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Radykalna i bezkompromisowa książka odkrywająca i niszcząca religijne dzieła ciemności.
Jak zerwać więzy religijne to książka zawierająca pełne mocy wskazówki, mogące pomóc w uwolnieniu się
od grzechów, nieprawości, przekleństw i złych duchów. Przedstawia ona również, jak praktycznie
wykorzystać te wskazówki w kontekście więzów religijnych spowodowanych niebiblijnymi wierzeniami i
praktykami stosowanymi w Kościele rzymskokatolickim. Wielu narodzonych na nowo chrześcijan mających
katolickie pochodzenie nadal nie jest w pełni świadomych ukrytego negatywnego wpływu katolicyzmu na
ich życie. Wpływu, który skutecznie utrudnia im naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli zaliczasz się do
tych osób, zachęcam Cię gorąco do sięgnięcia po tę pozycję. Zawarte w niej duchowe spostrzeżenia oraz
modlitwy mogą dokonać wyjątkowego przełomu duchowego w Twoim życiu.
„Pouczająca i potrzebna książka”.
Graham Powell
O Autorze: HAN BOUMAN, Holender, został powołany przez Boga do Polski w 1999 roku. Jednak
przeprowadził się tam dopiero w 2011 roku, prowadzony przez Ducha Świętego. Ma on szczególne Boże
przesłanie dla narodzonych na nowo chrześcijan wywodzących się z Kościoła katolickiego. Przesłanie, które
pozwoli im wyswobodzić się z religijnych więzów spowodowanych katolicyzmem. Autor mieszka obecnie w
Gdańsku, gdzie należy do Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.
Recenzje
Han Bouman jest moim dobrym przyjacielem od wielu lat. W czasie trwania tej przyjaźni zdałem sobie
mocno sprawę z jego miłości do ludzi i umiłowania prawdy. Oddał swoje życie Jezusowi, żeby Mu służyć bez
zahamowań, a jego miłość do Polski i Polaków jest najprawdziwsza. Wielu ludzi wyznających, że kocha i
naśladuje Chrystusa – czy są oni katolikami, protestantami czy prawosławnymi – może mimo wszystko
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potrzebować uwolnienia z więzów religijnych wywodzących się z tych tradycji religijnych. Apostoł Jan
wspomina słowa Jezusa, który powiedział: „Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi
uczniami; I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.
Książka „Jak zerwać więzy religijne” została napisana dla tych, którzy byli w jakikolwiek sposób powiązani z
katolicyzmem i mogą z tego powodu borykać się z religijnym jarzmem i więzami wynikającymi z tej tradycji.
Niech wielu, którzy przeczytają tę książkę i zastosują prawdy biblijne w niej zawarte, osiągnie wolność, która
zadziwi ich i spowoduje, że Jezus stanie się w ich życiu bardzo osobisty i potężny.
„Han – Dziękuję Ci za twoją gorliwość przy tworzeniu tej pouczającej i potrzebnej książki”.
GRAHAM POWELL
Ewangelista, nauczyciel, autor książek (British Columbia, Kanada).
Han Bouman napisał bardzo potrzebną książkę, pomagającą odkryć to, co Biblia mówi o pewnych
praktykach religijnych, obecnych zwłaszcza w Kościele katolickim. Martwe religijne zwyczaje i tradycje w
naszych kościołach są często przekazywane z pokolenia na pokolenie, utrudniając ludziom odnalezienie
prawdziwego, żywego Boga i życia, które On im dał.
W swojej książce „Jak zerwać więzy religijne” Han Bouman w bardzo praktyczny sposób prowadzi czytelnika
nie tylko do poznania prawdy, lecz również do uwolnienia z więzów katolicyzmu i chodzenia w wolności,
jaką Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie. Książka ta może też służyć jako podręcznik dla tych, którzy chcą
pomóc innym w uzyskaniu wolności.
Poznałam Hana w Polsce, kiedy przyjechałam tam z usługą. Kiedy powiedział mi o tej książce, natychmiast
poczułam radość Bożą z powodu stanowiska, jakie przyjął przeciwko planom diabła dotyczącym
chrześcijaństwa w Europie. Po przeczytaniu książki stało się dla mnie jasne, że Bóg dał ją w obecnym czasie
po to, by przygotować nasz kontynent na przebudzenie i by pomóc ludziom Siebie odnaleźć.
Modlę się o to, by to wielkie dzieło, które Han Bouman wykonał w tej książce, zostało przetłumaczone i
wydane w całej Europie, zwłaszcza w państwach katolickich.
PÄIVI HEIKKILÄ
Narodowa Armia Modlitwy za miasta w Europie.
Autorka książki: „Pan da wam miasto”
Przedmowa (Fragment)
Ta książka została napisana dla chrześcijan na nowo narodzonych, którzy mają katolickie pochodzenie.
Wielokrotnie ludzie uważają, że kwestia uwolnienia dotyczy jedynie ludzi opętanych,
prostytutek, homoseksualistów, czarownic itd. Ludzie ci zdecydowanie potrzebują uwolnienia, ale Biblia
mówi też o innych potrzebujących uwolnienia:
Potem weszli do Kafarnaum, a zaraz w szabat Jezus wszedł
do synagogi i nauczał. I zdumiewali się jego nauką, uczył ich
bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie.
A w ich synagodze był człowiek mający ducha nieczystego,
który zawołał: Ach, cóż my z tobą mamy, Jezusie z Nazaretu?
Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś: Świętym Boga.
I zgromił go Jezus: Zamilcz i wyjdź z niego! Wtedy duch nieczysty
szarpnął nim i zawoławszy donośnym głosem, wyszedł
z niego. I zdumieli się wszyscy, tak że pytali się między sobą:
Cóż to jest? Co to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet
duchom nieczystym i są mu posłuszne?
(Marka 1:21–27)
Czytamy tutaj, że Jezus wszedł do synagogi, a więc do zgromadzonych tam bogobojnych ludzi, a nie
„wielkich” grzeszników. Człowiek z nieczystym duchem był bogobojnym mężem, który prawdopodobnie
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miał jakieś problemy, ale nie potrafił sobie z nimi poradzić. Nieczysty duch, który był za te problemy
odpowiedzialny, przez lata ukrywał się w nim. Jednak, kiedy nagle do synagogi wszedł Jezus, demon się
ujawnił. To samo dzieje się dzisiaj. Wielu ludzi, którzy po narodzeniu się na nowo i przyjęciu zbawienia są już
chrześcijanami, nadal może borykać się z niektórymi problemami. Wielokrotnie za tymi problemami stoją
duchy demoniczne, które chcą tak długo pozostać w ukryciu, jak tylko to możliwe...
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