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1. ZWIEDZENIE 
Zwiedzenie (fałszywe nauki) jest realną groźbą dla każdego wierzącego. Przestrzega o tym Pan Jezus oraz Apostołowie. 

Zwiedzenie to mieszanina prawdy i kłamstwa, wilk w owczej skórze. A fałszywi nauczyciele mogą nawet czynid znaki i cuda! 

Już pierwsze kościoły się oddalały! Ci ochrzczeni Duchem Świętym ludzie, potrzebowali ciągłych upomnieo Apostoła Pawła. 

Jaką mamy broo przeciwko tej groźbie? Słowo Boże, które jest nieomylne oraz modlitwę, czyli pokorną rozmowę z Panem. 

Są one nierozłączne, gdyż Słowo Biblii jest prawdziwe, ale jego zrozumienie jest darem od Boga.  :-) 

2 List Jana 1:9 

(9) Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. 

Fałszywi prorocy, nauczyciele i aniołowie 

Ew. Łukasza 21:8 

(8) On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: 

Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi! 

 

Ew. Mateusza 24:5 

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. 

 

Ew. Mateusza 7:15 

(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są 

wilkami drapieżnymi! 

 

List do Galatów 1:8-9 

(8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy 

wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! (9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli 

wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty! 

 

2 List do Koryntian 11:14 

(14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.  

 

1 List Jana 4:1-6 

(1) Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych 

proroków wyszło na ten świat.(2) Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus 

Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. (3) Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł 

w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na 

świecie. (4) Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, 

aniżeli ten, który jest na świecie. (5) Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. 

(6) My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy 

ducha prawdy i ducha fałszu. 

 

Ks. Powtórzonego Prawa 13:2-6 

(2) Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, 

(3) i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi 

bogami, których nie znasz, i służmy im, (4) to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to 

Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca 

swego i z całej duszy swojej. (5) Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego 

przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać. (6) A ten 

prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga waszego, który 

was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg 

twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie. 
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Zwiedzenie dotyczy wierzących Chrześcijan  

Ew. Mateusza 7:21-23 

(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę 

Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w 

imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu 

cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. 
 

Ew. Mateusza 24:24 

(24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile 

można, zwieść i wybranych.  
 

Ew. Łukasza 13:24 

(24) Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. 
 

Dzieje Apostolskie 20:29-31 

(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. (31) Przeto czuwajcie, 

pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. 

Filozofia, mądrość ludzka i baśnie 

1 Tymoteusza 6:20-21 

(20) Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, 

błędnej, rzekomej nauki, (21) do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen.  
 

2 Tymoteusza 2:14-18 

(14) To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest 

bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. (15) Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem 

jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. (16) A pospolitej, pustej 

mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, (17) a nauka ich 

szerzyć się będzie jak zgorzel; do nich należy Hymeneusz i Filetos, (18) którzy z drogi prawdy zboczyli, 

powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. 
 

List do Kolosan 2:4,8 

(4) A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami.  

(8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach 

ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie 
 

Objawienie 16:13-14 

(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust 

fałszywego proroka; (14) a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich 

zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. 
 

2 List do Tymoteusza 4:1-4 

(1) Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na 

objawienie i Królestwo jego; (2) Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, 

karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. (3) Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej 

nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, 

(4) i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
 

1 list do Koryntian 4:6 

(6) A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się 

nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając 

po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. 


