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Katolicyzm przedstawia większość rzeczy w fałszywym świetle w ich systemie.  Ta kwestia
dotyczy tez wymienionego tzw egzorcyzmu. 

Skąd wzięła się nazwa „egzorcyzm”?.Wiemy, ze Jezus ani uczniowie nie używali tej nazwy w
odniesieniu do wyganiania demonów przez nich.   Słowo to, pojawiające się w Biblii jedynie
raz w Dz.Ap 19:13 odnosi się do Judaistów, Żydowskich i wędrownych Egzorcystów, którzy
używali  magicznych  formułek  aby  wypędzać  demony(w  Judaizmie  demon  nazywa  się
dybbuk).

Wiec  owi  „perierchomenōn  Ioudaiōn  exorkistōn”  zabierali  się  aby  uwolnić  biedaka  od
demonów. Exorkizó oznacza właśnie używanie formułek magicznych i niezwykle ciekawe jest,
ze inny werset,  mianowicie Mateusza 6:63 używa tego słowa. Najwyższy kapłan Żydowski
krzyczy do Jezusa:

„Exorkizō se kata tou Theou tou zōntos/ Zaklinam cie na Boga żywego...” 

Czyżby Judaista chciał zastosować egzorcyzm na Panu Jezusie? Słowa używane na wyganianie
demonów dokonywane przez uczniów bądź Jezusa to „ekballō ta daimonia”.

I istotnie- wyganianie demonów to nieodłączna część Ewangelii. Wypada dodać, ze za czym
nastał  NT ludzie  w  rożnych  kulturach  próbowali  sobie  poradzić  z  nękającymi  ich  silami
ciemności. Już Sumerowie opracowali zaklęcia i zabobony aby pozbyć się wrogich i złośliwych
sil  ciemności.   I  „egzorcyzm” tego typu istnieje  w każdej  kulturze dzisiaj.  Np fajerwerki  i
głośne zachowanie ma „wygonić demony” a ma to miejsce np. podczas Nowego Roku.

Powstaje tu zasadnicze pytanie: Czy demon może wygonić demona? Albo: Czy praktykanci
okultyzmu  mogą  to  uczynić?  W historii  znajdziemy  odpowiedz-  i  np.  starożytni  Hindusi
wzywali  „mocniejszych”  demonów  w  hierarchii  jak  demon  ognia,  Agni,  by  dokonać
„egzorcyzmu”. Szatan jest „Boza małpa” i jeśli droga fałszywego, okultystycznego egzorcyzmu
zdobędzie sobie posłuch- to nie zamierza tego nie wykorzystać...Od wieków tez kapłani, którzy
czcili  demony  próbowali  leczyć  ludzi  ich  mocami...oczywiście  za  cenę  demonizacji  i
zwiedzenia...

Dzisiejsze religie tez czynią „egzorcyzm” i robi to Buddyzm, Hinduizm, Islam(na youtube są
filmy  z  „Islamskimi  egzorcystami”),  znajdziesz  niektórych  egzorcystów  Judaistycznych(np
kabalistów),  ba-  Scjentologia  tez  to  czyni  oraz  istnieją  grymuary zawierające  formuły
magiczne(Wicca,  Thelema,  OTO praktykują  tzw  banishing)  aby  pozbyć  się  złośliwych
demonów...

Egzorcyzm oferują tez...sataniści i wyznawcy Lucyfera...a niektórzy ludzie idą gdzie popadnie,
z nadzieja na jakąś poprawę...

Błędny obraz egzorcyzmu kształtujący opinie i postrzeganie społeczeństwa.
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Przez setki lat katolicyzm nie tylko wprowadził do rożnych krajów błędny i niebiblijny(i często
pogański) obraz „Chrześcijaństwa” ale i napoił ludzi z wina przesądów i zabobonów. 

Większość filmów w Hollywood przedstawiają katolickiego księdza, który zmaga się z hordami
demonów przy  użyciu wody święconej, fragmentów tradycji, wzywaniem zmarłych (jak zmarli
katoliccy czy Maryja) aby pozbyć się demonów z ciała ich ofiary.

Wystarczy zajrzeć do Pisma, aby szybko się zorientować, iż Jezus ani apostołowie nigdy nie
używali tych prawdziwie pogańskich metod. Dla osób, które nie wiedza- historycznie krzyż
używany  był  na  długo  za  czym  ludzie  zrobili  z  niego  amulet  w  „Chrześcijaństwie”...Na
przykład krzyż nosił na szyi już król Ashurnasirpal II z Asyrii...

Źródło: earthanditsspecialplaces.blogspot.com

Starożytni  Egipcjanie  mieli  inny typ krzyża-  zwany ankh(krzyż Nilu),  który jest  atrybutem
większości  demonów Egiptu...i  dzisiaj  jest  używany przez Kościół  Koptyjski  (crux ansata)!
(trzeba zabrać diabłu co dobre?). Gnostycy maja swój krzyż:
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Krzyż Koptów

(Źródła: Wikipedia)

 
Krzyż Gnostycki

Niektórzy Protestanccy „egzorcyści” jak Bob Larson czy Jay Bartlett tez używają krzyża (nie
krucyfiksu) aby pozbyć się demonów. Jednak jest to Biblijne? 

Bob Larson oferuje zakup takowego krzyża, za 100$. Wg opisu:

„...każdy Krzyż Wyzwolenia jest rozpoznany w piekle jako widzialne przedłużenie 
ufności w zwycięstwo nad szatanem przez ukrzyżowanie Chrystusa.”

Strona 4z12 https://antyekumenia.wordpress.com

https://www.boblarson.org/webstore/product/cross-of-deliverance/


Don Gabriele Amorth i fałszywy „egzorcyzm”.Analiza problematyki egzorcyzmu w katolicyzmie

Źródło: https://www.boblarson.org/webstore/product/cross-of-deliverance/
Krzyż Wyzwolenia w sklepie Boba Larsona 

Źródło: readychurch.wordpress.com
Bob Larson wraz z drużyną (w tym jego córki)
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Bardzo podobnego krzyża używa Jay Bartlett:

Źródło: www.jaybartlettmissions.com

Apostoł Paweł czy Pan Jezus nigdy nie nosili krzyża (aby ich diabeł miał przez to rozpoznać)
ale demony widziały, ze oni maja i znają autorytet. Demony nie mówiły: o popatrz, oni maja
szaty religijne, i noszą fiolkę z woda,a widziałeś ten krzyż...uuuh co za „moc”. Nie! Pan Jezus i
Paweł byli znani w królestwie szatana! 

„Iēsoun ginōskō kai ton Paulon epistamai hymeis de tines este? ” czyli „Jezusa znam 
(znam z pierwszej reki, bezpośredniego spotkania) i Pawła znam(przez dłuższy czas) ale 
kim u licha WY jesteście?”

Jezusa demony znają nie tylko poprzez to, ze legiony były przez niego wyganiane ale znają Go
od czasów sprzed upadku! Pawła natomiast znają od kiedy się nawrócił i zaczął systematycznie
niszczyć ich królestwo- gdy zaangażował się w znienawidzona dziś służbę uwolnienia...Kim
jednak są ci, którzy mówią o „Jezusie, który głosił Paweł”? 

Kiedy pojawiła się kinematografia, do kin szybko trafiły filmy z udziałem księży katolickich i
osób opętanych demonami. Inna możliwość- egzorcyzmu dokonują osoby zwane „badaczami
paranormalnymi ”, którzy próbują egzorcyzmować nawiedzone domy.  Ich cecha? Ksiądz nie
umie sobie poradzić z demonami i ...ginie...”zamiast ofiary”. Oto obraz katolicyzmu, a ksiądz w
roli głównej jest wynoszony na ołtarze katolicyzm jako „męczennik za wiarę”. W Biblii jednak
to demony wychodziły, a Paweł szedł dalej żywy!

Tytuły  można  mnożyć:  Egzorcysta(z  demonem Pazuzu) który  doczekał  się  sequeli  i  nawet
prequeli1:

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Prequel
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• Exorcist II: The Heretic
• The Exorcist III
• Exorcist: The Beginning
• Dominion: Prequel to the Exorcist

Inne filmy to Rytuał(2011), gdzie sam egzorcysta staje się opętany...The Devil Inside(polski-
Demony (2012))- gdzie kobieta popełnia morderstwa podczas...egzorcyzmu.

Inne to Deliver Us From Evil(2014), The Exorcism of Emily Rose(Egzorcyzmy Emily Rose)
(2005), w którym kobieta opętana przez demony jak  Neron, Kain, Judasz Iskariota, Legion,
Belial i Lucyfer- umiera...

Kolejne filmy to Exorcism: The Possession of Gail Bowers(2006),  Anneliese: The Exorcist
Tapes(2011), Egzorcyzmy Anneliese Michel(2007) i Requiem(2006)/

Anneliese Michel to realna osoba, która umarła podczas katolickiego „egzorcyzmu”. Fałszywa
teologia  katolicka  kazała  jej  „cierpieć  za  grzechy  innych”  i  przyjąć  opętanie...Oto  cytat  z
Wikipedii:

„Sama Anneliese wyznała, iż doznaje objawień Najświętszej Marii Panny oraz Jezusa
Chrystusa, którzy według niej podtrzymywali ją na duchu i zapewniali o tym, że zostanie
świętą. Twierdziła także, że nawiedzały ją dusze zmarłych osób. Anneliese mówiła, że
cierpi za kapłanów, w szczególności za tych, którzy nie wierzą w istnienie osobowego
Szatana, oraz za młodzież niemiecką.”

Fałszywa teologia katolicka, trzymała ja z dala od prawdziwej pomocy! Pośród wymieniana
filmów o tematyce egzorcyzmu, należy wymienić tez następujące tytuły:

• The Last  Exorcism/  Ostatni  Egzorcyzm (2010),  w którym tym razem pokazują  w
fałszywym świetle pastora ewangelickiego.

• The Last Exorcism Part II(2013) z demonem Abalamem
• Possessed(2000)
• The Priests(2015)
• Stigmata(1999)
• The Vatican Tapes(2015)
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I problemem w tych filmach jest to, ze egzorcyzm jest oparty na przesadach, kapłan nie może
przez to wydalić meczących ludzi demonów. Demony są zwalczane fizycznymi sposobami, nikt
nie  zna  autorytetu  w imieniu  Jezus-  zamiast  tego recytowane  jest  Rituale  Romanum,  czyli
zestaw  „powtarzanek”  i  opierają  się  na  dokumencie  zwanym   De  Exorcismis  et
Supplicationibus Quibusdam. Leja się litry wody święconej, wystawiają krucyfiksy...pojawiają
się stygmaty...I pokazana jest „niemoc”...Jest to prawdziwy obraz katolicyzmu, ale jakże nie
Biblijnego Chrześcijaństwa. Jednak TV i  media nie chcą pokazać prawdziwego wyganiania
demonów!

Szef egzorcystów w Watykanie

Rzeczywistość również nie wygląda lepiej...Szef egzorcystów z Watykanu, Gabriele Amorth
przyznał się (Daily Mail), ze Pius XII próbował bezskutecznego „egzorcyzmu” na odległość na
Hitlerze, podczas II Wojny Światowej.

Amorth przyznaje, ze  JP II był bezsilny gdy pojawiła się opętana kobieta (The Telegraph).
Przyznaje tez, ze Benedykt XVI miał przeprowadzić dwa egzorcyzmy w 2009 roku. 

Gabriele  Amorth przyznaje,  ze  „Szatan  mieszka  w  Watykanie  i  możecie  zobaczyć  tego
konsekwencje”(The Telegraph).  Co on ma na myśli?  Ponieważ wyszły tak długo skrywane
skandale pedofilii, i to na cały świat...Oto propaganda Watykanu...Podobnie wyrażał się papież
Paweł VI, który w homilii z roku 1972 mówił:

„To tak, jakby przez jakąś  tajemnicza szparę, nie, to nie jest tajemnicze, przez jakąś 
szparę- dym szatana wszedł do świątyni Boga.”

Katolicyzm  nigdy  nie  był  świątynia  Boga...i  jak  widać  szatana  można  użyć  dla  swoich
własnych interpretacji. Interesujące jest tez to, ze w 2015 roku (wg Catholic Herald) arcybiskup
Tomasz Peta nawiązywał do slow papieża Pawła VI dodając, ze „piekielny swąd” mógł być
wciąż  odczuwalny.  Mowa  tu  o  dopuszczeniu  do  mszy  osób  po  rozwodzie,  kohabitacje  i
stanowisko Franciszka odnośnie homo.

Wtórował  im  Emmanuel  Millingo,  który  wygłosił  cala  „homilie” na  Międzynarodowym
Kongresie o Pokój- Fatima 2000 w roku 1997. Tytuł jego mowy brzmiał: „Sataniści działają w
Watykanie”
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Źródło: Fatima.org

Kim jest więc Gabriele Amorth? Jest Paulista urodzonym w 1925 roku. Egzorcysta został w
roku 1986 a w 1990 założył „Międzynarodowe Stowarzyszenie [katolickich] Egzorcystów”.

Jakich  jednak  oni  dokonują  egzorcyzmów?  Jest  to  „woda  święcona”,  krucyfiks,  kadzenie,
czytanie długaśnych litanii, wzywanie zmarłych i zmarłej Maryi do pomocy, wysyłanie ludzi do
psychiatry...

Gabriele  Amorth specjalizował  się  tez  w  ...Mariolatrii.  W  swoich  książkach  na  tematy
egzorcyzmu pisze o roli Maryi w egzorcyzmach i przyznaje, ze podczas egzorcyzmu „kryje się
pod „jej” szaty”. Jak katolicki „Jezus” nie pomaga, to wzywa zmarłych i Maryję...

W  katolickim  magazynie  ZENIT,  Amorth  przyznaje,  ze  demony  mówią  o  Maryi  jako
„najczystszej  ze  stworzenia...najbardziej  posłusznej  i  nie  popełniła  żadnego  grzechu”...a  to
pokazuje nam,  jak bardzo diabeł kłamie i prowadzi umysłowe gierki z tymi „egzorcystami”!
Ponieważ katolicyzm nie polega na Biblii- nie jest w stanie zakwestionować tego co demony
opowiadają! 

Gabriele  Amorth  mówi o  tym,  ze  „Zdrowaśki”  trzymają  go  w  bezpieczeństwie  od
diabla...Tymczasem, „Zdrowaśka” jest zakazana przez Biblie modlitwa do zmarłych i jest to
nekromancja- komunikacja i wzywanie zmarłych...

W gazecie    Boston Catholic Journal  ,  Amorth chwali  się,  ze „Rozmawia z diabłem każdego
dnia”. Jak widać diabeł prowadzi z nim zwodnicze gierki. Tam pokazuje rady i obnaża katolicki
rytuał. Mówi o dotykaniu osoby opętanej- stuła, zaleca użycie oleju, soli i wody święconej. Aby
„przestraszyć ” demony śmieje się z nich, ze „ma Maryję u boku i jego imię jest Gabriel”.

Jako Maryjny ekspert napisał książkę o tej tematyce:  Gospel of Mary: A Month With the
Mother of God(Ewangelia Maryi: Miesiąc z matka boga).

Strona   Medjugorie Miracles  (Cuda z Medjugorie) tak pisze:
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„Gabriele też przez wiele lat był zaangażowany w mediach i redagował czasopismo, 
Matka Boga. Obok jego stopnia teologii  Gabriele ukończył prawo. Po napisaniu wielu 
książek i esejów o Maryi Dziewicy, uzyskał on tytuł eksperta w mariologii, został 
nominowany jako członek Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej”

Gabriele  Amorth  był  wielkim  czcicielem  Królowej  Nieba,  chwali  tzw  „Objawienia”  z
Medjugorie. Można to zobaczyć i posłuchać na wideo. 

Podsumowując- katolicyzm oferuje światu fałszywy egzorcyzm i fałszywą nadzieje. Ponieważ
nie budują oni  na Biblii-  diabeł  łatwo może ich wodzić  za nos,  rozmawiając z nimi  przez
godziny  i  „potwierdzając”  ich  herezje.  Brak Pisma  i  niebiblijne  przekonania  powodują,  ze
katolicyzm ucieka się do tych samych metod co ludzie na świecie. 

Jaki jest cel szatańskich cudów? Kiedy w katolicyzmie ktoś dostaje szatańskie stygmaty, gdy na
korze drzewa pojawia się kolejna postać „Jezusa” czy „Maryi”, gdy diabeł „drży” przed woda
święcona, kiedy posag roni łzy bądź „krew”- jaki to ma cel?

Szatańskie cuda maja na celu aby utwierdzić ludzi w zwiedzeniu. Aby „przekonać” ludzi do
fałszu. Daily Mail pisze, o „bracie Hermesie” z Kolumbii. Wiąże on osoby opętane do palików,
umieszcza  ich  w okręgu,  nakłada  na  nich  rożne  symbole...potem okrąg  postawiony  jest  w
płomieniach...jajka(które maja „pobrać” nieczyste siły) są umieszczane na ich głowach...a w
domu posiada kapliczkę wypełniona katolickimi bibelotami...

Jeśli okultysta użyje opartego na grymuarze „Rytuału Pentagramu” i demoniczne siły przestają
nawiedzać dom...osoba pomyśli, ze to „Bóg” jej pomógł...i może zwrócić się do okultyzmu po
pomoc...to samo jeśli chodzi o katolicyzm czy inne pogańskie zabobony...

Biblia nas przestrzega,  ze  obok realnej,  mocy Ducha Świętego i  autorytetu Jezusa,  będą w
czasach  ostatecznych  również  i  demoniczne  manifestacje(podróbki)(uwaga!  ISTNIENIE
DEMONICZNYCH CUDOW NIE ZAPRZECZA DZIALANIA BOZEGO!):

• „Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. (24)
Powstaną  bowiem  fałszywi  mesjasze i  fałszywi  prorocy(pseudochristoi  kai
pseudoprophētai) i czynić będą wielkie znaki i cuda (sēmeia megala kai terata), aby, o
ile można, zwieść i wybranych.”Mateusza 24

• „I  widziałem  trzy  duchy  nieczyste(pneumata  daimoniōn)  jakby  żaby  wychodzące  z
paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) a są to czyniące
cuda(sēmeia) duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na
wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.”Objawienia 16

Ci ludzie jednak będą zaprzeczać Pismo! Prawdziwe cuda będą na nim oparte i przybliżą cie do
Jezusa z Biblii, zachęcą do Jego mocy i Ducha Świętego!
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Gdzie więc udać się po pomoc? Należy znaleźć Kościół Protestancki, gdzie służba uwolnienia
jest  praktykowana  na  co  dzień.  Druga  cecha  jest  Biblijność danej  grupy.  I  jak  pokazuje
praktyka, jest to bardzo ważne. Czemu? Bo można trafić do miejsca, które będzie proponować
niebiblijne nauki jak ekumenizm, rozwody itd. 

Osoba, która obiecuje pomoc w uzdrowieniu i uwolnieniu, a potem kieruje cie na duchowe
manowce- nie może reprezentować Boga. Podobnie i osoba,która twierdzi, ze Bóg dzisiaj nie
ma mocy! W dalszym ciągu Pismo mówi:

„ 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. (19) A 
gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy 
Boga. (20) Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo 
znakami, które mu towarzyszyły. ”Ew. Marka 16

 

tagi: Kościół Zielonoświątkowy, Ruch Charyzmatyczny, egzorcyzm, Odnowa w Duchu 
Świętym, Gabriele Amorth, Mariolatria, Mariologia, katolicki egzorcyzm, różnice, 
Biblia, wyganianie demonów, służba uwolnienia, fałszywe cuda, ekumenizm.
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Don Gabriele Amorth i fałszywy „egzorcyzm”.Analiza problematyki egzorcyzmu w katolicyzmie
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