świêtego. 
Z uwagi na fakt, ¿e ¿ycie nie znosi pró¿ni, miejsce to bêdzie zast¹-
pione innymi duchami. 
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S³owo ludzkie mo¿e stwarzaæ pozory Bo¿ego nauczania, mo¿e 
je imitowaæ, ale bêdzie pozbawione nadnaturalnego dzia³ania Du-
cha Świêtego, a w konsekwencji nie wyda prawdziwego, Bo¿ego 
owocu w ¿yciu ludzi. Bêd¹ oni próbowali imitowaæ owoc, ale nie 
bêdzie on ani prawdziwy, ani trwa³y, ani skuteczny. 

Ludzie odczuj¹ na w³asnej skórze, ¿e s¹ karmieni nauczaniem 
ludzkim. Brak ¿ycia, apatia, duchowy zamêt, brak wizji, obojêtnośæ 
– to najbardziej podstawowe skutki ¿ycia wype³nionego naukami 
ludzkimi. Natomiast przyjêcie prawdy S³owa Bo¿ego na jakikol-
wiek temat poprowadzi nas do pokoju i zwyciêstwa. To, czym siê 
karmimy, uwidoczni siê w naszym ¿yciu. 

Duchy zwodnicze w kościele
„My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, s³ucha nas, kto nie 
jest z Boga, nie s³ucha nas. Po tym poznajemy ducha 
prawdy i ducha fa³szu” (1J 4:6).

Biblia mówi, ¿e oprócz Ducha Świêtego s¹ inne duchy, których 
celem jest wykrzywianie i przekrêcanie prawdy S³owa Bo¿ego. 
Duchy wyzwolone przez przeciwnika Bo¿ego bêd¹ mia³y k³amli-
wy i zwodniczy zamiar. Ich celem bêdzie wprowadzenie kościo³a 
w b³¹d. Kośció³ musi byæ wype³niony S³owem Bo¿ym po to, by 
móg³ odró¿niæ prawdê od k³amstwa. 

Za ka¿dym nauczaniem stoi albo Duch Świêty, albo jakiś inny 
duch. Dlatego Biblia nakazuje, abyśmy badali duchy, a nie tylko 
literê S³owa. „Umi³owani, nie ka¿demu duchowi wierzcie, lecz ba-
dajcie duchy, czy s¹ z Boga” (1J 4:1) Nie mo¿na skutecznie zwe-
ryfi kowaæ duchów stoj¹cych za danym g³oszeniem, je¿eli nie jest 
siê utwierdzonym w prawdzie S³owa Bo¿ego. S³aby wymiar S³owa 
Bo¿ego w ¿yciu cz³owieka uniemo¿liwi mu realne i prawdziwe roz-
ró¿nianie duchów. 

Rol¹ duchów zwodniczych jest odci¹gniêcie ludzi od szczerego 
oddania Chrystusowi i skierowanie ich uwagi w inn¹ stronê. Pro-



170

CZĘŚĆ  I I I   FUNKCJONOWANIE KOŚCIOŁA

blem ten defi niuje Pawe³: „A Duch wyraźnie mówi, ¿e w później-
szych czasach odst¹pi¹ niektórzy od wiary i przystan¹ do duchów 
zwodniczych i bêd¹ s³uchaæ nauk szatañskich” (1Tym 4:1). 

Duchy zwodnicze s¹ posy³ane przez Bo¿ego przeciwnika i ata-
kuj¹ wierz¹cych, by zniechêciæ ich do pod¹¿ania za Chrystusem. 
W subtelny sposób sugeruj¹ zmianê kierunku, aby cz³owiek za-
miast za Chrystusem poszed³ za jak¹ś „pseudochrześcijañsk¹” ide-
ologi¹. Pawe³ podaje przyk³ady nauk szatañskich: zakaz zawierania 
zwi¹zków ma³¿eñskich czy te¿ przyjmowania pokarmów, które 
stworzy³ Bóg (1Tym 4:3). 

Zwróæmy uwagê, ¿e podane przyk³ady wydaj¹ siê byæ na pierw-
szy rzut oka duchowe: abstynencja seksualna dla Chrystusa, wyrze-
czenie siê pokarmów ze wzglêdu na Chrystusa. Jednak pojawiaj¹ 
siê one w Biblii jako przyk³ady doktryn wzbudzonych przez de-
mony, nauk szatañskich. Ich podstawowym celem jest zdezoriento-
wanie chrześcijan w pod¹¿aniu za Chrystusem: cz³owiek przestaje 
pod¹¿aæ za realnym, pe³nym mocy Chrystusem, a zaczyna pod¹¿aæ 
za mistycznym obrazem Chrystusa. Mistycyzm ma pozory ducho-
wości, ale jego źród³em nie jest Biblia, tylko piek³o. 

W nauczaniu skierowanym do kościo³a w Koryncie Pawe³ pisze: 
„Zabiegam bowiem o was z gorliwości¹ Bo¿¹; albowiem zarêczy-
³em was z jednym mê¿em, aby stawiæ przed Chrystusem dziewicê 
czyst¹, obawiam siê jednak, a¿eby, jak w¹¿ chytrości¹ swoj¹ zwiód³ 
Ewê, tak i myśli wasze nie zosta³y ska¿one i nie odwróci³y siê od 
szczerego oddania siê Chrystusowi” (2Kor 11:2-3). 

Pawe³ opisuje tutaj dzia³anie pod wp³ywem duchów zwod-
niczych, które maj¹ doprowadziæ do odwrócenia siê od s³u¿enia 
prawdziwemu Bogu. W jaki sposób mo¿e siê to wydarzyæ? Poprzez 
zainfekowanie myśli zwi¹zanych z g³oszeniem „innego” Jezusa. 
Warto podkreśliæ, ¿e odci¹gniêcie ludzi od Chrystusa nie nast¹-
pi³o przez u¿ywki czy niemoralnośæ albo te¿ g³oszenie poselstwa 
Buddy, Mahometa czy New Age, ale przez zwiastowanie „innego 
Jezusa”. 
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Inny Jezus, inny duch, inna ewangelia
„Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, 
którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmuje-
cie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inn¹ 
ewangeliê, której nie przyjêliście, znosicie to z ³atwo-
ści¹” (2Kor 11:4).

W powy¿szym fragmencie Pawe³ formu³uje bardzo wa¿n¹ za-
sadê: jeśli g³osimy tzw. „innego Jezusa”, stoi za tym inny duch. 
W rezultacie mamy do czynienia z inn¹ ewangeli¹. To ju¿ nie jest 
Ewangelia Jezusa Chrystusa. Ludzie s³uchaj¹cy innej ewangelii, in-
spirowanej innym duchem, nie bêd¹ mogli zaakceptowaæ prawdzi-
wej Ewangelii. 

Przyk³adowo, kiedy w kościo³ach g³osi siê, ¿e choroba jest Bo-
¿ym instrumentem kszta³towania charakteru, jest to poselstwo 
o Jezusie pozbawionym mocy. Oznacza, ¿e nie mamy do czynienia 
ju¿ z biblijnym, pe³nym mocy Jezusem, tylko w³aśnie z owym „in-
nym Jezusem”. W rezultacie ten inny duch przejmie kontrolê nad 
dzia³aniami kościo³a. I kiedy ktoś bêdzie w tym miejscu próbowa³ 
g³osiæ prawdziw¹ Ewangeliê Jezusa Chrystusa, pe³nego mocy, na-
trafi  na duchowy opór. 

Na gruncie S³owa Bo¿ego nie ma wielu dróg do Boga. Jest tyl-
ko jedna droga do zbawienia: przez nowonarodzenie, odrodzenie 
z Ducha Bo¿ego. Dlatego zdumiewa mnie wzbieraj¹ca na świe-
cie fala prób ³¹czenia wielu ró¿nych dróg prowadz¹cych do Boga. 
Uwa¿am, ¿e nie jest to fala Bo¿ego dzia³ania. Jest to dzia³anie 
o charakterze zwodniczym, prowokowane przez Bo¿ego przeciw-
nika. Dziwi mnie w tym kontekście duchowa naiwnośæ i ca³kowity 
brak rozró¿nienia u odrodzonych z Ducha Bo¿ego ludzi, którzy po-
d¹¿aj¹ t¹ drog¹, nazywaj¹c to nowym Bo¿ym dzia³aniem. Litości! 

Czy na gruncie biblijnym mo¿emy mówiæ o jedności z ludźmi, 
którzy uwa¿aj¹, ¿e stajemy siê czêści¹ Kościo³a Jezusa Chrystusa 
przez pokropienie wod¹ w wieku niemowlêcym? Czy bierzmowa-
nie jest naprawdê prze¿yciem „chrztu w Duchu Świêtym”? Czy 
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uczestnictwo w eucharystii zwalnia nas z obowi¹zku nowego na-
rodzenia? Czy na gruncie biblijnym uprawnione jest mówienie 
o alternatywnej do zbawienia przez wiarê w Syna Bo¿ego drodze 
do Boga? Czy kośció³, który chce funkcjonowaæ jako fi lar praw-
dy, mo¿e uznaæ wielośæ dróg do zawarcia pokoju z Bogiem? Czy 
mo¿na przedstawicielom takich pogl¹dów podaæ rêkê na dowód 
wspólnoty? 

Pamiêtajmy, i¿ na gruncie biblijnym mamy obowi¹zek weryfi -
kowania poselstwa w oparciu o poprawnośæ doktrynaln¹. Ponadto, 
mamy obowi¹zek badaæ duchy, które stoj¹ za danym poselstwem. 
Dlatego nie rozumiem szukania porozumienia z ludźmi i ruchami, 
które tak naprawdê g³osz¹ „innego” Jezusa. Nie têdy droga. 

Kośció³ lokalny, który bêdzie igra³ z prawd¹, otwiera siê na 
silne dzia³anie duchów zwodniczych. Jeśli kośció³ odrzuca praw-
dê S³owa, to zgodnie z Bibli¹, „zsy³a Bóg na nich ostry ob³êd, tak 
i¿ wierz¹ k³amstwu” (2Tes 2:11). Kośció³ lokalny, który odrzuca 
prawdê S³owa Bo¿ego, otwiera siê na silne dzia³anie duchów k³am-
liwych, które zaczynaj¹ mieæ wp³yw na g³oszon¹ w nim doktrynê. 
Tam, gdzie koñczy siê prawda Bo¿a, kaznodzieja ma milczeæ. Jeśli 
kazanie nie ma pokrycia w S³owie Bo¿ym, nie mo¿na go g³osiæ. 
Nie bójmy siê chodziæ w prawdzie S³owa Bo¿ego. Jest tylko jedna 
Ewangelia, jeden Duch i jeden Jezus. 

Pawe³ mówi³: „Dziwiê siê, ¿e tak prêdko dajecie siê odwieśæ od 
tego, który was powo³a³ w ³asce Chrystusowej do innej ewange-
lii, chocia¿ innej nie ma; s¹ tylko pewni ludzie, którzy was niepo-
koj¹ i chc¹ przekrêciæ ewangeliê Chrystusow¹” (Ga 1:6-7). Nie ma 
alternatywnych poselstw Ewangelii. Jeśli takie funkcjonuj¹ w ko-
ścio³ach, to znaczy, ¿e jedno jest prawdziwe, a drugie fa³szywe. Kto 
zatem określa, co jest prawd¹? S³owo Bo¿e. Kośció³, który nie stoi 
na gruncie prawdy S³owa Bo¿ego, nie ostoi siê w duchowej rzeczy-
wistości jako fi lar prawdy. Stanie siê narzêdziem dzia³ania duchów 
zwodniczych. 

Pawe³ równie¿ styka³ siê z podobnymi problemami. Podsumo-
wa³ ten stan nastêpuj¹co: „Ale choæbyśmy nawet my albo anio³ 
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z nieba zwiastowa³ wam ewangeliê odmienn¹ od tej, któr¹ my-
śmy wam zwiastowali, niech bêdzie przeklêty! Jak powiedzieliśmy 
przedtem, tak i teraz znowu mówiê: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewan-
geliê odmienn¹ od tej, któr¹ przyjêliście, niech bêdzie przeklêty” 
(Ga 1:8-9). Oznacza to, ¿e jest jeden wzorzec poselstwa Ewangelii 
i Kośció³ Jezusa powinien staæ na jego fundamencie. 

Konfrontowanie natury innych duchów
Gdy chodzimy w prawdzie, Duch prawdy w nas obna¿y inne 

duchy, które stoj¹ za innym g³oszeniem. Miara prawdy, ustanowio-
ny wzorzec Bo¿ej prawdy, bêdzie weryfi kowa³ wszelkie inne kon-
cepcje i doktryny. Prawda S³owa Bo¿ego w nas dzia³a jak detektor. 
Gdy „natkniesz siê” na coś nieprawdziwego, wykryjesz to z ³atwo-
ści¹ – zarówno na poziomie doktrynalnym, jak i na poziomie du-
cha. Kośció³, którego fundamentem jest objawienie S³owa Bo¿ego, 
bêdzie „wykrywa³” naturê innych duchów i konfrontowa³ j¹, ponie-
wa¿ Duch Świêty objawia prawdê S³owa Bo¿ego. 

„Ca³e Pismo przez Boga jest natchnione i po¿yteczne 
do nauki, do wykrywania b³êdów, do poprawy, do wy-
chowywania w sprawiedliwości” (2Tym 3:16).

Biblia mówi o kościele w Efezie nastêpuj¹ce s³owa: „Znam 
uczynki twoje i trud, i wytrwa³ośæ twoj¹, i wiem, ¿e nie mo¿esz 
ścierpieæ z³ych, i ¿e doświadczy³eś tych, którzy podaj¹ siê za apo-
sto³ów, a nimi nie s¹, i stwierdzi³eś, ¿e s¹ k³amcami” (Obj 2:2). Pra-
wid³owo wzbudzony kośció³ bêdzie mia³ autorytet do skonfronto-
wania fa³szywego nauczania i fa³szywych s³u¿b. 

Biblia nakazuje badaæ duchy i nie wierzyæ ka¿demu duchowi. 
Nie chodzi o ich krytykê, ale o przetrwanie prawdy. Wspó³czesne 
kościo³y lokalne s¹ bardzo naiwne. Nie tylko nie badaj¹ poselstwa 
z perspektywy doktryny S³owa Bo¿ego, ale równie¿ nie badaj¹ 
ducha, który stoi za danym nauczaniem, powoduj¹c tym samym 
otwarcie siê bram kościo³a na fa³szywe doktryny. 
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Wiele z³a wyrz¹dzi³ pogl¹d, ¿e nie nale¿y weryfi kowaæ naucza-
nia innych chrześcijan. To jest kompletnie niebiblijne podejście 
wynikaj¹ce z jakiegoś zdziecinnienia. Jeśli nauczam, ¿e chrzest 
wodny jest obowi¹zkiem wierz¹cego, a ktoś inny uwa¿a, ¿e wystar-
czy pokropiæ wod¹ niemowlê po urodzeniu, to nale¿y to zweryfi ko-
waæ, a wiêc ustaliæ na gruncie S³owa Bo¿ego, które z tych nauczañ 
jest uprawnione. Czy nie mogê stwierdziæ, ¿e drugie nauczanie jest 
fa³szywe? To absurd. Czas zrzuciæ z siebie szaty religijnej popraw-
ności i zacz¹æ odwa¿nie g³osiæ prawdê S³owa Bo¿ego. 

Nowy Testament w wielu miejscach przestrzega nas przed fa³-
szywymi wyznawcami Jezusa, wymieniaj¹c nastêpuj¹ce ich grupy: 

• fa³szywi prorocy (Mt 7:15), 
• fa³szywi aposto³owie (Obj 2:2),
• fa³szywi nauczyciele (2P 2:1), 
• fa³szywi pasterze, tzn. najemnicy (J 10), 
• fa³szywi bracia (Ga 2:4).
Kiedy czytam Nowy Testament, widzê nieustann¹ pracê apo-

sto³ów zwi¹zan¹ z ustanowieniem prawdy Chrystusowej w kościo-
³ach lokalnych i skuteczn¹ ich ochronê przed fa³szywymi naukami. 
Czy w dzisiejszych czasach nie mamy tego problemu? 

Problem jest ci¹gle aktualny, by nie rzec nawet, ¿e pal¹cy. Ko-
ścio³y s¹ jednak czêsto na tak niskim poziomie duchowego roze-
znania i objawienia, ¿e nie potrafi ¹ rozró¿niæ prawdy od k³am-
stwa, ani duchów stoj¹cych za nimi. Wyznaj¹ czêsto ideologiê 
poprawności religijnej, w ramach której ka¿dy pogl¹d, nawet naj-
bardziej niem¹dry czy wrêcz k³amliwy, jest uprawniony. Dopóki 
kościo³y nie powstan¹, by zacz¹æ g³osiæ prawdê Bo¿¹, niewiele siê 
w nich wydarzy. 

Fałszywe służby
Istnieje kilka cech wspólnych fa³szywych s³u¿b. Jedn¹ z nich 

jest to, ¿e nie s¹ powo³ane czy ustanowione przez Syna. Ich ce-
lem jest wzbudzenie zamieszania, tak ¿eby ludzie nie wiedzieli 
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w konsekwencji, gdzie le¿y prawda, a gdzie fa³sz. Ich oszustwo 
nie polega na komunikowaniu oczywistych herezji. To by³oby zbyt 
proste. Oszustwo to rozgrywa siê na poziomie tworzenia podróbek 
czy imitacji rzeczy prawdziwych, tak aby ludzie nie szli za tymi  
prawdziwymi. 

Podstawowa cecha fa³szywych s³u¿b zwi¹zana jest z tym, ¿e 
próbuje siê ludziom wmówiæ ich prawdziwośæ. Ludzie w nie za-
anga¿owani podaj¹ siê za kogoś, kim nie s¹. Dlatego przywi¹zuj¹ 
wagê do kreacji wizerunku duchowego dla osi¹gniêcia określonych 
celów. Jeśli coś jest fa³szywe na poziomie ducha, jest kompensowa-
ne w sferze widzialnej lub na poziomie duszy. 

Fa³szywe s³u¿by charakteryzuj¹ siê roztaczaniem wizji, uwo-
dzeniem ludzi w duszy, mówieniem im tego, co chc¹ us³yszeæ, 
podczas gdy na poziomie ducha nie nios¹ Bo¿ej prawdy. Wszystko 
to prowadzi do zwi¹zywania ludzi w duchu przez budowanie fa³-
szywej, a nie Bo¿ej perspektywy. To o takich ludziach Pawe³ pisa³, 
¿e „przez piêkne a pochlebne s³owa zwodz¹ serca prostaczków” (Rz 
16:18b). Jak¿e blisko z tego miejsca do czarów!

Rol¹ fa³szywych s³u¿b jest przejêcie kontroli nad ludźmi przez 
zmanipulowanie wyznaczonego im przez Boga kierunku, tak by ni-
gdy nie osi¹gnêli oni przeznaczenia i w rezultacie stali siê bezu¿y-
teczni w Królestwie. 

Wyt³umaczmy to na przyk³adach. Istniej¹ ludzie, którzy nie od-
powiadaj¹ na Bo¿e powo³anie, poniewa¿ umi³owanie świata i co-
dzienne troski nie pozwalaj¹ im zaj¹æ siê Bo¿ymi sprawami. W re-
zultacie nie zrobili kroku, by na powa¿nie pójśæ za Bogiem. Nie 
o takich ludziach mowa jest w powy¿szym fragmencie. 

Inni ludzie nie realizuj¹ powo³ania, gdy¿ zostali zmanipulowani 
„na ostatniej prostej”. S¹ gorliwi, pal¹ siê do s³u¿enia Bogu, tylko 
¿e, mówi¹c obrazowo, otworzyli nie te drzwi, co trzeba. W rezulta-
cie zamiast do sali tronowej trafi li do duchowej piwnicy. Wydawa³o 
im siê, ¿e id¹ przyspieszon¹ drog¹ na audiencjê do Króla, a w re-
zultacie „wyl¹dowali w rowie”. Rola fa³szywych s³u¿b polega na 
duchowej manipulacji ludźmi, tak aby nie osi¹gnêli celu. 
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Przeanalizujmy poni¿sze przyk³ady takich s³u¿b:

„A by³ w mieście od jakiegoś czasu pewien m¹¿, imie-
niem Szymon, który zajmowa³ siê czarnoksiêstwem 
i wprawia³ lud Samarii w zachwyt, podaj¹c siê za ko-
goś wielkiego” (Dz 8:9). 

„Albowiem nie tak dawno wyst¹pi³ Teudas, podaj¹c 
siebie za nie byle kogo, do którego przy³¹czy³o siê 
oko³o czterystu mê¿ów; gdy on zosta³ zabity, wszyscy, 
którzy do niego przystali, rozproszyli siê i zniknêli” 
(Dz 5:36).

„Doświadczy³eś tych, którzy podaj¹ siê za aposto³ów, 
a nimi nie s¹, i stwierdzi³eś, ¿e s¹ k³amcami” (Obj 2:2).

„Lecz mam ci za z³e, ¿e pozwalasz niewieście Izebel, 
która siê podaje za prorokiniê, i naucza, i zwodzi moje 
s³ugi, uprawiaæ wszeteczeñstwo i spo¿ywaæ rzeczy 
ofi arowane ba³wanom” (Obj 2:20). 

Bóg oczekuje, ¿e Kośció³ stanie siê prawdziwym fi larem praw-
dy, konfrontuj¹cym fa³szywe doktryny i objawienia stoj¹ce za 
fa³szywymi s³u¿bami. Pawe³ wielokrotnie konfrontowa³ siê z fa³-
szywym nauczaniem i fa³szywymi s³u¿bami. Jego postawa by³a 
jednoznaczna. Nigdy nie wycofywa³ siê ani nie szed³ na kompro-
mis z fa³szywymi braæmi: „A którym ani na chwilê nie ust¹pili-
śmy, ani siê nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was siê utrzy-
ma³a” (Ga 2:5). 

Kolejn¹ cech¹ fa³szywych s³u¿b s¹ cielesne motywy dzia³ania. 
Pawe³ mówi³, ¿e dla Jezusa poniós³ najwiêksz¹ ofi arê. Sw¹ postawê 
przeciwstawia³ ludziom, którzy poprzez s³u¿bê realizowali w³asne, 
cielesne interesy: „Tacy bowiem nie s³u¿¹ Panu naszemu, Chrystu-
sowi, ale w³asnemu brzuchowi” (Rz 16:18a). ¯eby umieæ rozró¿niæ 
prawdziwe motywy od fa³szywych, trzeba samemu byæ wolnym od 
z³ych motywów. Dlatego Pawe³, który mia³ czyste motywy w zakre-
sie s³u¿by, móg³ formu³owaæ nastêpuj¹ce ostrze¿enia: „Albowiem 
nigdy nie pos³ugiwaliśmy siê pochlebstwami, jak wiecie, ani te¿ nie 
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kierowaliśmy siê pod jakimkolwiek pozorem chciwości¹; Bóg tego 
świadkiem” (1Tes 2:5). 

Aposto³ Piotr formu³uje ostrze¿enie przed fa³szywymi nauczy-
cielami w podobny sposób: „Lecz byli te¿ fa³szywi prorocy miêdzy 
ludem, jak i wśród was bêd¹ fa³szywi nauczyciele, którzy wprowa-
dzaæ bêd¹ zgubne nauki i zapieraæ siê Pana, który ich odkupi³, spro-
wadzaj¹c na siê rych³¹ zgubê. I wielu pójdzie za ich rozwi¹z³ości¹, 
a droga prawdy bêdzie przez nich pohañbiona. Z chciwości wyko-
rzystywaæ was bêd¹ przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potêpie-
nia na nich od dawna zapad³ i zguba ich nie drzemie” (2P 2:1-3).

Spójrzmy na to, jak Piotr opisuje ludzi reprezentuj¹cych fa³szy-
we s³u¿by, ostrzegaj¹c przed nimi kośció³. Wskazuje na trzy prze-
s³anki natury moralnej w celu wykrycia fa³szywych s³u¿b. 

Po pierwsze, motywem dzia³ania jest chciwośæ. Ludzie ci bêd¹ 
traktowaæ innych instrumentalnie, zwyczajnie wykorzystuj¹c ich 
do w³asnych celów. Ich usta bêd¹ pe³ne frazesów o s³u¿bie Bogu, 
ale i tak wszyscy bêd¹ wiedzieæ, o co chodzi: o pieni¹dze. Kiedy ju¿ 
nic nie mo¿esz daæ takim ludziom, stajesz siê niepotrzebny, wrêcz 
zbêdny.

Po drugie, ludzi tych bêdzie cechowa³ rozwi¹z³y styl ¿ycia, dale-
ki od naznaczonego prawd¹ Bo¿¹. Bóg oczekuje stylu ¿ycia uświê-
conego Bo¿ym S³owem. W przypadku fa³szywych s³u¿b istnieje 
domniemanie, ¿e ich reprezentanci, jako „namaszczeni”, mog¹ so-
bie pozwoliæ na wiêcej, a regu³y moralne dotycz¹ce zwyk³ych ludzi 
ich nie obowi¹zuj¹. 

Po trzecie, osoby te fi nalnie bêd¹ kreowaæ nauczanie sprzeczne 
z treści¹ i duchem Ewangelii, by promowaæ cielesnośæ, która pod-
wa¿a ¿ycie jako ofi arê dla Boga, zapieranie siê siebie, śmieræ dla 
samego siebie i pod¹¿anie za Jezusem. Promowanie cielesności ma 
na celu wesprzeæ ich „celebrycki” styl ¿ycia. 

Jak zatem uchroniæ siê od wp³ywu fa³szywych s³u¿b? 
Po pierwsze, przywi¹¿ siê do prawdy S³owa Bo¿ego. Niech 

prawda S³owa ma swobodny dostêp do twojego ¿ycia na ka¿dym 
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poziomie. Bóg poprzez S³owo Bo¿e musi mieæ ³atwośæ korygowa-
nia twoich kroków. Rozwijaj siê w rozumieniu objawienia S³owa 
Bo¿ego. Nie poprzestawaj tylko na prostych elementach nauczania 
chrześcijañskiego. Zwróæ uwagê, ¿e aposto³ Pawe³ określa jako „na-
uki podstawowe” nastêpuj¹ce kategorie nauczañ (Hbr 6:1-2): 

• nauka o odwróceniu siê od martwych uczynków (upamiêta-
nie, zbawienie z ³aski), 

• nauka o wierze (tzw. nauczanie wiary), 
• nauka o obmywaniach (nauka o chrztach: wodnym i w Du-

chu Świêtym), 
• nauka o wk³adaniu r¹k (nauczanie o namaszczeniu, jego u¿y-

waniu i przekazywaniu), 
• nauka o zmartwychwstaniu i o s¹dzie wiecznym (opis przy-

sz³ości, czasy ostateczne).
Pawe³ ¿¹da³ od zboru zwrócenia uwagi na rzeczy wiêksze ni¿ 

wy¿ej wymienione. Nie chcia³ przerabiaæ z nimi ci¹gle tych sa-
mych, podstawowych nauk.

Dla nas oznacza to koniecznośæ przyswajania sobie prawdy 
w coraz wiêkszym wymiarze, tak abyśmy w pe³ni rozumieli rzeczy 
duchowe i ¿eby nikt nie by³ w stanie nas zwieśæ czy oszukaæ na 
poziomie doktrynalnym. 

Po drugie, przywi¹¿ siê do Ducha Świêtego, który mieszka w to-
bie. Bóg chce, abyś u¿ywa³ świadectwa Ducha Świêtego w sobie. 
Jednak świadectwo Ducha Świêtego bêdzie mog³o w pe³ni przy-
nosiæ korzyśæ, jeśli równolegle bêdziesz siê rozwija³ w rozumieniu 
S³owa Bo¿ego. Je¿eli nie jesteś wprawny w przyjmowaniu objawie-
nia S³owa Bo¿ego, bêdziesz czêsto porusza³ siê w oparciu o tzw. 
„świadectwo duszy”, czyli myli³ duszê z duchem. Biblia mówi, ¿e 
„S³owo Bo¿e jest ¿ywe i skuteczne, ostrzejsze ni¿ wszelki miecz 
obosieczny, przenikaj¹ce a¿ do rozdzielenia duszy i ducha, stawów 
i szpiku, zdolne os¹dziæ zamiary i myśli serca” (Hbr 4:12). Chodze-
nie w objawieniu S³owa wyostrzy w tobie Ducha i bêdziesz móg³ 
w pe³ni korzystaæ z Jego świadectwa. 
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Po trzecie, przywi¹¿ siê do ludzi Bo¿ych, których Bóg postawi³ 
na twojej drodze. Istnieje ró¿nica miedzy poddaniem siê ludziom, 
których Bóg przeznaczy³, aby ciê wychowywali, korygowali i do-
prowadzili do dojrza³ości, a ludźmi, których sam sobie ustanowi³eś 
jako punkt odniesienia. Biblia mówi, ¿e w czasach odstêpczych lu-
dzie „wed³ug swoich upodobañ nazbieraj¹ sobie nauczycieli, ¿¹dni 
tego, co ucho ³echce” (2Tym 4:3). Z doświadczenia mogê powie-
dzieæ, ¿e jeśli komuś brakuje szczerego pragnienia poddania siê 
wyznaczonym przez Boga autorytetom, to bêdzie on otwarty na 
dzia³anie duchów zwodniczych i fa³szywych s³u¿b. 

Co to znaczy dla nas 
Nauczanie S³owa Bo¿ego jest jak silnik w motorówce. Dziêki 

niemu kośció³ mo¿e przeæ do przodu i rozwijaæ siê. Zgodnie z tym 
tokiem myślenia, duchy zwodnicze to sitowie, które oplata silnik 
i dusi jego ruch. 

Kościo³y lokalne musz¹ odci¹æ to sitowie i na nowo uruchomiæ 
silnik w motorówce. 

Kośció³ musi siê po¿egnaæ z poprawności¹ religijn¹ i zacz¹æ 
g³osiæ S³owo Bo¿e. Kiedy silnik S³owa Bo¿ego zostanie urucho-
miony, kościo³y lokalne na nowo odzyskaj¹ si³ê do podniesienia 
g³osu i zaczn¹ byæ u¿ywane jako przekaźnik Bo¿ego poselstwa. 
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