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Nasza „wycieczkę” w nieznane dla wielu wierzących w Polsce zaczniemy od ludzi,
którzy zaczęli praktykować uwolnienie od demonów najwcześniej. Wielu w Polsce 
mogło słyszeć o Derku Prince ale nie jest świadome, ze było wielu przed nim. On 
osobiście znal większość osób tu wymienionych, co nie jest tez powszechnie znane.
Zdecydowanie najwcześniejszym pionierem służby uwolnienia był H. A. Maxwell
Whyte (1908-1988). Whyte urodził się w Londynie. Bóg poprowadził go do chrztu
w Duchu Świętym i do służby uwolnienia.  Jest autorem wielu książek na temat
uwolnienia, dostępnych po dziś dzień np. na Amazon

Glen Morton Miller Jr.  (1921-2011) urodził się w Springfield. Biznesmen, który
miał  kontakt  z  Demosem  Shakarianem i  Biznesmenami  Pełnej
Ewangelii(FGBMFI). W 1967 roku Bóg dal mu wizje miejsca, gdzie ludzie mogą
przyjść  i  otrzymać  pomoc  duchowa.  Tak  powstał  Lake  Hamilton  Bible
Camp(LHBC),  miejsce  gdzie  organizowane  są  po  dziś  dzień  cale  konferencje/
warsztaty  na  temat  uwolnienia.  Przez  LHBC  przewinęło  się  wielu  ludzi
usługujących  uwolnienie  od  demonów jak  Derek  Prince,  Norman  Parish,  Gene
Moody i wielu, wielu innych.

Win Worley był typowym baptysta należącym do Południowej Konwencji 
Baptystów- profesorek z licznymi tytułami. Bóg poprowadził go jednak do chrztu 
w Duchu Świętym i służby uwolnienia, co otworzyło go na Biblijny wymiar służby.
Swoje doświadczenia w batalii duchowej z demonami uwiecznił w wielu 
książkach. Obok tego powstała cala grupa usługujących uwolnienie w Ameryce i 
nie tylko. Jozef Jasinski (imigrant z Polski), Monty Mulkey, John Goguen, Gene
Moody, Glen Miller, Michael Thierer oraz Ivory Hopkins. 

Peter Derek Vaughan Prince(1915-2003) jest znany Polskim Protestantom, 
ponieważ był kilka razy w Polsce. Był żołnierzem, potem został pastorem, Bóg 
ochrzcił go potężnie Duchem Świętym. Osiągnął sukces w misjach, pastorowaniu 
ale któregoś dnia Bóg zadał mu pytanie: „Jesteś tym usatysfakcjonowany, czy 
chcesz więcej?”. Ta myśl wywołała w nim protesty i gniew. Wołał jednak: Jeśli jest
więcej- to chce. Bóg poprowadził go do służby uwolnienia i walki duchowej. 
Prince należy do tej grupy Charyzmatyków, która położyła duży nacisk zarówno na
Ducha jak i Słowo. Jego sztandarowym dziełem jest „Demony wyganiać będą”, 
pozycja, która powinna znaleźć się w biblioteczce i regularnej lekturze u każdego 
poważnego Protestanta w Duchu. 
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Frank Hammond to kolejny seminaryjny baptysta. Bóg jednak pokazał mu chrzest
w Duchu Świętym i musiał wybierać: albo będzie posłuszny albo zostanie pośród 
nich. Wybrał posłuszeństwo i stal się Charyzmatykiem. Niedługo po tym Bóg 
poprowadził go do służby uwolnienia, czym ku jego zaskoczeniu zyskał sobie 
krytykę i opozycje niektórych Zielonoświątkowców i Charyzmatyków. Wybrał 
znowu posłuszeństwo Bogu. Bóg pokazał jego zonie we śnie- jakie demony stoją za
schizofrenia, co opisali w sztandarowej produkcji: Świnie w Salonie, która do 
Polski dotarła dopiero po 30 latach!

Gene Moody był nominalnym Chrześcijaninem, który żył w świecie. Miał dobra
prace więc powodziło mu się z zona dobrze. Sielanka skończyła się gdy diabeł
zaatakował ich życie.  Problemy w rodzinie okazały się demoniczne, co popchnęło
jego i żonę do służby uwolnienia. Wiele pomogły mu materiały  Dereka Prince  i
Wina Worleya.  Jeden z mówców na licznych seminariach odnośnie uwolnienia(w
tym w LHBC). Jego sztandarowym produktem jest Podręcznik Uwolnienia, który
jest wielka księgą na ten temat. 

Stan  Madrak to  kolejny  usługujący  uwolnienie.  Założył  stronę
www.demonbuster.com, gdzie zamieścił setki linków do materiałów aby uzyskać
uwolnienie. 

Win Worley „wyprodukował” wielu usługujących uwolnienie. Każdy z nich ma
swoja  służbę.  Zaliczyć  można  tu  Johna  Goguena (www.agapebible.org),  Monty
Mulkey(http://www.wccd.com/),  Ivory  Hopkinsa(www.pilgrimsministry.org)  i  Jozefa
Jasińskiego(www.jesusdelivers.com). Monty Mulkey i Ivory Hopkins ma wiele pozycji
do studiowania tematu uwolnienia od demonów. Jozef Jasinski, imigrant z Polski
obecnie rezydujący w Kanadzie odwiedza ja od jakiegoś czasu.  

Jozef Jasinski przyjeżdża do Polski w Kwietniu, więc możesz zobaczyć na żywo 
jak robić uwolnienie od demonów! 

Na tym oczywiście lista się nie kończy! Pastor z Nigerii i założyciel Mountain of 
Fire and Miracles(MFM)(Góry Ognia i Cudów)- D.K Olukoya jest pionierem 
uwolnienia i walki duchowej w Nigerii. Jest to mikrobiolog i doktor molekularnej 
genetyki, którego Bóg ochrzcił w Duchu i poprowadził do służby uwolnienia. Jeśli 
chcesz dowiedzieć się czegoś na te tematy, nie możesz pominąć jego pozycji, a jest 
ich ponad 100 (wiecie- doktorek ;))! 
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Może ktoś zada tu pytanie- a co z kobietami? Czy są jakieś, które Bóg używa do 
przynoszenia uwolnienia? Oczywiście! Wymienił bym tutaj dr. Pat Holliday, 
Doris Wagner, Carle Butaud, Geri McGhee czy Mildred Coffey.

Należy tez wymienić Lestera Sumrala, Boba Larsona, Jaya Bartletta, TB 
Joshua, Billa Nulla oraz Billa Subritzkiego. 

Niestety nie każdy z nich jest w porządku. Bob Larson to kontrowersyjna postać, 
która używa krzyżyka do uwolnienia, podobnie jak Jay Bartlett. Bartlett jest 
zaślepiony na katolicyzm pomimo, ze wygonił dziesiątki Maryj i innych 
bałwochwalstw!Larson jest po rozwodzie. 

Czy pominąłem kogoś? Na pewno ;). Jak widzimy, do nas większość książek chyba
nigdy nie dotrze! Inne przychodzą po 30 latach...Służba walki duchowej i 
uwolnienia na zachodzie poszła o wiele dalej, gdy w Polsce raczkuje albo jest 
nieobecna. 

Osoby pragnące usługiwać w tej służbie muszą po pierwsze być ochrzczone w 
Duchu, prosić od dar rozpoznania duchów i...wołać do Boga o poznanie w tej 
kwestii! Jeśli znasz angielski i jesteś gotowy wydać coś na własne szkolenie- 
pozycja literatury jest bogata...Jeśli nie znasz, to zawsze możesz nabyć „Świnie w 
Salonie” czy”Beda wyganiać demony” i...wziąć udział w nadchodzących 
seminariach! To zmieni twoje życie i podejście na zawsze! 

Służby uwolnienia są rożne i maja rożne podejścia. Możesz natrafić na płytkie, inne
mogą nie wiedzieć na temat takich aspektów jak syndrom podzielonej osobowości 
czy jak pomoc ofiara szatańskich rytualnych krzywd. Modlitwa i proszenie Boga o 
kierunek na pewno pomoże nam uniknąć złych miejsc i niekompetentnych ludzi...

Na http://chomikuj.pl/antyekumenia znajduje się wiele, wiele materiałów na temat
uwolnienia.  Pamiętaj-  uwolnienie  to  nie  jednorazowa wizyta  w kinie!  Potrzeba
wiedzy, rozeznania i autorytetu! 
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