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Do wszystkich, którzy miłują Boga, Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa! 

Piszemy kierowani miłością i troską o Boży lud. Wysyłamy niniejszy list ze względu                

na to, że  w dzisiejszym chrześcijaństwie coraz częściej pojawiają się fałszywi nauczyciele                 

i ruchy, które starają się, poprzez subtelne ataki, odwieść wierzących od Chrystusa, 

Słowa Bożego i ewangelii. A zwłaszcza ze względu na to, co przedstawiamy Wam pod 

rozwagę poniżej. 

Ben Fitzgerald, pastor z Bethel Church w Redding, California, będzie mówcą na 

konferencji młodzieżowej „Pokolenie 24” organizowanej przez Chrześcijańską Fundację 

Życie i Misja w Hotelu „Gołębiewski” w Wiśle.  

 Ten list ma na celu pomóc zrozumieć kim jest Ben Fitzgerald. Wiele stron internetowych 

przedstawia go jako pastora w Kościele Bethel w Redding, CA. Głównym pastorem tego 

kościoła jest Bill Johnson (zob. http://bethelredding.com/staff/senior-team). Ben 

Fitzgerald nie jest wymieniony na tej stronie, jednakże niedawny artykuł w czasopiśmie 

„Charisma” przedstawiał go jako jednego z byłych pastorów tego kościoła (zob. 

http://www.charismanews.com/world/50524-heidi-baker-todd-white-watch-holy-spirit-

fall-on-thousands).  

 Kościół Bethel jest Kościołem Nowoapostolskim, częścią Third Wave Movement. Ruch ten 

naucza wielu herezji (zob. linki i informacje poniżej). Zwiedzenie zachodzi wtedy, kiedy 

prawdziwa nauka pomieszana jest z fałszywą. Naucza się tyle prawdy, by ludzie myśleli, 

że dana rzecz podchodzi od Boga, a w rzeczywistości tak nie jest.  

Pismo jasno mówi, że mamy badać to, czego jesteśmy nauczani (zob. 1 Tes 5:21,             

2 Pio 2:1-3, Dz.Ap. 20:29-31; http://www.gotquestions.org/judge-teachings-

leaders.html). Wiele zostało już napisane na temat nauki Kościoła Nowoapostolskiego, 

chyba wystarczająco dużo, by wierzący, który rozsądza „Pisma, czy tak się rzeczy mają” 

(Dz. Ap. 17:11)  był w stanie rozpoznać  pozabiblijne nauczanie, jak również fałszywe 

nauki tego ruchu.  

 

Konferencja Młodzieżowa w Polsce jest częścią większej krucjaty mającej miejsce w 

Europie i znana jest jako Awakening Europe (Przebudzenie Europy), krucjata, która jest 
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połączona z Ruchem Nowoapostolskim. Podany wyżej link do internetowego wydania 

czasopisma „Charisma” dostarcza więcej informacji. Na podanej niżej stronie można też 

zobaczyć klip z krucjaty Przebudzenie Europy w Chorwacji:  

http://www.awakeningeurope.com/speakers-en/ben-fitzgerald.  

O niektórych herezjach Ruchu Nowoapostolskiego można przeczytać pod n.w. adresami:  

http://www.deceptioninthechurch.com/thirdwave.html  

http://www.apologeticsindex.org/581-third-wave  

http://www.apologeticsindex.org/794-new-apostolic-reformation-2 

http://www.deceptioninthechurch.com/thirdwaveteachings.html  

  

Poniżej wymieniamy tylko kilka z tych herezji:  

1. Nauka gnostyczna, potępiana w Nowym Testamencie (np. Kolosan 2:4-23). 

2. Nauczanie „Ruchu Późnego Deszczu”, który mówi, że teraz Bóg ponownie ustanawia 

proroków i apostołów w Kościele. Ma to na celu utorować Kościołowi drogę do przejęcia 

władzy na Ziemi.  

3. Teologia Kingdom Now (Królestwo Teraz, lub też Dominionizm), która mówi, że Jezus 

nie może powrócić dopóki „Kościół” nie przejmie panowania nad Ziemią.  

Wyraz “zwodniczy” jest słowem często używanym do opisania tego ruchu. Zwiedzenie 

zachodzi przez przedstawienie wystarczającej ilości prawdy ze Słowa Bożego, tak, że 

ludzie nie przejmują się herezjami jakich ruch ten naucza.  

Kilka dodatkowych informacji na temat Bethel Church :  

1. W poniższym filmie kobieta z Bethel Church mówi, że Bóg powiedział jej aby 

wybaczyła grzechy nieprzytomnego, umierającego człowieka i powiedziała, że 

będą mu odpuszczone. Uwolniła nad nim Bożą moc i powiedziała, że wejdzie do 

Królestwa Bożego. https://www.youtube.com/watch?v=H4VpH1FKkSQ&feature=youtu.be  

2. W poniższym filmie człowiek z Bethel Church wchłania namaszczenie z martwego 

człowieka: https://www.youtube.com/watch?v=LrHPTs8cLls&feature=youtu.be  
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3. Apostoł Bill Johnson napisał książkę “When Heaven Invades Earth”. Wynika z niej 

jasno, że ten ruch: 

         Nie uważa Pisma Świętego jako najwyższego autorytetu w sprawach wiary i życia. 

         Nie wierzy w bóstwo Jezusa manifestujące się cudami, jakie czynił na Ziemi. 

Szczegółową recenzję tej książki można przeczytać na stronie: 

http://www.echozoe.com/archives/2519.  

 4. Artykuł w języku polskim dotyczący wysysania namaszczenia z grobów: 

http://hukisz.blogspot.com/2015/10/chrzescijanski-halloween.html  

5. Artykuł w języku polskim dotyczący Bethel Church: 

http://zwiedzenie.blogspot.com/2015/10/bethel-new-age-church.html  

 Kończąc, my niżej podpisani, nie możemy popierać zapowiadanej konferencji „Pokolenia 

24”. List ten ma na celu nie tylko przekazać informację, ale służyć też jako ostrzeżenie, 

że ten kościół i ten ruch, o jakim wyżej mowa,  odszedł od ortodoksyjnej nauki 

chrześcijańskiej. Przeczy on reformacyjnej zasadzie sola scriptura, przyjmuje 

dominionizm i inne błędy. Jednym z błędów jakie naucza, to wielkie przebudzenie w 

czasach ostatecznych. Jednakże Słowo Boże jasno mówi, że w czasach ostatecznych 

będzie miało miejsce wielkie odstępstwo od wiary (2 Pt. 2:1-3; 1 Tym 6:3-12; 2 Tym. 

4:3-5). Wiele kościołów tego pokolenia może obserwować tę apostazję.  
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