ODPOWIEDZI PISMA ŚWIĘTEGO (na wybrane doktryny ruchu charyzmatycznego)
1. Czy człowiek nowonarodzony może być zdemonizowany (mieć demona/demony)?
Księga Ezechiela 11:19 Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza;
usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste,
Dzieje Apostolskie 26:18 Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od
władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie
współudziału z uświęconymi.
List do Tytusa 2:14 Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej
nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.
I List św. Jana 1:9 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści
nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
Ew.Mateusza 12:
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?
Ewangelia św. Jana 8:36 Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.
II List do Koryntian 5:17 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem;
stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
Księga Psalmów 5:5 Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości, Zły nie może
z tobą przebywać.
I List św. Jana 5:18 Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że
Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
Księga Psalmów 121:8 Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki.
2. Czy człowiek nowonarodzony może potrzebować uwolnienia od demonów/grzechów czy
chorób swoich przodków?
Odpowiedź Biblii:
Czy znajdujemy w Nowym Testamencie jakiś egzorcyzm jako formę terapii dla chrześcijan,
czyli osób narodzonych z Ducha Świętego?
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Czy człowiek nowonarodzony winien powracać do grzechów popełnionych przed
nawróceniem czy też został całkowicie oczyszczony z grzechów?
List do Hebrajczyków 8:12 Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, A grzechów ich nie
wspomnę więcej.
List do Hebrajczyków 10:17 Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej.
List do Rzymian 14:12 Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu.
«Z jakiego powodu powtarzacie między sobą tę przypowieść o ziemi izraelskiej: Ojcowie
jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom? Na moje życie – wyrocznia Pana. Nie
będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu” (Ez 18,1-2). „Syn nie ponosi
odpowiedzialności za winę swego ojca” (Ez 18,1-2.20).
List do Galacjan 3:13 Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas
przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,
3. Czy na krzyżu Chrystus uzdrowił nas z naszych chorób cielesnych i jest to skuteczne
podczas przyjęcia tego zbawienia naszą wiarą lub spełnienia innych warunków?
I Piotra 2:
24 On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom,
dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.
25 Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz
waszych.
List do Rzymian 8:11 A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was,
tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała
przez Ducha swego, który mieszka w was.
I List do Koryntian 15:26 A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.
I List do Koryntian 15:53 Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a
to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.
I List do Koryntian 15:54 A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co
śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane:
Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!
List do Rzymian 8:22 Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż
dotąd.
II List do Tymoteusza 4:20 Erast pozostał w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w
Milecie.
II List do Koryntian 12:7 Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił,
wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się
zbytnio nie wynosił.
I Tymoteusza 5:23 Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój
żołądek i częste twoje niedomagania.
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4. Czy dotknięcie chrześcijanina chorobą nigdy nie jest Bożą wolą służącą "ku dobremu"?
2 Sam. 12:15b-17 i 20w.
15 Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, i ono zachorowało.
16 Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do
domu, leżał całą noc na ziemi.
17 Gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać i
nie spożył z nimi posiłku.
18 Siódmego dnia dziecię zmarło.
20. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do
świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek,
a gdy mu go podano, spożył go.
(Psalm Dawidowy) - Psalm 119, w.67 i 71:
67. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, Ale teraz strzegę twego słowa.
71. Dobrze mi, żem został upokorzony, Abym się nauczył ustaw twoich.
2 Kor. 12:1-10
1 Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku; toteż przejdę do widzeń i objawień
Pańskich.
2 Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty czy to w ciele było, nie wiem,
czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba.
3 I wiem, że ten człowiek czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie
4 Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których
człowiekowi nie godzi się powtarzać.
5 Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze
słabości moich.
6 Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie
to, co powiem; lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie
widzi lub co ode mnie słyszy.
7 Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało
moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił.
8 W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie.
9 Lecz powiedział do mnie: Dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy
okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we
mnie moc Chrystusowa.
10 Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w
prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem
mocny.
Ks. Joba 2:6-7:
6. Na to rzekł Pan do szatana: Oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj.
7. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana, i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do
głowy.
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- ks. Joba 34:21:
Bo jego oczy patrzą na drogi człowieka i On widzi wszystkie jego kroki.
- ks. Joba. 34:23 (B.Gdańska):
Bo na nikogo nie wkłada więcej, tak, żeby miał wchodzić w sąd z Bogiem.
Joba 42:5-6: Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię.
Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele.
6. Czy na krzyżu Chrystus uzdrowił nas z naszego ubóstwa materialnego i jest to skuteczne
podczas przyjęcia tego uzdrowienia z ubóstwa naszą wiarą lub spełnienia innych warunków?
Ewangelia św. Łukasza 9:58 A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił.
II List do Koryntian 11:27 W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu,
często w postach, w zimie i nagości.
I List do Tymoteusza 6:8 Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym.
Ewangelia św. Mateusza 6:19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza
niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną.
5. Czy człowiek nowonarodzony potrzebuje tzw. "drugiego doświadczenia" lub tzw. chrztu
Duchem Świętym" po nowonarodzeniu, aby mieć Ducha Świętego lub Jego moc lub Jego
dary?
Odpowiedź Biblii: kiedy człowiek otrzymuje Ducha Świętego?
List do Kolosan 2:10 I macie pełnię w nim (w Chrystusie);
Ewangelia św. Jana 1:12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię jego, (porównaj z). List do Rzymian 8:14 Bo ci, których Duch Boży
prowadzi, są dziećmi Bożymi.
1 Kor. 3:1 i 16 w.: I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do
cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie.
16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
1 Kor. 6:17: Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.
listy do Tymoteusza, np. 1 Tym. 4:10-11 i 2 Tym. 1:14:
(1 Tym. 4:10-11): Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu
żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego
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nauczaj. (2 Tym.1:14): Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który
mieszka w nas.
- listy św. Jana, np. 1 Jan. 4:15 i 1 Jan. 4:13:
(1 Jan. 4:15): Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
(1 Jan.4:13):Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam
udzielił.
- list do Gal. 4:6: A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do
serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!
- list do Rzym. 8:10-11: Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z
powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który
Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego,
który mieszka w was.
Odpowiedź Biblii: kiedy człowiek otrzymuje moc Ducha Świętego i wszystko inne co
potrzebne do chrześcijańskiego życia?
II List do Tymoteusza 1:7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i
powściągliwości.
2 Piotr. 1:2-4, gdzie czytamy:
2. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa
Chrystusa.
3. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez
poznanie tego (Chrystusa), który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,
4. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali
się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą
pożądliwość.
1 Kor. 1:4-5: Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w
Chrystusie Jezusie, Iżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i
wszelkie poznanie,
Efez. 3:19-20
19. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali
wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.
20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to
wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,
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Tyt. 3:5-8 (kiedy i po co wylał na nas obficie Ducha Świętego?):
5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia
swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,
6. Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.
7. Abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego
nadzieja nam przyświeca.
8. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga,
starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi.
Odpowiedź Biblii: kiedy człowiek otrzymuje dary Ducha Świętego?
List do Kolosan 2:10a I macie pełnię w nim;
II List św. Piotra 1:3 Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i
pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,
I List św. Piotra 4:10 Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy
szafarze rozlicznej łaski Bożej.
I List do Koryntian 7:7 A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy, jak ja, lecz każdy ma
własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny.
I Koryn.12:4-7, 11 i 18 w.
4 A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam.
5 I różne są posługi, lecz Pan ten sam.
6 I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
7 A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.
11 Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak
chce.
17 Jeśliby całe ciało było okiem (np.mówieniem językami), gdzież byłby słuch (np.niesienie
pomocy)? A jeśliby całe ciało było słuchem (np.niesieniem pomocy), gdzież byłoby
powonienie (np.nauczanie)?
18 Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał.
List do Efezjan 4:7 A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego.
6. Czy nowonarodzona kobieta może być powołana do "głoszenia kazań"?
I Koryntian 14:33b-38:
Jak we wszystkich zborach świętych niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie
pozwala się im mówić; lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś
dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów; bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić.
Czy Słowo Boże od was wyszło albo czy tylko do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że
jest prorokiem albo że ma dary Ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem
Pańskim; a jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany.”
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1Tm 2,12–14: Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża; natomiast
powinna zachowywać się spokojnie. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie
Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech.”
7. Czy Pismo Święte jest jedynym autorytetem w sprawach wiary?
Łk 1:3-4: Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci
po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci
udzielono.
Dz 17:11: Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i
codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest.
Jn 10:35b: …a Pisma nie można odrzucić
Ap 22:18-19: Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do
nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co
ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście
Świętym - które są opisane w tej księdze.
„1 Kor. 4:6: 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.
5 Moj. 4:2: Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie,
przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję.
Przyp. 30:5-6: Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają.
Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę.
2 Tym. 3:16-17: Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do
wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, Aby człowiek Boży
był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
8. Czy mamy dążyć do oglądania cudów i znaków czy też wierzyć i kochać Boga niezależnie
od tego? Czy cuda i znaki mają prowadzić do uwierzenia czy też coś innego?
List do Rzymian 10:17 Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.
Ewangelia św. Jana 6:26 Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i
nasyciliście się.
Ewangelia św. Łukasza 16:31 I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to
choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą.
7

Ewangelia św. Jana 20:29 Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Ewangelia św. Łukasza 11:29 A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić: Pokolenie to jest
pokoleniem złym; znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza.
I List do Koryntian 1:22-23:
Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują,
My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego
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