
Leszek Mocha o wyganianiu demonów I stanie kościoła.

 

Ostatnio natrafiłem na ciekawe wypowiedzi niejakiego Leszka Mochy, 
pastora kościoła Zielonoświątkowego w Jastrzębiu. Ku mojemu zaskoczeniu, 
przemawiał on o potrzebie powrotu KZ do korzeni wskazując ze coś brakuje, 
gdzieś się zagubili.

 Ja czytałem wypowiedzi pastorów I wierzących, oraz słuchałem kazań o tym 
jak rzekomo Chrześcijanin nie może miedz demona! Do takich przeciwników 
Biblii I doświadczenia należy pastor Mirosław Kulec( Dom Na Skale1), 
który sam potrzebuje uwolnienia. 

 Ja od swego nawrócenia, kilka ładnych lat temu, widziałem jak demony 
wychodzą, I doktryna o niemożliwości zdemonizowania jest po prostu bajka, 
głoszoną przez osoby, które nie poruszają się w Duchu, ale rozumie.

 Chciałbym zacytować, co owy brat głosił I niech każdy rozsadzi sam.

 Chciałem dodać, ze każde wielkie przebudzenie miało wyganianie 
demonów, zarówno z Chrześcijan jak I pogan! Czytałem magazyn, który 
wydawali na Azusa Street 2I tam to jest udokumentowane. Dopiero gdy 
kościół wchodzi w rozum, plany, strategie I cielesne głoszenie, Duch Boży 
jest zasmucony I nie może działać! 

W The Living Well Church3, brat Mocha mówił następująco:

1 www.  domnaskale  .pl  

2 http://www.azusabooks.com/

3 http://www.livingwellchurch.com/mp3/TLWC-RSS.xml
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 “Czy widzieliście ostatnio jak demony z kogoś wychodzą? A sam 
sobie tez zadaje to pytanie! Innym pytaniem jest następujące:ze 
czasem łatwiej jest nam powiedzieć-masz problemy emocjonalne, 
albo ze to niezrównoważenie psychiczne I wysłać kogoś do 
lekarza. To jest nowoczesne Chrześcijaństwo!

 Ale Jezus powiedział nam aby uwalniać ludzi, aby wyganiać 
demony…!

 I jako kościół mamy się modlić w imieniu Jezusa aby wywalić te 
brudne demony z ludzkiego ciała. Amen?

 

To jest właśnie to do czego Bóg nas powołał.

 

Pamiętam jak jeździłem na obozy młodzieżowe gdy się uczyłem. 
Były tam setki młodych ludzi, do tysiąca obecnych. I były 
ustawione namioty uwolnienia, dla ludzi którzy go potrzebowali.
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I powiem wam, widziałem jak dzieją się rzeczy, które mnie 
zaszokowały! Młodzi ludzie byli związani demonicznie, rożnymi 
rodzajami demonów- pornografia, uzależnieniami seksualnymi I 
wieloma innymi rzeczami. Modliliśmy się o młode dziewczyny a one 
wiły się jak węże na podłodze. Musieliśmy ich łapać by się 
modlić o nich I aby ich uwolnić. I to jest właśnie to do czego 
Bóg nas powołał. Jesteśmy kościołem Jezusa Chrystusa, by 
zademonstrować Jego moc na tej ziemi!”
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Ciekawe, prawda? Nie słychać tego z pulpitów! Czemu? Bo maja inne zdanie 
na ten temat I wielu jest samych zdemonizowanych I tacy nie widza albo nie 
chcą zobaczyć tej wielkiej potrzeby!

 Wiele kościołów mówi, ze są pełnej ewangelii4, ale ile tej Ewangelii tak 
naprawdę wierzą, to można zobaczyć po ich kazaniach I doktrynach.

Nie możesz mieć pełnej ewangelii, jeśli odrzucasz walkę duchowa I 
uwolnienie, nie obchodzi mnie czy jesteś biskupem, pastorem, czy 
apostołem! Paweł demonstrował Ewangelie wśród znaków towarzyszących, I 
jeśli tego nie ma, to jesteś niedowiarkiem I lepiej pokutuj I przyznaj się ze 
Duch nie działa u ciebie.

 Zrozum tez, ze jeśli ktoś jest zdemonizowany, to dopóki nie usuniesz 
demona, to ta osoba nie będzie zdrowa, choćby modliło się o nią tysiące 
osób!

 Bez uwolnienia, to walenie głową w mur I większość kościołów tak ma!

 Podobnie z walka duchowa- jeśli jesteś pod atakiem okultyzmu, to możesz 
robić nie wiadomo co, I to nie ustąpi, chyba ze zaatakujesz demony I 
złamiesz klątwy!

 Jak odrzucisz walkę duchowa, uwolnienie to masz częściową I 
fragmentaryczna ewangelie! I tak jest, I nie oszukuj siebie I innych! 
Lepiej przejrzyj na oczy- bracie Kulec czy ktokolwiek!

 Wielu nie możecie pomoc bo odrzuciliście podstawy ewangelii.

 Dla niedowiarków mam link, którego mogą posłuchać:

http://www.livingwellchurch.com/mp3/110123-LeszekMocha-2Kings6v1-3.mp3

A w innym kazaniu, brat Mocha głosił tak:

 “Dzisiaj jest taka moda na kościół, aby nikogo nie zranić, a 
wiec robi się pod świat. Aby oni czuli się dobrze. Ale tak nie 
działa Pan Jezus!

4 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Pe%C5%82nej_Ewangelii
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 Pan Jezus wyganiał demony. Ja zastanawiałem się na plaży kiedy 
ostatnio widzieliśmy na nabożeństwie jak demon z kogoś 
wychodzi?!

Pamiętam, mówiłem o tym na kongresie- pamiętam zloty 
młodzieżowe- brat Milewski5, pamiętam brata Hydzika6 jak 
jeździliśmy na zloty I zawsze był namiot uwolnienia. A wiec 
demony wychodziły do 2-giej,3-ciej nad ranem a dzisiaj jakoś 
młodzież już bez demonów? 

 Dzisiaj przyjeżdżają ludzie na rożne imprezy I wiecie co jest w 
programie co jest najbardziej atrakcyjne? Program rozwijający 
zainteresowania! Dlaczego nie modlimy się o uwolnienie z mocy 
ciemności?

5 http://www.pkpe.info/naboestwo-toronto-pastor-mirosaw-milewski-z-montrealu.html

6 www.betel.kz.pl/?  pastor  -michal-  hydzik  ,66  
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http://www.zjazd.kzbb.org/galeria.html

 Dzisiaj wiele razy mówi się tak:to niezrównoważenie psychiczne 
albo zaburzenia emocjonalne-musi się leczyć! To są zaburzenia 
psychiczne a wiec potrzebuje porady! Pan Jezus mówi- O, O rodzie 
bez wiary I przewrotny.
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Dzisiaj gdy mamy nabożeństwo I modlimy się o chorych, pytam 
ludzi dlaczego nie przychodzisz? No bo bylem chory! No to jest 
właśnie miejsce, gdzie nie musisz być! Gdzie możemy się modlić o 
twoje uwolnienie!

 

[Uwaga moja: Przecież Chrześcijanin może się sam modlić bo ma 
ten sam autorytet co I pastor!]

 

Ewangelizacja uzdrowiencza odwołana z powodu choroby 
ewangelisty!No wiecie. Dokąd my zmierzamy? Co my chcemy 
osiągnąć? Dzisiaj potrzebujemy powrotu do tego co czynił Bóg, 
gdy założył swój kościół od początku! Musimy wrócić do naszych 
korzeni. Musimy wrócić do tego aby czynić w imieniu Jezusa znaki 
I cuda, uwalniać ludzi!

 

 

[Ode mnie:A propos, przypomniały mi się słowa Mirka Kulca w 
jednym z jego kazań jak żartował: Gdyby taka wielka wiarę mieli 
to by już dawno góry w Polsce nad głowami lataly! {I śmiech}

Innym razem głosił, ze doktryna o zdemonizowanych Chrześcijanach 
to herezja. Inny pastor, były ksiądz zwany Suszek7, oburzył się 
I powiedział, ze to jakby oczekiwać od pastora ze na każdym 
spotkaniu wydarza się cuda! Takich to ‘głosicieli’ maja 
niektórzy]

7 http://nextgeneration.swidnica.pl/prosto-z-kazalnicy-artykusy-40/415-kazanie-pastor-dariusz-suszek-.html?
28d17f7a1a6d3369413551d1142acb14=12e7474d40f1ec6596093aab1c8acf2a
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Dziś przychodzi człowiek do pastora I mówi ze ma problemy 
demoniczne, ze coś go wiąże I nęka ze nie może sobie poradzić. 
Pastor siada z drugim pastorem I przez 2h dyskutują czy wierzący 
może mieć demona a tu biedak się meczy!

A oni się kloca, I jeden mówi ze tak a drugi ze nie. Kiedy 
rozmawiałem z pastorem Abrahamem 8mówi ze to paranoja dzisiaj w 
kościele- duchowni dyskutują teologicznie czy człowiek, który 
się nawrócił może mieć demona czy nie może mieć, a człowiek, 
który ma demona, cierpi I nikt go nie uwalnia.Paranoja…

 

Po to nas Jezus posłał na te ziemie, by uwalniać ludzi z mocy 
ciemności, aby nie określać wszystkiego  mianem rozstroju 
emocjonalnego czy zaburzenia emocjonalne albo nierównowagi 
psychicznej, bo to jest najprostsze, bo nie trzeba nic robić. 
Ale kiedy pościmy, modlimy się- Bóg daje nam namaszczenie I 
przychodzi Duch Święty I oto możemy stanąć w imieniu Jezusa!

 

W Moim imieniu demony wyganiać będą!

 

Myślę ze do tego potrzebujemy powrócić! Modliliśmy się o kilka 
osób  na kongresie, które potrzebowały uwolnienia I Pan je 
uwalniał! Wychodziły złe duchy- byli uwalniani! Bóg dal nam moc 

8 http://kzjastrzebie.org/225,Gosc-z-Indii.html
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I namaszczenie abyśmy działali w Jego imieniu! I jeszcze większe 
rzeczy będą się działy!”

Całość na:

 http://kazania.kzjastrzebie.org/2010/07/11.07.2010-
Bog_przywraca_moc_L.Mocha.mp3

 

“Dzisiaj króluje powiedzenie: Gdy ktoś przejawia jakieś dziwne 
zachowania to znaczy ze jest niezrównoważony psychicznie. 

 A może trzeba wygnać demona, może trzeba powiedzieć- Zły duchu 
wyjdź w imieniu Jezusa Chrystusa!

 Pytanie: Kiedy ostatni raz na naszych nabożeństwach, na naszych 
spotkaniach widzieliśmy jak demon opuszcza człowieka? Kiedy 
ostatni raz? Czy miało to miejsce? W służbie Jezusa było to 
czymś naturalnym, czymś normalnym.

…Niektórych Pan uzdrawiał, niektórych Pan karmił, niektórych Pan 
pocieszał, niektórych w jakiś sposób błogosławił inaczej, 
wzbudzał z martwych. Ale byli I opętani I Pan Jezus wyganiał złe 
duchy

 [Uwaga:Chrześcijanin może mieć demony ale nie może być opętany 
bo należy do Jezusa I jeśli został ochrzczony w Duchu, to jego 
duch jest zapieczętowany. Demony mogą siedzieć w ciele I 
duszy( umysł, wola, emocje)]

 Pamiętam zloty młodzieżowe, kiedy był zawsze obok namiot 
uwolnienia. Do 2-giej, 3-ciej nad ranem modliliśmy się o 
uwolnienie młodych ludzi od związań demonicznych.

9
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 Pastor Milewski, pastor Hydzik. Ja młody kaznodzieja u Ich boku 
uczyłem się. Bylem wiele razy przerażony jak wielu młodych ludzi 
jest opętanych demonami. 

 [ Uwaga: nie tylko ‘mlodzi’ sa zdemonizowani, ale takze I 
‘starsi’ wlaczajac w to pastorow ]

Kiedy Boza obecność zstępowała, gdy modliliśmy się, gdy były 
wezwania wieczorem-Duch Święty zstępował, zaczęły się 
manifestacje. Wtedy ekipy służby porządkowe wynosiły takich 
gości do namiotu uwolnienia I tam aby nie robić spektaklu 
publicznego modliliśmy się aby złe duchy wychodziły z młodych 
ludzi.

 Czasem były to warownie demoniczne, związania o jakich nie 
mieliśmy pojęcia. Pięknie wyglądająca młoda dziewczyna nagle 
zamieniała się w potwora, gdy demony zaczęły wychodzić. Wyla jak 
mężczyzna, działy się z nią dziwne rzeczy I złe duchy 
wychodziły. Byli uwalniani z tych mocy.

 Dziś wiele razy robi się warsztaty9, czy programy rozwijania 
rożnych zainteresowań10. Potrzeba nam mocy Bożej, potrzeba nam 
tego ostrza aby Królestwo Boże się manifestowało potężnie pośród 
nas!

 A do tego potrzebny jest ogień Bożego Ducha, Jego namaszczenie, 
aby ta nasza siekiera służby miała ostrze, nie była tylko 
sztylem.

9 http://re-akcja.org/warsztaty.htm

10 http://re-akcja.org/warsztaty.htm
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 czy? 

Ogień Bożego Ducha!     

” Kazanie wygłoszone na jednym z Kongresów Zielonoświątkowych.
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Co ciekawe w Polsce ani liderzy ani wierzący nie maja pojęcia o uwolnieniu 
co pokazują następujące linki.To przykład ciężkiej w skutkach ignorancji 
:

http://emaus.zgora.pl/index.php?strona=61&id_temat=3079
http://www.kz.slupsk.pl/dylematwielu.html
http://www.emaus.zgora.pl/index.php?strona=61&id_temat=3091
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Linki:

Służba uzdrawiania - uwolnienie od niemego i głuchego ducha.

 http://www.youtube.com/watch?v=XIjCFsJmaNU

Jak ktoś nie wie co się dzieje w kościołach gdzie ludzie szczękają jak psy to proponuje pooglądać:

http://www.youtube.com/watch?v=pJmLVtwxeN8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=N0suTZtKRTc

Czy Chrześcijanin może mieć demona?

http://www.armiadawida.pl/artykul.php?id=20050302a

http://www.chrzescijanin24.pl/component/contact/86-internetowa-konferencja/2-pastor-marek-ciesioka.html

Masz ‘Schizofrenie’?

http://www.coolshop.pl/product-pol-4383-SWINIE-W-SALONIE.html

http://www.stara.alberto.pl/swinie/
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Inne ciekawe artykuly:

Niewiara Chrześcijan

http://www.scribd.com/doc/54777293/Chrzescijaniea-medycyna

Nieudolnie egzorcyści w sutannach

http://www.scribd.com/doc/59688172/Synowie-Skewasa

http://www.scribd.com/doc/54777446/Diabel-Zwycieza-Papieza-w-Bitwie-
Egzorcyzmu

Zielonoświątkowcy zawsze wyrzucali demony, aż do dziś…

http://www.scribd.com/doc/56931033/Early-Pentecostalism-and-Casting-Out-
Demons

Czym jest Schizofrenia? 

http://www.scribd.com/doc/54778039/Zwyciestwo-Nad-Schizofrenia-james-
Stacey

http://www.scribd.com/doc/54777858/Zdolny-wyrzucic-Schizofrenie

Czy są katolickie demony?

http://www.scribd.com/doc/54777662/Swiadectwo-bylego-katolika

Katolicyzm to czary I satanizm z Biblijnymi nazwami.

http://www.scribd.com/doc/54777355/Czary-katolicyzmu

Czym jest psychiatria I czy Chrześcijanie powinni chodzić do psychiatry?

http://www.scribd.com/doc/54777505/Irish-a-Psychiatrii

http://www.scribd.com/doc/54777410/Czy-Chrzescijanie-Maja-Chodzic-Do-
Psychiatry
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Ksiazki I materialy :

 

Derek Prince “Demony wyganiać będą”
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Kazdy Protestant powinien poczytac te strone!!!

Uwolnienie dla zaawansowanych:
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Bogata w materialy do nauki uwolnienia, z jednym ale: wierza w doktryne Raz zbawiony, 
na zawsze zbawiony (ang. O.S.A.S), ktora jest herezja.
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