
Derek Prince na temat 
demonów w 

denominacjach



W jednym z wykładów na temat uwolnienia od demonów, Derek Prince 
uczestniczył w panelu pytań i odpowiedzi. W pewnym momencie 
opowiada o pewnej kobiecie, Chrześcijance, która w rezultacie uwolnienia 
mającego miejsce w hotelu Hilton, została uwolniona od 72 demonów. 
Derek Prince dzieli się z uczestnikami odnośnie niektórych z nich.

„Spędziliśmy, ja i moja zona, 5 godzin modląc się o uwolnienie tej kobiety 
a kobieta siedząca za nami...liczyła i naliczyła imiona 72 demonów, które 
podały swoje imię i wyszły z niej. 

Jestem przekonany, ze jest wielu ludzi, którzy maja więcej niż 72 duchy. W 
Biblii mamy człowieka, który posiadał w sobie Legion demonów, co daje 
nam 6000 demonów w nim. 

Gdy minęło ok 1/3 czasu uwolnienia z ta kobieta, każdy demon przemówi. 
Ja nie kazałem im tego robić. W rzeczywistości to one zaczęły zagadywać, 
za czym nawet się połapałem co się dzieje.

Jeden z nich powiedział: Jestem duchem zwodniczym. Wiec powiedziałem:  
wychodź! A on odparł: jestem zwodzicielem od wiary. A ja na to: to tym 
bardziej wyłaz! A on dalej : jestem szefem! A ja: no to dawaj na zewnątrz!

A następnie odparł: mam wiele korzeni. A ja : No to wychodź, z wszystkimi  
korzeniami!W imieniu Jezusa!

A wtedy, ta kobieta zaczęła wymieniać pewne doktryny i w pewien sposób 
się zachowywać. I po paru minutach, zdałem sobie sprawę, ze to były 
korzenie duchów zwodniczych. I złapałem za tabliczkę, z nazwa Konrad 
Hilton na gorze, i zapisałem je. I właściwie zanotowałem 37 rożnych 
demonów zwodzenia. Każde z nich opuściło ta dziewczynę. Wszystkie 
znalazły się pod kategoria : duchów zwodniczych.

Ludzie zapytali mnie o nie. Nie mam listy przy sobie i nie pamiętam ich 
wszystkich. Czasem myślę,ze przez ich wymienienie mogę obrazić 
niektórych ludzi, ale myślę , tego popołudnia powiem wam niektóre z tych 
imion/ nazw.



Pierwszy który wyszedł nosił nazwę:

Raz zbawiony, na zawsze zbawiony/ Eternal security

Około 2 czy 3 go to był:

Zielonoświątkowcy Jednościowi / Jesus only

…

Jeden z demonów który wyszedł z niej był, i nie chce zgorszyć nikogo, a 
był to:

Adwentyści Dnia Siódmego

Który jak wiecie można prześledzić wstecz do kobiety, która miała 
'objawienie' … jednak to było fałszywe, demoniczne objawienie...

Był jeszcze inny demon. Jej cale ciało zaczęło się podnosić i zaczęła 
syczeć. A ja spytałem: kim jesteś? Odparł: czczenie węży. Zapytałem: A 
skąd pochodzisz? Odparł: głownie z Arkansas, w Teksasie. Oni myślą, ze 
nie robimy krzywdy, a nie wiedza ze jesteśmy zabójczy.

Bo wiecie, w tym obszarze występują tzw snake handlers1, czyli 
poskramiacze węży, w odłamie Zielonoświątkowców z Ameryki...

Co mnie to nauczyło ? Jeśli nie pilnujemy siebie i nie rozsadzamy, 
jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie bycia ogłupionym przez religijne 
show. Wg mojej opinii, najbardziej niebezpiecznymi demonami są te 
religijne. Sa 2 razy bardziej niebezpieczne, niż reszta razem wzięta.

Od tego czasu wielokrotnie rozpoznawałem działającego religijnego ducha  
podczas rożnego rodzaju spotkań. O, i jeszcze inny, to było : fałszywe 
proroctwo. Powiedziałem: skąd się wzieles? O z pewnego zboru, zboru 
Zielonoświątkowego i byłem w angielce. 

Inny, to było ciekawe, nazwał się Baha'i.2 Wiec znowu pytam:  skąd 

1 http://holiness-snake-handlers.webs.com/  

2 „bahaizm łączy w sobie, między innymi, elementy judaizmu, chrześcijaństwa, islamu i babizmu. Według wierzeń 

http://holiness-snake-handlers.webs.com/


pochodzisz? Od instruktorki pielęgniarstwa w szpitalu, w pewnym mieście 
w Kanadzie...

To wszystko daje nam ostrzeżenie. Przynajmniej to dało mnie. Powiem 
wam, te 5 godzin przyniosło więcej dobra niż 5 lat w szkole biblijnej. 
Nauczyłem się więcej i od tego czasu próbuje być czujnym aby nie dać się 
ogłupić.

I chce powiedzieć każdemu tu obecnemu człowiekowi, i mam nadzieje ze 
mnie źle nie zrozumiecie. Jest cieniutka linia oddzielająca prawdziwa 
rzecz od tej zlej. A my musimy być czujni.

”
Te i inne kazania można zamówić bądź ściągnąć na stronie 
Lake Hamilton Bible Camp:3

Polecam każdemu!

bahaickich historia religii stopniowo rozwijała się poprzez ciąg boskich posłańców, z których każdy założył religię 
dostosowaną do danych czasów oraz zdolności rozumienia ludzi w tym okresie. Wśród posłańców byli Kryszna, 
Abraham, Budda, Jezus, Mahomet i inni, a ostatnio Bahá'u'lláh. ”WIKIPEDIA

3 http://lhbconline.com/  

http://lhbconline.com/wp-content/Derek-Prince/71CFODPCD-5.mp3
http://lhbconline.com/

