
Chrzescijanie a medycyna.Norman Parish.
(Gwatemala)
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Norman Parish”Wysoka cena efektywnego uwolnienia”, 
1kazanie wygloszone w 2003 roku na XVIII Konferencji 
Uslugujacych Uwolnienie w Lake Hamlton Bible Camp.

“Pan dal mi niesamowite zdrowie. Mam obecnie 71 lat I nie mam zadnych 
dolegliwosci. Jak wielu z nas slyszalo wczesniej moje swiadectwo uzdrowienia? Nie 
bylem u lekarza od 40 lat. 40 lat temu porzucilem medycyne. Bylem astmatykiem. 
Mialem jej najgorszy typ-oskrzelowa. Zle sie mialem przez tydzien do 10 dni-3,4 
razy w roku nawet z calym moim braniem lekow. Bylem tym zmeczony wiec zaczelem 
czytac I studiowac Slowo na temat Bozego uzdrowienia we wczesnych latach 60-
tych.

I zrobilem cos glupiego- z waszego punktu widzenia ale nie mojego! Dalem 
sobie calkowicie spokoj z medycyna, lekarzami. Odkrylem ze jest ona bezsilna. Nie 
potrafi ona nawet uleczyc wiekszosci chorob. Dlatego wy tutaj dzis jestescie obecni. 
Z calymi tymi prochami/ pigulami ktore bierzesz wciaz jestes chory. Czemu tak 
jest?

Bo medycyna moze usmierzyc, moze pomoc ci funkcjonowac  mniej lub bardziej 
przy 20-30-40 do 50% twojego potencjalu ale nie moze cie ULECZYC. 
Najbardziej straszne choroby, ktore dotykaja dzis czlowieka, nie moga byc uleczone 
za pomoca medycznych sposobow. Ilu z was to wie?

Wszelkie wirusowe choroby nie odpowiedza na ich medyczne potraktowanie. 
Lekarze sa tak nieskuteczni, ze nie moga nawet wyleczyc przeziebienia/ kataru. A 
pomimo tego faktu wiekszosc ewangelicznych Chrzescijan, Zielonoswiatkowych 
Chrzescijan tu, w Ameryce polega 100% na medycynie I nie moze zyc bez niej.

1 http://lakehamiltonbiblecamp.com/catalog/product_info.php?products_id=3173
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Chrzescijanie to lekomani! Moze masz problem z wysluchaniem tego 
co mowie, ale jesli bedziesz bral tabletki po to tylko aby to pomoglo ci przetrwac, 
tworzy sie uzaleznienie. O, moze zmienie temat?

Wiec 40 lat temu porzucilem leki I zadecydowalem sie zaufac Bogu! Albo 
Pan mnie uleczy albo wezmie. Ja po prostu nie chcialem juz dluzej byc niewolnikiem 
lekow. I pozwolcie sobie powiedziec, bracia I siostry, ze zajelo mi to 10 lub 12 lat aby 
dojsc do Bozego uleczenia. Kontynuowalem zycie cierpiac, bez brania tabletek-‘na 
glodzie’.

Bylem u bram smierci kilka razy. Moi rodzice, ktorzy byli misjonarzami 
chcieli mnie zaciagnac do szpitala ale ja powiedzialem: Nie ma mowy! Odmawiam. 
Bylem doslownie o oddech od wiecznosci kilka razy.

W 1974 r, 29 lat temu dzieki kilku cudownych okolicznosciach odkrylismy, ze 
w naszej rodzinie dzialala klatwa, ktora byla nalozona na nas 30 lat wczesniej w 
Kolumbii, Ameryce Poludniowej ta klatwa byla wyslana przez sataniste I cala 
rodzina sie rozchorowala. I to byl czas kiedy moja astma sie zaczela.

Odkrylismy ta klatwe poprzez moja mame. Byla ona zagorzala 
baptystka(czyli jak ja to nazywam-  chrustem  2  , nieposluszny, bez mocy)   I niegdy 
nie byla ochrzczona w Duchu Swietym I po prostu odmowila wszelkich rozmow na 
temat uwolnienia.

Ale gdy moj tata odszedl zachorowala tak powaznie,ze ktoregos dnia 
zadzwonila do mnie I powiedziala-“Synu, chcialabym abys przyszedl I modlil sie o  
mnie” I to mnie zszokowalo  bo ona nigdy wczesniej nie poprosila mnie o modlitwe! 
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 Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha 
Chrystusowego, ten do Niego nie należy. 

(List do Rzymian 8:9, Biblia Tysiąclecia)
jeśli
«spójnik wprowadzający zdanie podrzędne określające warunek, od którego spełnienia zależy to, o czym jest mowa w zdaniu 
nadrzędnym, np. Jeśli będziesz dobrze się uczył, to dostaniesz stypendium.»
«spójnik używany do ostrzeżenia rozmówcy przed negatywnymi konsekwencjami działania, o którym mowa w zdaniu podrzędnym.»
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Wiec odpowiedzialem: Bede z rana I prosze abys nic nie jadla do czasu az przyjde. 
Przyszedlem wiec I zaczelem modlic sie na jezykach, a ona z miejsca stracila 
przytomnosc I upadla na podloge. Zaczela sie wic jak waz I smiac jak hyena. I 
pomimo tego,ze moja matka byla wierna misjonarka, wiele, wiele lat wiecie co miala? 
Demony!

Zaczelem walke z nimi, wiazalem I nakazywalem im wyjsc z niej. W tym 
czasie gdy konfrontowalem te demony, odkrylem, ze jest klatwa, wiec ja zlamalem. 
Klatwa zostala zrzucona przez wiedzme, ktora zyla w naszym sasiedztwie I byla 
to jedna z silniejszych klatw, jaka moze byc zrzucona I wymyslona  przeciwko danej 
osobie lub rodzinie. I naprawde dzialala( hit away), do tego stopnia, ze bylo trudno 
ja wykryc. Ale wraz z uwolnieniem mojej mamy, ja zostalem uwolniony! Tego 
samego dnia! Kiedy ja mame uwalnialem, Bog uwolnil mnie I tak doszedlem do 
uleczenia.

I pozwolcie, ze co swam powiem. Podczas nastepnych 29 lat nie mialem nawet 
bolu glowy! Bog jest mi swiadkiem. Nie mialem ani przeziebienia ani goraczki. 

Jezdzilem dookola swiata, bywalem w 
dzungli, obszarach gorskich

, we 
wszelkich typach klimatu, wroznych 
okolicznosciach. Jadlem co mi podano 

I nawet nie pytalem co mi podali, bo jest prawdopodobne ze bym zwrocil to. Po 
prostu bralem do ust, gryzlem I polykalem.
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Nigdy nie mialem malarii3.Cale zycie spedzilem w Ameryce lacinskiej, od 
czasu gdy mialem 4 lata.

Nigdy nie mialem goraczki malaryjnej, duru brzusznego4, czerwonki5 ani 
zapalenia watroby6. Jedyna choroba jaka  mialem cale zycie byla to astma I kiedy 
zostalem uleczony zylem od tego czasu w prawie perfekcyjnym zdrowiu.

Czy przetestowales Slowo Boze? Oczywiste jest ze niektrozy z was nigdy 
tego nie zrobili. Bo pomimo, ze przybyliscie tu, do Lake Hamilton Bible Camp na 
konferencje, zaloze sie ze macie walizki I torebki wypelnione lekami?! Czemu tak 
cicho sie zrobilo? Co? To Slowo dziala lub nie. A jesli nie to je wyrzuccie na 
smieci…

3 Malaria, zimnica (łac. malaria, plasmodiosis, dawna nazwa febra z łac. febris = gorączka, także paludyzm) – ostra lub 
przewlekła tropikalna choroba pasożytnicza, której różne postacie wywoływane są przez jeden lub więcej z czterech 
gatunków jednokomórkowego pierwotniaka z rodzaju Plasmodium rotium

4 Dur brzuszny (łac. typhus abdominalis), zwany dawniej tyfusem lub tyfusem brzusznym, jest ogólnoustrojową chorobą 
bakteryjną wywołaną Gram-ujemnymi pałeczkami z gatunku Salmonella typhi.

5 Dyzenteria, czerwonka (gr. dysentería) – ostra choroba zakaźna jelit, w szczególności jelita grubego

6 Zapalenie wątroby (łac. hepatitis) – grupa chorób wątroby o różnej etiologii, których wspólnym mianownikiem jest 
stan zapalny tego narządu.
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Ty I ja powinnismy zyc awangardowo. Czy naprawde wierzymy w 
uzdrowienie, czy naprawde poddalismy Slowo probie? Czy naprawde wierzymy 
uwolnienie( od demonow)? Czemu ne zadasz sobie tego pytania dzisiejszego 
wieczoru?”

Lake Hamilton7

Norman Parish”Czy Chrzescijanin moze miec demona?”, 
8kazanie wygloszone w 1980r podczas obozu letniego w Lake 
Hamilton Bible Camp9

“ Jedna z przyczyn dlaczego wy Ziekonoswiatkowcy I Charyzmatycy nie 
czujecie potrzby aby przejsc uwolnienie jest fakt, ze jestescie odurzeni prochami. 
Zbyt wielu z was bierze tabletki, pigulki I srodki uspokajajace. A co tak naprawde 
daja te srodki? Znieczulaja te osrodki nerwowe, ktore sa zaatakowane. Nie czujesz 
ataku wroga, ale demony wciaz sa wewnatrz. Po prostu masz te osrodki znieczulone. 

7 Lake Hamilton is a 7,200-acre (2,900 ha) reservoir near Lake Hamilton, Arkansas and Hot Springs, Arkansas. It is located on the 
Ouachita River, one of Arkansas's most popular rivers. It is formed from Carpenter Dam which was named after Flavius Josephus 
Carpenter. Along with Lake Catherine and Lake Ouachita, it is one of the lakes that helps make Hot Springs a boon for tourism.
8 http://lakehamiltonbiblecamp.com/catalog/product_info.php?products_id=1708

9 http://www.lakehamiltonbiblecamp.com/
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Nie czujesz tej drazliwosci. Nie czujesz tej ekstremalnej nerwowosci poniewaz 
jestes pod wplywem lekow. A ja mysle, ze  Chrzescijanin nie powinien brac zadnych 
lekow, czy srodkow nasennych…

Nie wydaje mi sie, ze Chrzescijanin powinien brac jakiekolwiek leki. Nawet 
jesli sa one z przepisu doktora, co to co robisz(biorac je) jest proba zatuszowania 
faktow(dzialalnosci) demona.

Te demony sa tam I zapuszczaja korzenie glebiej w twoje zycie wraz z czasem 
I im szybciej sie ich  pozbedziesz tym lepiej. A jesli juz sie ich pozbedziesz, to nie 
potrzebujesz zadnych lekow!

No, co powiecie na to? Czy sie zdenerwowaliscie?
To co sie wzburza u ciebie wewnatrz jest wlasnie tym o czym mowie teraz! Co?
Nie wydaje mi sie, ze Chrzescijanin potrzebuje srodkow stymulujacych czy 

jakis srodkow uspokajajacych,’pobudzaczy’ czy’uspokajaczy’ ani srodkow 
nasennych!

Ale czemu polykacie pigulki tonami?
Ameryka(I nie tylko) dzis staje sie narodem uzaleznionym od medycyny! 

Jest ona zamroczona pigulkami z przepisu I praw lekarskich.
Amen? A czy Chrzescijanie potrzbuja tego? Nie? Wiec jesli jestes nowo-

narodzonym z Ducha(mowisz na jezykach) pozbadz sie swoich pigulek!”
Kontak z Normanem po angielsku lub hiszpansku na:

normanparish@hotmail.com

http://www.cristocentro.org/Lecturas/50anos.htm
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Lekomania wśród Polaków

http://www.biomedical.pl/nalogi/lekomania-wsrod-polakow-173.html
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