A gdzie Biblia mówi, ze Chrześcijanin może mieć
demona?

Wstęp
W dzisiejszych czasach ludzie w kościele są tak z dala od Biblii, ze nie mogą i często nie chcą uznać
prawdy. Jest dla nich zbyt mocna. Ludzie którzy nigdy nie wygonili demona stali się dziś ekspertami,
rozpisującymi się na woluminy stron o rzeczach, o których nie maja pojęcia!
Kościół Zielonoświątkowy odszedł od tego co kiedyś reprezentował, a Bóg nie będzie czekał aż oni się
obudza, ale zamierza dalej iść w Jego planie, nie ludzkich programach.
Jeśli popatrzysz do początku tego ruchu,moc Boza była obecna pośród nich, demony wychodziły na
nabożeństwach a czytałem ze modlili się na ulicy i tam miało tez miejsce uwolnienie.
Dziś poprawność polityczna, ICH zdanie nie pozwala Bogu działać!
Jeśli popatrzysz do Biblii, znajdziesz wiele miejsc ,które wskazują dla kogo jest uwolnienie i o tym ze
wierzący może miedz demona. Jeśli masz głowę napakowana tradycjami, które nie maja poparcia w
Biblii, to nie będziesz mógł żyć pełnią życia chrześcijańskiego!
A co jeśli TY masz demona? Czy cie to przeraza? Czy nie lepiej go wywalić i mieć spokój niż żyć w
mękach a w budynku ale z pozorowanym uśmiechem na twarzy, byle by cie nie postrzegali jako
jakiegoś dziwaka?
Czy jeśli kościół dziś nie może znieść prawdy to jest to powód, byś ty miał chodzić w ślepocie,
mękach, niepełnym Chrześcijaństwie?
Wszystko zależy od ciebie, poczytaj te wersety i pros Boga aby ci pokazał prawdę!
Możesz być tak do niej blisko wiec nie wahaj się zawołać!

Chleb dla dzieci?
„I wyruszył stamtąd, i udał się w okolice Tyru. I wstąpił do domu, ale nie chciał, aby się ktoś o
tym dowiedział; nie mógł się jednak ukryć. (25) Lecz niewiasta, której córka miała ducha
nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. (26) A niewiasta ta była
Greczynką, rodem z Syrofenicji, i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. (27) Ale On
rzekł do niej: Pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb
dzieciom i rzucać szczeniętom. (28) A ona, odpowiadając, rzekła do niego: Tak jest, Panie,
wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. (29) I rzekł do niej: Dla tego słowa
idź, demon wyszedł z córki twojej. (30) A gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące
na łożu, a demona nie było. (31) „Ew. Marka 7:1-37, Biblia Warszawska

Zastanówmy się przez chwile- kogo Jezus nazywa dzieckiem? Nie było oczywiste dla Jezusa aby ci
którzy nie są dziećmi Bożymi, poganie, ci co nie przyjęli Jezusa aby wyganiać z nich demony!
A zatem jeśli nie mamy wyganiać z pogan, to o kogo Jezusowi chodziło?
Kto jest dzieckiem Bożym w myśl NT?
Obojętnie jak definiują ich dziś wielcy kaznodzieje, Bóg jasno to określił:
„Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. (10) Na świecie był i świat
przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
(12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
(13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. „
Ew. Jana 1:1-51, Biblia Warszawska
I tu pojawia się pytanie: Czy żydzi są w tej grupie czy nie? Czy katolicyzm jest w tej grupie czy nie?
Tylko narodzeni z Ducha ludzie, którzy wcześniej przyjęli zbawienie się kwalifikują!
„Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. (44)
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą
od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie,
bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (45) Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. (46) Któż z was
może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? (47) Kto z Boga jest,
słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. „Ew. Jana 8:1-59, Biblia
Warszawska

Czy Żydzi przyjęli Słowa Jezusa? Czy katolicyzm przyjął Biblie i wg niej postępuje? Skąd u niech
tradycja zamiast Słowa Bożego? Kto palił Biblie przez 2000 lat?
A zatem jeśli poganie, nie są dziećmi to kogo chcesz uwalniać?
Dziś baptyści i inni bez Ducha świętego ludzie głoszą, ze Bóg więcej cudów nie robi,
przypisując wyganianie demonów- szatanowi. Co Bóg na to?
„Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak że odzyskał
mowę i wzrok. (23) I zdumiony był cały lud, i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida? (24) A gdy to
usłyszeli faryzeusze, rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia
demonów. (25) A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie,
pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się. (26) A jeśli szatan szatana
wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego? (27) A jeśli Ja przez
Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami
waszymi. (28) A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo
Boże. (29) Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże
mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi? (30) Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze
mną nie zbiera, rozprasza. (31) Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie
ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. (32) A jeśliby ktoś
rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił
przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.”Ew.
Mateusza 12:1-50, Biblia Warszawska
Co ciekawe nawet wędrowni egzorcyści mogli się pochwalić tym ze sporadycznie wygonili demona,
być może w imię Jahwe. Baptyści nie maja ani takiego świadectwa.
Jezus wskazuje, ze wyganianie demonów jest manifestacja Królestwa Bożego! Wiązanie mocarza jest
związane z uwolnieniem ludzi od demonów. Ci, którzy nie wyganiają demonów, są przeciwko
Jezusowi, gdyż zamiast niszczyć królestwo szatana, ci próbują powstrzymać tych co chcą być
posłuszni Jezusowi! Wiec rozpraszają!
Gdy ktoś przychodzi do Baptystów, by wyrzucić demona, ci go zbywają ze Bóg nie jest wszechmocny i
nie może im pomoc. Rozpraszacze! Idzie do niektórych Zielonoświątkowców a ci mówią: Wierzący
nie maja demonów! A ten odpowiada: No to skąd te myśli samobójcze, seksualne zniewolenia i
mordercze sugestie? Kolejni rozpraszacze!

W końcu- ci co przypisują, ze języki, dary ducha, uwalnianie od demonów i walka duchowa jest od

złego, popełniają ten sam grzech co faryzeusze! Mówią, ze ci wierzący maja konszachty z diabłem i
mocą diabla wyganiają demony!
Ludzkie tradycje, nakazy człowieka, nakazy denominacji.
„(1) Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w Piśmie z Jerozolimy, mówiąc: (2) Dlaczego
uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. (3) On zaś,
odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? ”
„Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: (8) Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich
daleko jest ode mnie. (9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami
ludzkimi. ”
Ew. Mateusza 15:1-39, Biblia Warszawska
Faryzeusze zgorszyli się na słowa Jezusa, podobnie i dzisiejsi wierzący!Na daremno wierzysz w
ludzkie doktryny!
Liderzy są zaślepieni przez siły demoniczne, które powiedziały im ze Chrześcijanin nie
może mieć demona, ze nie można walczyć ze zwierzchnościami!
„A On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest
dane. (12) Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; a temu kto nie ma, i to, co ma,
będzie odjęte. (13) Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, nie
słyszą ani nie rozumieją. (14) I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale
słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. (15) Albowiem
otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie
widzieli ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie
uleczył. (16) Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą „Ew. Mateusza 13:158, Biblia Warszawska
Ślepota duchowa uniemożliwia uzyskanie uwolnienia i uzdrowienia! Kto zaślepia umysły
niewierzących, i jak widać wierzących?
I znowu w innym miejscu:
„aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a
komu objawiło się ramię Pana? (39) Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz: (40)
Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem
swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. ”Ew. Jana 12:1-50, Biblia Warszawska
Czemu się ramie Pana nie może objawić u wielu? Módl się o otwarcie oczu i zmiękczenie serca!
Pozwól Jezusowi cie uwolnić i uleczyć. Zwiąż diabla, który za tym stoi! To on zaślepia, to on nie chce
by skończyły się twoje cierpienia!
Kto mówi przez Piotra? Jeśli wierzący nie może mieć demona ani być pod wpływem
diabla to o czym tu jest mowa?
„A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew

objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (18) A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej
opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. (19) I dam ci klucze Królestwa
Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane i w niebie. (20) Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On
jest Mesjaszem. (21) Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do
Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i
trzeciego dnia wzbudzony z martwych. (22) A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać,
mówiąc: Miej litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie. (23) A On, obróciwszy się, rzekł
Piotrowi: Idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o
tym, co ludzkie. ”Ew. Mateusza 16:1-28, Biblia Warszawska
„I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. (33) Lecz On odwrócił się,
spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc: Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o
tym, co Boskie, tylko o tym, co ludzkie. ” Ew. Marka 8:1-38, Biblia Warszawska
Najpierw Jezus potwierdza,ze Piotr otrzymał objawienie od Boga. Niedługo(?) po tym, Piotr znowu
otwiera usta i co? Jezus nie mówi, ze Piotr to szatan, ale to coś co mówi z jego ust!
Czy Piotr był zbawiony?

Czemu liderzy są zaślepieni na demony?
„A Jezus odpowiadając, rzekł im: Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej. „Ew. Mateusza 22:1-46,
Biblia Warszawska
Te dwie rzeczy muszą iść w parze!
Znaki
„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy i
ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17) A takie znaki będą
towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami
mówić będą, (18) węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce
kłaść będą, a ci wyzdrowieją. (19) A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do
nieba i usiadł po prawicy Boga. (20) Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał
ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. „
(Ew. Marka 16:1-20, Biblia Warszawska)
Czemu nie ma znaków? Bo nie wierzą! Jaki jest pierwszy znak towarzyszący? Moc nad demonami!
Czemu wiele osób nie jest uzdrowionych, pomimo ze modlili się za nimi rożni ludzie?
„I wypędzał demona, który był niemy. A gdy demon wyszedł, niemy przemówił. I tłum zdumiał się.
(15) Niektórzy zaś z nich mówili: On wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. (16)
Drudzy zaś, kusząc go, żądali od niego znaku z nieba. ”Ew. Łukasza 11:1-54, Biblia Warszawska
Jeśli demon jest w środku, to dopóki go nie wywalisz to dalej będzie powodował chorobę, deformacje,
seksualne myśli, sugestie, złe sny itd!
Zauważmy, ze wygonienie demona powoduje odezw z królestwa ciemności. Zacznij wyganiać
demony a zobaczysz czy świat duchowy istnieje czy nie, i zrozumiesz konieczność walki duchowej dla
każdego wierzącego! :)
Inny przypadek znajdujemy poniżej:
„Potym uczył w niektórej bożnicy w szabat. (11) Tam oto była niewiasta, która miała ducha niemocy
od ośminaście lat, a była skurczona, tak iż się rozkurczyć nie mogła. (12) Te gdy ujźrzał Jezus
zawoławszy na nię rzekł jej: Niewiasto uzdrowionaś jest od niemocy swojej. (13) Tedy na nię ręce
włożył, a natychmiast jest rosprostowana i chwaliła Boga. ”Ew. Łukasza 13:1-35, Biblia Brzeska
Biblia Warszawska nie tłumaczy, ze tam był duch niemocy!
„A nauczał w jednej z synagog w sabat. (11) A oto była tam kobieta, od osiemnastu lat cierpiąca,
pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. ”Biblia Warszawska
Najpierw wygon demona, potem módl się o uzdrowienie, a często samo wyjście demona spowoduje, ze
symptomy znikną, ból zniknie i będziesz wolny!!!

Popatrzmy tez na komentarz Jezusa, kto stal za 'choroba' tej kobiety. Dziś uczą, ze choroba to
błogosławieństwo od Boga! Boże zlituj się!
„Odpowiedział mu Pan i rzekł: Obłudnicy! Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu
czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? (16) A czy tej córki Abrahama, którą szatan
związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? (17) A gdy On to
mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego, natomiast lud cały radował się ze wszystkich
chwalebnych czynów, jakich dokonywał. ”Ew. Łukasza 13:1-35, Biblia Warszawska

Co wskazuje Pan Jezus:
•
•
•

Jej stan wywołany był szatanem, nie wiekiem, nie bakteriami!
To było związanie, a nie błogosławieństwo!
Co należało zrobić w dniu sabatu? Co należało by zrobić w niedziele z tymi wszystkimi
wierzącymi, co latami chodzą w związaniach demonicznych? Odpowiedz jest właśnie w
tym wersecie! I to jest wola Boza!
Czego Jezus się obwiał gdy przyjdzie z powrotem na ziemie?

„A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy,
chociaż zwleka w ich sprawie? (8) Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? ”Ew. Łukasza 18:1-43, Biblia Warszawska
Demon niewiary spowija cale kongregacje dziś! Jezus zwyciężył dla nich, pokonał diabla, jednak ich
życie tego nie odzwierciedla!Nie wierzą, pogodzili się z losem! Czytają książki, które TLUMACZA
ICH NIEWIARE!
„(1) Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? (2) Wyrósł bowiem przed nim jako
latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie
był to wygląd, który by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż
boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie
zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my
mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki
nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy
uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął
karą za winę nas wszystkich. (7) Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył
swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie

otworzył swoich ust. (8) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go
bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. (9) I wyznaczono mu
grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było
fałszu na jego ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w
ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej
duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam
ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za
to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu
i wstawił się za przestępcami.
(Ks. Izajasza 53:1-12, Biblia Warszawska) ”
Dziś nikomu nie trzeba mówić, ze Jezus poniósł wszystkie nasze grzechy. Problem, ze nie potrafią
uwierzyć, ze poniósł również niemoce, choroby, ze zwyciężył przekleństwo tak ze może być od niego
uwolnieni! Większość żyje poniżej standardu i nazywa to POKORA!

Kto jest córka Abrahama w Nowym Testamencie?

„A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od tych
pęt w dniu sabatu? ”Ew. Łukasza 13:1-35, Biblia Warszawska
„Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano:
Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, (14) aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan
w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. ”List do Galatów
3:1-29, Biblia Warszawska
Gdyby nie Jezus, nie mogli byśmy wejść do błogosławieństwa Abrahama, ani otrzymać chrztu w
Duchu Świętym!
„(1) Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni
Słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, (2) ujrzawszy wasze czyste,
bogobojne życie. (3) Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty
lub strojne szaty, (4) lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i
cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. (5) Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się
święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom; (6) tak Sara posłuszna była

Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie
dajecie się nastraszyć. ”1 List Piotra 3:1-22, Biblia Warszawska
„Wtedy rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie
czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. (29) A Ten, który mnie posłał, jest
ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. (30) Gdy tak mówił,
wielu uwierzyło w niego. (31) Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli
wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie (32) i poznacie prawdę, a prawda
was wyswobodzi. (33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u
nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? (34) Jezus im odpowiedział:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. (35) A niewolnik
nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. (36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi,
prawdziwie wolnymi będziecie. (37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie
zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. (38) Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także
czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. (39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest
Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.
(40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga:
Abraham tego nie czynił. (41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie
jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga. (42) Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był
waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie
sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. (43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie?
Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. (44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie
postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie
wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem
kłamstwa. (45) Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi ”Ew. Jana 8:1-59, Biblia
Warszawska
Kto jest córka Abrahama z ciała a kto z Ducha? Kto jest cielesnym Izraelem a kto Duchowym?

„Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie
będzie poczytane za obrzezanie? (27) Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon,
będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. (28) Albowiem
nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na
ciele, (29) ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest
obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga.
(List do Rzymian 2:1-29, Biblia Warszawska) ”

Jak wiec Żydzi, którzy próbują trzymać się Prawa Mojżesza mogą być duchowym Izraelem? Jak mogą
wejść w obietnice, ci co odrzucili Mesjasza?
Zmazy na duchu i ciele?
„Te tedy obietnice mając, najmilsi! oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha,
wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej.„2 list do Koryntian 7:1-16, Biblia Gdańska
„Mając tedy namilejszy ty obietnice, oczyśćmyż sami siebie od wszelakiego splugawienia ciała i
ducha, dokonywając poświęcenia z bojaźnią Bożą. ”
No to jak Duch Święty może żyć z nieczystościami w tym samym ciele?
Aniol w ciele?
„A iżbych zacnością objawienia nie był nad miarę wywyższon, dan mi jest stark w ciało i Anioł
szatan, aby mię policzkował, żebych nie był nad miarę wywyższon. (8) Dla czegom trzy kroć Pana
prosił, aby ode mnie odszedł. (9) I rzekł mi: Dosyć tobie na mej łasce, abowiem możność moja przez
krewkość bywa dokończona. Barzo rad tedy będę się przechwalał radszej z krewkości mojej, aby we
mnie mieszkała moc Krystusowa ”2 list do Koryntian 12:1-13a, Biblia Brzeska
„A iżbym się zacnością objawienia nader nie wynosił, dany mi jest bodziec ciału, anioł szatan, aby mię
policzkował, żebym się nad miarę nie wynosił. (8) Dlategom trzykroć Pana prosił, aby odstąpił ode
mnie. (9) Ale mi rzekł: Dosyć masz na łasce mojej; albowiem moc moja wykonywa się w słabości. ”
2 list do Koryntian 12:1-21, Biblia Gdańska
Bóg dopuścił aby diabelski anioł przez jakiś czas gnębił Pawła! Czy Paweł był zbawiony, czy mówił na
językach, czy nie wyganiał demonów? Sam potrzebował uwolnienia!
Skoro Paweł mógł mieć demona, i Bóg dal mu sile aby go przemoc to kim ty jesteś?
Zapytasz- a po co Paweł się zmagał? No aby go czegoś nauczyć! Nie można nauczyć się walki
duchowej, poznać ze jest świat duchowy który atakuje chrześcijan, nie można nauczyć się wyganiania
demonów, jeśli nie pójdziesz do walki! Ci co siedzą w probówce, odseparowani od walki duchowej są
kanapowymi wojownikami!I takich to często ludzie poważają!

Czy czary mogą działać na Chrześcijan?
Dziś powiedzą: Oczywiście, ze NIE! Ale to nie Biblijne.
„O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz
Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? ”
„O bezrozumni Galatowie i któż was zmamił, abyście prawdzie nie byli posłusznymi, którym przed
oczyma Krystus przed tym był wymalowan i między wami ukrzyżowan? ”
„O głupi Galatowie! Któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma
Jezus Chrystus przedtem był wymalowany, i między wami ukrzyżowany? ”
List do Galatów 3
Słowo to w Grece( baskaino1) oznacza:
1. sprowadzić zło na kogoś, np poprzez ( złe oko2)
2. zaczarować, zaklinać
Wiele nauk w dzisiejszych kościołach to tylko widzimisię nie poparte Biblia!
Inny duch niż Duch Święty w wierzącym?
„1) Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie. (2)
Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić
przed Chrystusem dziewicę czystą, (3) obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł
Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.
(4) Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy
przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście,
znosicie to z łatwością. ”
„(1) Obyście chcieli na chwilę znosić głupstwo moje! ale i znaszajcie mię. (2) Albowiem gorliwym
jestem ku wam gorliwością Bożą; bom was przygotował, abym was stawił czystą panną jednemu
mężowi Chrystusowi. (3) Lecz boję się, by snać jako wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak też
skażone myśli wasze nie odpadły od prostoty onej, która jest w Chrystusie. (4) Bo gdyby kto przyszedł,
co by inszego Jezusa opowiadał, któregośmy nie opowiadali; albo gdybyście innego ducha wzięli,
któregoście nie wzięli, albo inszą Ewangieliję, którejście nie przyjęli, dobrze byście go znosili. ”
„(1) Boże daj to, abyście znosili maluczko głupstwo moje, a iścieć wy mię znosicie. (2) Abowiem
żądam was z chutliwą miłością Bożą, bom was nagotował, którebym jednemu mężowi za panienkę
czystą stawił, to jest Krystusowi. (3) Ale się boję, iż jako wąż zwiódł Ewę chytrością swoją, tak aby
skażone umysły wasze nie odstąpiły od szczerości, która jest w Krystusie. (4) Abowiem jeśliby
przyszedł ten, co by inszego Jezusa przepowiedał, któregośmy my nie przepowiedali, abo jeśli
1 http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=940
2 http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Evil_eye

przyjmujecie inego ducha, któregoście nie wzięli, abo inszą Ewanjeliją, którejeście nie przyjęli,
tedybyście go dobrze cierpieli. ”
„(1) O, gdybyście znieśli trochę szaleństwa z mej strony! Przecież wy i mnie znosicie. (2) Jestem o was
zazdrosny zazdrością Boga. Zaślubiłem was bowiem z jednym Mężem i pragnę was przedstawić
Chrystusowi jako czystą dziewicę. (3) Obawiam się jednak, aby wasze umysły nie zostały skażone i nie
utraciły prostoty oraz czystości wobec Chrystusa, podobnie jak przydarzyło się to Ewie, która została
oszukana chytrością węża. (4) Jeżeli bowiem przychodzi ktoś do was i przepowiada wam innego
Jezusa, a nie tego, którego przepowiadaliśmy, lub bierzecie innego Ducha, a nie tego, którego
wzięliście od nas, lub przyjmujecie ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście - spokojnie to
znosicie. ”2 list do Koryntian 11:1-33, Biblia Poznańska
Biblia i apostoł Paweł mówi do kościoła w Koryncie, który oczywiście przyjął Ducha Świętego, ze
są ignorantami, i ze jest możliwe ze przyjmą innego ducha od tego którego już maja!
Wierzycy dziś muszą więcej czytać Biblii i porównywać z tym co głoszone jest z pulpitów, bo za
tym kryje się inny duch.
Jeśli masz inna ewangelie, to masz innego Jezusa, i inny duch jest za nią!
Saul miał demona, który był wyganiany gdy Dawid grał na harfie
„A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. (15) Rzekli tedy słudzy
Saula do niego: Oto duch zły od Boga trapi cię; (16) niechaj rozkaże nasz pan sługom swoim, którzy
są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał, gdy przypadnie na cię duch
zły od Boga i ulży ci. (17) Rzekł więc Saul do swoich sług: Rozejrzyjcie się dla mnie za mężem
grającym i przyprowadźcie go do mnie. (18) Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł: Oto
widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze; jest to dzielny rycerz i mąż waleczny,
wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. (19) Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem:
Przyślij do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. (20) I wziął Isaj osła objuczonego
chlebami, łagiew wina i jednego koziołka, i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. (21) W ten
sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo i Dawid został jego
giermkiem. (22) I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć: Niech pozostanie Dawid u mego boku,
znalazł bowiem łaskę w moich oczach. (23) A gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę
i grał na niej, i przychodziła na Saula ulga, i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego.
(1 Ks. Samuela 16:1-23, Biblia Warszawska)

Nawet słudzy Saula widzieli, ze to nie ciało ale demon! Dziś wierzący wiedza, ze to co się dzieje
wykracza poza ciało i mówią takim u siebie, ze potrzebują wygonienia demona, ale ich pastorzy są w
zwiedzeniu i religii.
W ST używali harfy, my jesteśmy w Jezusie i używamy imienia Jezus! Nie używamy bibelotów,
krzyżyków, liturgii bo to nie Biblijne a pochodzi od pogaństwa.
Egzorcyzm katolicki jest kłamstwem, i powoduje demonizacje duchami katolickimi- maryjom, innym
Jezusem, świętymi i innymi demonami tego diabelskiego systemu!
Diabeł w sercu wierzących?
To jest herezja! To niemożliwe! Doprawdy?
„1) A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość (2) i za wiedzą żony
zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. (3) I rzekł Piotr:
Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie
część pieniędzy za rolę? (4) Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie
mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca
swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. ”
„(1) A mąż niektóry imieniem Ananijasz, z Safirą, żoną swoją, sprzedał majętność, (2) I ujął nieco z
onych pieniędzy z wiadomością żony swojej, a przyniósłszy część niejaką, położył u nóg apostolskich.
(3) I rzekł Piotr: Ananijaszu! przeczże szatan napełnił serce twoje, abyś kłamał Duchowi Świętemu i
ujął z pieniędzy za rolę? (4) Izali to, coś miał, nie twoje było? a coś sprzedał, nie w twojej mocy
zostawało? Przeczżeś tę rzecz przypuścił do serca twego? Nie skłamałeś ludziom, ale Bogu. ”
A co z dzisiejszymi wyłudzaczami pieniędzy? Kto ich motywuje?
„(1) Tedy też mąż niektóry imieniem Ananijasz z Safirą żoną swą przedał osiadłość. (2) I wyjął nieco z
pieniędzy, o czym wiedziała i żona jego, a przyniózszy część niektórą, położył przed nogi Apostolskie.
(3) Rzekł tedy Piotr: Ananijaszu, przeczże szatan napełnił serce twe, iżeś skłamał przeciw Duchowi

świętemu, a ująłeś pieniędzy za ten folwark? (4) A zaźby gdybyś był chował, tobie to było nie zostało,a
przedawszy za żeś tego nie miał w mocy swej? Przeczżeś sobie tę rzecz na myśl przywodził? Nie
ludźmiś skłamał, ale Bogiem. ”

„1) Człowiek, który nazywał się Ananiasz, wspólnie ze swoją żoną sprzedał posiadłość. (2) Część
pieniędzy za wiedzą żony zatrzymał dla siebie, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. (3) Piotr
zaś powiedział: "Ananiaszu, dlaczego szatan zawładnął tobą? Usiłowałeś oszukać Ducha Świętego,
zatrzymując część zapłaty za posiadłość. (4) Czyż nie twoją własnością była posiadłość i czyż nie
twoje były pieniądze z jej sprzedaży? Czemu w sercu twoim zrodziła się myśl o tym czynie? Nie ludzi
oszukałeś, lecz Boga". ”
Dzieje Apost. 5:1-42
Slowo uzyte w Grece to pleroo3 i oznacza ono:
1. napełnić do pełna
2. obfitować
3. stanowić całość

Dowody są pod ręka bracie i siostro. Przeczytaj jeszcze raz, módl się w tej sprawie i wołaj o
uwolnienie do Tego, który je przyniósł!

„Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, dostąpi
zbawienia.4 ” List do Rzymian 10
3 http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=4137
4 W Grece sozo oznacza:
1. uratowac od niebezpieczenstwa lub zniszczenia(atak duchowy, niebezpieczna sytuacja)
2. uwolnic cierpiacego od cierpienia, choroby itd- uzdrowienie, uwolnienie.
3. Zbawic
http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=4982

Inne ciekawe publikacje:
Czemu Protestanci graja z katolikami? Bo umieją
rapować?
http://www.scribd.com/doc/62111029/Katolicki-RapKatolicka-Scena-Czyli-Wielka-Sciema
Co kryje sie za Polska Rada Ekumeniczna? Rzeczy
których ci nie powiedzą!
http://www.scribd.com/doc/62094645/Polska-RadaEkumeniczna
Brat Leszek Mocha mówi o konieczności powrotu do
ewangelii
http://www.scribd.com/doc/61688873/Leszek-Mocha-owyganianiu-demonow-UPDATE

