
Pionierzy Służby Uwolnienia w 21 wieku

Pionierem służby uwolnienia i kościoła Pełnej Ewangelii był i jest Pan Jezus. Rozprawienie się z silami
ciemności jest opisywane dokładnie w okresie, który ja umownie nazwałem czasem przejściowym 
między Starym a Nowym Testamentem. Gdy Pan Jezus przyszedł i zaczął słowem nakazywać aby 
demony wychodziły z ludzi, napotkał na tego typu reakcje, które są powtarzane do dziś w wielu 
zborach, przez wielu pastorów i wierzących:

„I weszli do Kafarnaum; i zaraz w sabat wstąpił do synagogi, i nauczał. (22) I zdumiewali się 
nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie. (23) A był w ich 
synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, (24) mówiąc: Cóż mamy
z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. (25) A 
Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego. (26) A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i
zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. (27) I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się 
nawzajem: Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą! Nawet duchom nieczystym 
rozkazuje i są mu posłuszne. (28) I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej
krainie galilejskiej. ” Ew. Marka 1 

Czemu  jednak lud Boży dziwił się temu? Jezus był postrzegany przez niektórych a może wielu za 
głosiciela nowych doktryn! Kaine Didache! O gdyby wierzący czytali Słowo Boże! Z Nowym 
Testamentem związane jest właśnie rozprawienie się z wężem z ogrodu Eden i jego kohortami!

„(1) Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował 
ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym 
ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, (2) abym ogłosił rok łaski Pana i dzień 
pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, (3) abym dał płaczącym nad 
Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast
ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego 
wsławieniu. (4) I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, 
odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. (5) I stawią się obcy, aby paść 
wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. (6) A wy będziecie nazwani 
kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; z bogactw pogan będziecie 
korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. (7) Za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga 
i oplwanie były ich udziałem, dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna
radość będzie waszym udziałem, (8) bo Ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego 
łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze. (9) Ich ród będzie znany 
wśród narodów, a ich potomstwo wśród ludów; wszyscy, którzy ich ujrzą, uznają ich za ród 
błogosławiony przez Pana. (10) Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza
z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem 
sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi 
się we własne klejnoty. (11) Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, 
co w nim zasiano, tak Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich 
narodów. ”Ks. Izajasza 61 

Jeśli ktoś szuka obrazu kościoła Nowego Testamentu, to właśnie o nim przeczytał. Polecam głębokie 
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studiowanie tego fragmentu. Namaszczenie Mesjasza Jezusa, miało spocząć na Jego Ludzie(Dz.Ap 2) 
od czasu Pięćdziesiątnicy. Dziś wielu ludzi ograniczyło przyjście Mesjasza do wymazania ich 
grzechów, ale przyjście Mesjasza oznaczało o wiele, wiele więcej. Zrozumienie tego pomoże 
wierzącym uzyskać zdrowie, uwolnienie ich rodzin od nękających ich problemów, dziwact, 
dziedzicznych chorób, demonicznych cech fizycznych i w skrócie demonicznego balastu, który tam 
przebywał, czasem od setek lat z powodu grzechów generacyjnych ich przodków!

Ułomności fizyczne, wady, tzw dziwactwa mogą być dziś wyrugowane, gdy moc Mesjasza, Duch 
Święty przychodzi aby przynieść PRAWDZIWA WOLNOSC! HALLELU JAH!   Mashach znaczy 
właśnie pomazanie Duchem Bożym! Po wstąpieniu Jezusa do nieba, powierzył swoim uczniom aby 
głosili i demonstrowali pełnię Ewangelii- wyganianie demonów (łamanie klątw, nakazywanie 
demonom w imieniu Jezus, rozeznanie duchów, związywanie i uwalnianie itd), leczenie chorych, 
wskrzeszanie zmarłych, Biblijna Ewangelie w Duchu, walkę duchowa, oczyszczanie plag...

Dopóki kościół nie powróci do oryginalnych zamiarów Pana Jezusa, nie będzie miał skuteczności. 

Od początku stulecia Bóg zaczął powracać kościół do jego oryginalnych planów. Potężne przebudzenia
z Azusa i Charyzmatyczne spowodowało, ze ludzie na nowo doświadczyli tego co od wieków przecież 
czytali na kartach Słowa Bożego, szczególnie w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich!

Poniżej przedstawiam (niepełna listę) osób, których Bóg uczył uwalniania od demonów i którzy 
wywarli wielki wpływ na poznanie tego tematu pośród ponad-naturalnego Chrześcijaństwa. 

H.A  Maxwel White- (Anglia/ Australia)- (1908- 19881)

Niektóre z jego książek to: Power of the Blood, Kiss of satan, Manual on Exorcism, Dominion over 
demons. H A Maxwell White jest najwcześniejszym 'pionierem' przedzierającym szlaki uwolnienia.  

Norman Parish (USA/ Gwatemala)- jeden z najwcześniejszych osób usługujących uwolnienie od 
demonów. Bóg dal przebudzenie w Gwatemali i od tego czasu wygania demony. 

Smith Wigglesworth (Anglia) (1859-1947). Jego książki opisują masę przypadków wyrzucania 
demonów. Jedno ze świadectw jest takie, ze Smith miał jakąś dolegliwość i Bóg przyprowadził starsza 
siostrę w Chrystusie i młodego człowieka. Oni wyrzucili demony ze Smitha, od tego czasu ta 
dolegliwość ustąpiła. Smitha można zobaczyć na filmie.

Jego książki to np.: On healing, Only Believe, Power to Serve, Faith itd. (spisane przez ludzi podczas 
jego ewangelizacji! Smith nie napisał żadnej z niej, ale zawierają jego kazania, wykłady języków i 
historie uleczeń/ uwolnień i zbawienia. ). 

Frank Hammond (USA) (odszedł w 2004 r. ) Autor wielu książek na temat uwolnienia i walki 
duchowej. Jego sztandarowy produkt- Świnie w Salonie wywołały burze i zarazem rewolucje. Książki 
Franka Hammonda po angielsku można nabyć w księgarni. Frank Hammond miał wpływ na wielu 
usługujących uwolnienie. 

1 http://www.whitakerhouse.com/DeskTop.aspx?page=AuthorInfo&author=382
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Steve Bell (USA) to kolega Franka Hammonda. Do dziś prowadzi służbę Key Ministries.. Na jego 
stronie znajduje się kilka książek po angielsku w formacie pdf. 

Glen Miller (USA, Arkansas) (1921- 2011)- założyciel Lake Hamilton Bible Camp2, które przez lata 
po dziś dzień stanowi swoiste miejsce aby wierzący mogli przyjechać i uzyskać wiedzę i uwolnienie od
demonów! Po prostu obóz uwolnienia!Możliwe, ze posiadają największa na świecie bibliotekę/ 
księgarnie odnośnie walki duchowej i uwolnienia!

Derek Prince (Wlk Brytania)(1915 -2003)- jeden z bardziej znanych autorów i nauczycieli/ 
praktyków służby uwolnienia. Jego służba Derek Prince Ministries znajduje się  w Wlk Brytanii3, 
USA4 i innych krajach. 5 Kolega Glena Millera, Franka Hammonda i innych. 

John Eckhardt67(USA, Illinois)8- jego książki dostępne również na rynku polskim, a szczególnie - 
Modlitwy, które wypędzają Demony.9

Win Worley10 (USA)- jeden z bardziej znanych ludzi w USA, którzy zajmowali się uwolnieniem. 
Swego czasu zadawał się z Frankiem Hammondem, Derkiem Princem itd. Win Worley miał wpływ na 
innych, jak Stan Madrak (demonbuster.com), Gene Moody, Goguen, Mulkey, Hopkins, Jasiński itd. 
Win Worley napisał serie książek pt: Host of Hell oraz 50 mniejszych publikacji. Jego książki i 
publikacje zawierają uwolnienie z katolicyzmu. Jak sam mówił: Większość wydawnictw chciała 
ocenzurować jego książki. Postanowił więc wydać je na własna rękę. Jego kościół nosi nazwę Kościół 
Baptystów Hegewisch(Hegewisch Baptist Church11). Z 'baptystów' jednak zostało niewiele...tzw eternal
security...którego nie ma w Biblii...

Joseph Jasiński (Polska/ Kanada) polski emigrant, założyciel Promise Land Ministries12. Od paru lat 
przyjeżdża do Polski by nauczać uwolnienia. 13 Autor kursów uwolnienia. 

2 http://lakehamiltonbiblecamp.com/

3 http://www.dpmuk.org/

4 http://www.derekprince.org/

5 http://www.derekprince.org/Groups/1000066273/DPM_US/World/International_Offices/International_Offices.aspx

6 http://www.impactnetwork.net/about_eckhardt.html

7 https://www.facebook.com/apostlejohne

8 http://www.johneckhardtministries.com/

9 http://www.bogulandia.pl/product-pol-521-Modlitwy-ktore-wypedzaja-Demony.html

10 http://www.wrwpublications.com/

11 http://hbcdelivers.org/

12 http://www.jesusdelivers.com/

13 http://www.jesusdelivers.com/index.php/deliverance-missions/poland-2014
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Ivory Hopkins (USA, Delaware)- założyciel Pilgrims Ministry of Deliverance. 14 założona od 1983 r. 

John Goguen (USA, Nowy Jork)- założyciel Agape Bible Fellowship15. 

Monty Mulkey (USA) - założyciel West Coast Church od Deliverance16. Jeden z 'uczniów' Wina 
Worleya. 

Stan Madrak (USA)- założyciel bardzo popularnej strony odnośnie uwolnienia: demonbuster.com17. 
Posiada ciekawe artykuły i grupologie demonów: np. katolickich. Posiada wieloletnie doświadczenie w
wyganianiu demonów. 

Gene Moody(USA, Louisiana)18- Gene Moody był beztroskim i dzianym niedzielnym 
Chrześcijaninem aż rożne sytuacje w życiu poprowadziły go do służby uwolnienia i walki duchowej. 
Jego sztandarowym produktem, polecanym dla każdego poważnego usługującego uwolnienie jest 
Deliverance Manual.19 Czytając materiały jego i innych wierzący szybko przekona się o raczkujących 
służbach uwolnienia dookoła. 

Russ Dizdar 20(USA, Ohio)21- założyciel służby Shatter the Darkness22. Powiązany ze Zborami 
Bożymi. Jego sztandarowymi produktami są książki: Black Awakening, Once Blind i inne. 23 Zajmuje 
się pomocą w uwolnieniu osób zaangażowanych w głębokie czary, DID/MPD i naucza o walce 
duchowej i uwolnieniu. 

Frank Marzullo Sr.(USA) ( zm.2003)24- kolega Franka Hammonda i autor wielu publikacji25 na temat 

14 http://www.pilgrimsministry.com/

15 http://www.agapebible.org/

16 http://www.wccd.com/main1.htm

17 http://www.demonbuster.com/

18 http://www.genemoody.com/

19 http://www.genemoody.com/deliverance-manual.html

20 https://www.facebook.com/russ.dizdar

21 http://www.russdizdar.com/

22 http://www.shatterthedarkness.net/

23 http://www.lulu.com/spotlight/russdizdar

24 http://www.frankmarzullo.com/index.php/about

25 http://frankmarzullo.3dcartstores.com/Books_c_1.html
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uwolnienia26: Incubus and Succubus, Manual for the Deliverance Worker, Spirit of the Bride of satan.

Frank Marzullo Jr.(USA)27- to syn Franka Marzullo seniora. Jego książki28 29to np.: Familiar Spirits, 
Spiritual Warfare now. 

Jay Bartlett (USA)3031 to kontrowersyjny 'egzorcysta'. Zna się na wielu aspektach głębokiego 
uwolnienia jak MPD/ DID32 (osobowość wieloraka, zaburzenie dysocjacyjne tożsamości), ludzkie' 
wstawki' (human interjects3334) i kontrowersyjne tzw dysocjacja generacyjna35. 36 Problemem jest to, ze 
będąc ewangelikiem używa krzyża. Nie jest to Biblijne. 

Bob Larson (USA, Kolorado) 37– kontrowersyjny ewangelicki 'egzorcysta'. Używa krzyża do 
wypędzania demonów. Jest rozwodnikiem i każe płacić za sesje egzorcyzmu(ponoć całkiem słono). 
Posiada dość pokazna wiedzę na temat walki duchowej i uwolnienia. 

D.K Olukoya3839 (Nigeria)- założyciel służby Mountain of Fire and Miracles40 (Góra Ognia i Cudów) 
z frekwencja niedzielna ok 100 000 osób i autor niezliczonych publikacji na temat walki duchowej i 
uwolnienia. Porusza tematy nieznane wielu usługującym. Posiada 'file' w wielu krajach np. na 
Ukrainie.41

26 http://lakehamiltonbiblecamp.com/shop/index.php?cPath=206_208_213

27 http://www.frankmarzullo.com/

28 http://frankmarzullo.3dcartstores.com/Books_c_1.html

29 http://lakehamiltonbiblecamp.com/shop/index.php?cPath=206_208_852

30 http://www.blogtalkradio.com/deliveranceradio.rss

31 http://www.jaybartlett.org/

32 http://www.blogtalkradio.com/deliveranceradio/2011/06/28/deliverance-with-jay-bartlett.mp3

33 http://www.blogtalkradio.com/deliveranceradio/2011/07/01/deliverance-with-jay-bartlett.mp3

34 http://heavenawaits.wordpress.com/human-interjects-and-astral-projection/

35 http://www.blogtalkradio.com/deliveranceradio/2011/06/30/deliverance-with-jay-bartlett.mp3

36 http://www.blogtalkradio.com/deliveranceradio/2011/06/29/deliverance-with-jay-bartlett.mp3

37 https://www.boblarson.org/

38 https://www.facebook.com/pages/Dr-DK-Olukoya/27615118086

39 http://www.dkolukoya.com/

40 http://www.mountainoffire.org/

41 https://www.facebook.com/pages/Mountain-Of-Fire-And-Miracle-Ministries-Kharkov-Branch-
Ukraine/196282110454006
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T.B Joshua42 (Nigeria)(ur.1963) to teleewangelista uwolnienia. Założyciel i koordynator Synagogue 
Church of All Nations. 43 Jego stacje telewizyjna Emannuel TV odwiedza masę osób, w tym z rządu, 
sportu, polityki. Posiada charakterystyczny styl uwolnienia. Ogłasza ogień Boży na demony. Czasem 
do 'egzorcyzmu 'używa wody, nad która się modli. Niektóre uwolnienia są spektakularne.  44

Charles Holzhauser (USA, Nowy Jork)45 (zm. 2011)- jeden z kumpli Worleya i innych. Założyciel 
Gospel Revivals Ministries. 46Organizator kampanii ewangelizacji połączonych z uwolnieniem. 

Każdy z nich był pod wpływem niektórych z powyższych, a potem zaczęli własne służby i je 
poszerzyli przez lata. Win Worley należał do Południowej Konwencji Baptystów. W miarę czasu Bóg
pokazał mu i zgromił odrzucanie języków i chrztu w Duchu. Podobnie jak Frank Hammond, po 
przyjęciu prawdy Biblii zmuszony był podjąć decyzje. Frank Hammond był prześladowany za 
przyjecie prawdy Dziejów Apostolskich 2 a także uwalniając Chrześcijan. Worley pozbył się prawie 
wszystkich doktryn baptystów...prócz jednej: raz zbawiony na zawsze zbawiony. To odbiło się na jego 
uczniach i 'naśladowcach'- Jasiński, Goguen, Mulkey podążają za ta niebiblijna i szkodliwa dla duszy 
doktryna bo 'Win Worley zwykł mawiać'. Cóż, Win Worley zwykł odrzucać języki, ale się ocknął 
zawczasu...Interesujące jest jego świadectwo, w którym mówi do Boga po latach: Panie, jestem gotowy
abyś mnie ochrzcił Duchem. Bóg odrzekł mu: ale ja nie jestem gotowy...Musisz czekać, aż nauczysz 
się nie odrzucać i nie wyśmiewać żadnych MOICH darów! Co ciekawe Gene Moody był również pod 
wpływem Worleya, jednak ten po czasie skapnął się i odrzucił te herezje.  Dzisiejsza generacja nie 
ogranicza się do konferencji, CD czy DVD ale wielu z wymienionych jak i innych (Victor Mravlag) 
używają Skype aby uwalniać ludzi, nawet dookoła świata. Ciekawym fenomenem jest również radio 
uwolnienia np.: Omegaman Radio.47 To czas nauczania, telefonów i uwolnienia. 

Może raczkujące bądź prawie nieistniejące w Polsce 'służby uwolnienia' zaproszą dla odmiany kogoś 
kto zdobył wiedzę na te tematy? Na demony nie ma substytutu. Nie możesz ich zagadać, 
spsychologizowac, zatkać i ogłupić pigułkami albo pozytywnym myśleniem. Nie wyjdą, jeśli 
przyjdziesz na 2 godzinne porady. I nie... uwolnienie nie polega na: wyjdź w imię Jezusa...i ...koniec. 
Wróg dziś używa zmodyfikowanych i poszerzonych technik ataków i demonizacji (jak choćby 
wspominane MPD/DID lub bardziej poprawnie SRA- szatańskie rytualne krzywdy). Walka duchowa 
nie ogranicza się do założenia zbroi...Sa ataki i typy okultyzmu, które muszą być skonfrontowane z 
wiedza od Ducha Świętego. Tego jednak brakuje....

42 https://www.facebook.com/tbjministries?ref=nf

43 http://www.scoan.org/

44 http://www.youtube.com/user/ProphetTBJoshua/videos

45 http://www.charlesholzhauser.com/

46 http://www.legacy.com/obituaries/newsday/obituary.aspx?n=charles-a-holzhauser&pid=150043395&fhid=10574

47 http://omegamanradio.com/
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https://www.facebook.com/tbjministries?ref=nf
http://www.scoan.org/


Czas obudzić się ze snu. Nakaz Jezusa się nigdy nie zmienił: 

„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. ” Ew. Marka 16

„Powróciło tedy owych siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam 
podległe w imieniu twoim. (18) Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, 
spadł z nieba. (19) Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej
potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. ”Ew. Łukasza 10 

„A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. (8) Chorych uzdrawiajcie, umarłych 
wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo 
dawajcie. ”Ew. Mateusza 10 

Kto dziś, w tym pokoleniu po prostu będzie posłuszny Jezusowi? Żaden kościół nie może się nazwać 
Pełnej Ewangelii, jeśli nie robi walki duchowej i uwolnienia i angażuje się w ekumenie. Jezus szuka 
dziś osób, które Mu uwierzyły. Czy będziesz to ty?
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