FAŁSZYWE ODRODZENIE
Zac Poonen
Jezus i apostołowie wielokrotnie ostrzegali, że czasy ostateczne będą charakteryzowały się szeroko
rozprzestrzenionym zwiedzeniem i mnogością fałszywych proroków (Mateusza 24:3-5, 11, 24; 1 Tymoteusza 4:1)
i w ostatnich kilku dekadach obserwowaliśmy ich całe mnóstwo.
Dlaczego miliony Chrześcijan jest zwiedzionych przez fałszywych proroków i fałszywe „odrodzenia”? I dlaczego tak
wielu kaznodziei pada ofiarą niemoralności i chciwości?
Oto, co według mnie jest tego głównymi powodami:
1. Większość Chrześcijan nie jest świadomych co naucza Nowy Testament, ponieważ nie przestudiowali go
uważnie, i tak podążają za naukami swoich liderów a nie za naukami Nowego Testamentu.
2. Cuda (ponadnaturalne dary) stały się dla nich ważniejsze niż ich charakter (ponadnaturalne życie).
3. Materialne bogactwo stało się dla nich ważniejsze niż duchowe bogactwo.
4. Nie są w stanie rozróżnić pomiędzy duchowym szałem lub psychologiczną manipulacją, a prawdziwym
poruszeniem Ducha Świętego; powodem ponownie jest ignorancja Nowego Testamentu.
5. Nie są w stanie rozróżnić pomiędzy psychosomatycznym uzdrowieniem (uzdrowienie, któro przychodzi przez
właściwe nastawienie umysłu), a ponadnaturalnym uzdrowieniem w Imieniu Jezusa.
6. Emocjonalna ekscytacja i dziwne fizyczne manifestacje stały się dla nich ważniejsze niż wewnętrzna radość
w Panu.
7. Dla liderów, służba ludziom stała się ważniejsza niż ich wewnętrzna relacja z Bogiem.
8. Aprobata ludzi stała się dla tych liderów ważniejsza niż aprobata Boga.
9. Liczba osób uczęszczających na spotkania stała się dla tych liderów ważniejsza niż to, czy ci ludzie są
całkowicie oddani Chrystusowi.
10. Budowanie osobistych królestw i finansowych imperiów stało się dla tych liderów ważniejsze niż budowanie
lokalnego kościoła i czynienie siebie samych sługami w tym kościele (Jeremiasza 6:13).
To wszystko jest WYBITNIE SPRZECZNE z tym co nauczał Jezus. Przeciwieństwo Chrystusa jest nazwane
„antychrystem” w Nowym Testamencie. Jeśli Chrześcijanie nie zobaczą tego wyraźnie, to kiedy na światowej scenie
zjawi się Antychryst z fałszywymi znakami i cudami (2 Tesaloniczan 2:3-10), to również jego ślepo zaakceptują. Bycie
prowadzonym przez Ducha Chrystusa jest posiadaniem zupełnie przeciwnego ducha niż ten wspomniany
w powyższych punktach.
Oto parafraza słów Jezusa z Mateusza 7:13-27 (przeczytaj w kontekście rozdziałów 5-7 Mateusza):
„Zarówno brama jak i droga do ŻYCIA WIECZNEGO są bardzo wąskie - jak [Ja] to właśnie opisałem (Mateusza 5-7).
Jednak fałszywi prorocy przyjdą i powiedzą, że brama i droga nie są wąskie, ale łatwe i szerokie. Strzeżcie się ich.
Będziecie w stanie łatwo ich rozpoznać przez obserwowanie owoców ich charakteru: Czy żyją życiem wolnym od
gniewu, wolnym od pożądliwości kobiet, wolnym od miłości do pieniędzy, wolnym od niespokojnego poszukiwania
dóbr materialnych (jak poszukują światowi ludzie)? Czy głoszą sprzecznie z tym co [Ja] czyniłem? (Mateusza 5:21-32
i 6:24-42). Ci fałszywi prorocy mogą używać wielu ponadnaturalnych darów i czynić cuda, i faktycznie uzdrawiać ludzi
w Moim Imieniu, ale Ja i tak poślę ich do piekła w dniu ostatecznym, ponieważ nie poznali Mnie (jako TEGO
ŚWIĘTEGO) i nie zaprzestali grzeszyć w swoim prywatnym życiu (Mateusza 7:21-23). Tak więc jeśli chcesz zbudować
kościół na skale, który nigdy nie zadrży lub nie upadnie w czasie i wieczności, bądź skrupulatny w czynieniu
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wszystkiego co [Ja] ci powiedziałem (Mateusza 5-7) i nauczaj także innych ludzi aby czynili to wszystko co ci
przykazałem. Wówczas zawsze będę z tobą i Mój autorytet będzie zawsze cię wspierał (Mateusza 28:20, 18). Jednak
jeśli tylko wysłuchasz tego co powiedziałem a nie będziesz tego czynił, to wówczas to co zbudujesz może wyglądać jak
wielki i imponujący kościół dla ludzi, ale na pewno pewnego dnia skruszeje on i upadnie (Mateusza 7:25).”

Jak w takim razie powinniśmy budować niezachwiany kościół w tych czasach?
1. Musimy żyć kazaniem na górze (Mateusza 5-7) i głosić je nieprzerwanie.
2. Musimy żyć w nowym przymierzu a nie w starym przymierzu. W tym celu, musimy wyraźnie poznać różnicę
pomiędzy tymi dwoma przymierzami (2 Koryntian 3:6). Musimy również głosić nowe przymierze.
Kiedy kaznodzieje popadają w grzech w dzisiejszych czasach, usprawiedliwiają się (i znajdują w tym wygodę)
przykładami świętych ze Starego Testamentu, którzy popadli w grzech. A po okresie ciszy, ponownie rozpoczynają
swoją służbę. Cytują przykład Dawida, który popełnił cudzołóstwo, i Eliasza, który popadł w depresję, i mówią oni „Ale
Bóg wciąż ich używał”! Jednak nie cytują przykładu Pawła, który żył w zwycięstwie i nieskazitelności do końca swojego
życia.
To co ci kaznodzieje (i większość Chrześcijan) nie widzą to jest to, że Staro-Testamentowi święci NIE są przykładami dla
nas dzisiaj. Otrzymaliśmy o wiele więcej łaski w tej epoce - a „od tego, któremu dano więcej, więcej się wymaga”
(Łukasza 12:48). Jezus jest Pośrednikiem NOWEGO przymierza i ON jest Przykładem i Autorem naszej wiary dzisiaj - nie
Dawid czy Eliasz. Różnica pomiędzy Staro-Testamentowymi świętymi (wymienionymi w Hebrajczyków 11) i Jezusem
jest przedstawiona bardzo wyraźnie w Hebrajczyków 12:1-4, ale niewielu żyje w realizmie tego fragmentu. Niewielu
zauważyło, że „Bóg zapewnił nam coś LEPSZEGO” w nowym przymierzu (Hebrajczyków 11:40).
Każdy z nas może upaść, jeśli nie będziemy baczni i czujni, tak jak upadło wielu kaznodziei - bo szatan jest przebiegłym
wrogiem. Nasze bezpieczeństwo leży w dokładnym posłuszeństwie naukom Nowego Testamentu i poddawaniu się
pobożnemu przywództwu. (A przez pobożne przywództwo, mam na myśli tych, którzy nie mają nawet jednej ze złych
cech [wartości], o których wspomniałem wcześniej w dziesięciu punktach.) Jeśli uczymy się na cudzych błędach,
możemy uniknąć popełniania tych samych błędów przez nas samych.
Tak więc niech nasze twarze będą w każdym czasie uniżone do ziemi przed Panem - bo w ten sposób otrzymamy
Boskie objawienie, tak jak Jan (Objawienie 1:17). Jeśli ukorzymy się, otrzymamy łaskę aby stać się zwycięzcami
(1 Piotra 5:5). A kiedy Duch Święty pokazuje nam prawdę w Słowie Bożym i prawdę o nas samych, bądźmy całkowicie
szczerzy i „kochajmy prawdę, tak żeby nas zbawiła” od wszystkich grzechów. W ten sposób będziemy chronieni przez
samego Boga od wszelkiego zwiedzenia. (2 Tesaloniczan 2:10,11).
Amen.
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