
Swiadectwo bylego katolika…czyli co 
sie kryje za kosciolem 
katolickim???



Piatkowej nocy zostalem uwolniony z wielu zlych duchow, ktore pochodzily z 
kosciola rzymsko-katolickiego. Pastor Worley wspominal w swoim kazaniu, ze modlenie 
sie do ‘swietych’ jest niebiblijne. Zszokowalem sie gdy cos wewnatrz mnie zakipialo z 
nienawisci do niego, z powodu tego co powiedzial. Ja osobiscie zgadzalem sie z nim, 
bedac zbawionym I po studiowaniu Biblii.

Podczas zaproszenia poszedlem do przodu po modlitwe, wyjasniajac mu co 
wlasnie zaszlo. On po cichu zgromil ducha modlenia sie do’swietych’ uzywajac imienia 
Jezusa I nakazujac zamanifestowanie sie demonowi.

Natychmiast demon wypalil na niego, klapiac gniewnie:

“Zamknij sie! Nie mow do mnie w ten sposob!”

To rozpoczelo  zmaganie , w ktore moglem slyszec ale nie moglem wiele zrobic, 
poza modleniem sie do Jezusa Chrystusa.

Demon przeklal pastora Worleya I glosno ganil go zqa to ze ‘schrzanil wszystko’, 
poirytowany krzyczal ze dopoki nie przyszedl z’glupim’ nauczaniem z tej ‘Ksiazki’, nie 
mial wiele problemow z trzymaniem tych ludzi:

“Katolicy naleza do nas, szatan dla ich nam! Nie masz prawa sie wtracac!” darl 
sie w gniewie.

Gapil sie na bylych katolikow, ktorzy asystowali przy moim uwolnienu I 
skrzeczal oskarzajac:

“Zdrajcy! Zdrajcy! Wychowani byliscie w katolicyzmie, jak smiecie sie wyrywac! 
Nalezycie do szatana, nie mieliscie prawa tego robic!” .

Potem stal sie niezrozumialy w swojej furii I frustracji.

Ostatecznie byl tak obity, ze kipial w gniewie:

 “W porzadku! W porzadku! Ide, juz ide! Nie moge dluzej tego zniesc!”

Ze strasznym”Aaaaaaaaahhhhh!” I krzykiem ulotnil sie. Inne demony pojawily 
sie  na powierzchni w podobnym gniewie I opozycji do Slowa Bozego. Kolejne to imiona 
‘swietych’ do ktorych sie modlilem I do ktorych bylem dedykowany. Kazdy z nich to 
duch demoniczny I musial zostac wyrzucony w imie Jezusa!

Tak jestem wdzieczny za uwolnienie z tego zastepu demonow, ktore byly 
nazwane jako ‘duchy babilonu’.Poteznym byl wiara w popa jako ‘glowy’kosciola.

Inne byly pod nazwami: autotytet ksiedza, spowiedz, swieta eucharystia, 
blogoslawienstwo gardel swieca, pierwszo piatkowe modlitwy, wielki post, kolana, 
rozaniec, msza, nabozenstwo blogoslawiencze, modlitwy do ‘maryi’,droga krzyzowa, 
palenie swiecy I wiele innych.

Chwala Bogu I dziekuje za tych co pomogli w moim uwolnieniu, ktore 
przeciagnelo sie do 3,5 godzin!

“Battling the host of hell” Win Worley. 
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