Rodzina i płeć pod atakiem- Produkcja
odmieńców.

Wstęp.
Ostatni reżim- inny od tego co widzieliśmy
dotąd!

„Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i
nie będzie. ”

Dziś dożyliśmy czasów odmiennych niż nasi przodkowie. Z jednej strony żyjemy w czasach
Nowego Testamentu, i możemy doświadczać zapowiadanej od wieków laski w postaci Jezusa
Chrystusa, oraz chrztu w Duchu Świętym, walki duchowej, znaków i cudów oraz wyganiania
demonów!
Z drugiej strony, zbliżamy się do największego odstępstwa jakie dotąd doznała ludzkość. Pod
hasłem tzw. Nowego ładu, chcą zmienić podstawy na których założony został ten świat. Do
kłamstwa Darwinizmu, dochodzą dziś: atak na rodzinę i płeć. To ma na celu zniszczyć ludzkość
od podstaw i otworzyć na demonizacje o jakich świat nie słyszał. Każda poprzednia
cywilizacja, nawet będąc w zwiedzeniu fałszywych nauk i religii, zawsze honorowała
małżeństwo oraz zachowywała różnice płci. Postudiuj jakakolwiek epokę. Nawet potwory jak
Hitler, Stalin, Lenin wiedzieli o tym i rozumieli te różnice.
Dziś szaleńcy próbują przedstawiać fałszywe 'wyniki badan' i wprowadzając kontrolowane
tzw: 'rewolucje' po to aby odwrócić normalność do góry nogami i stworzyć jeszcze raz świat
opętanych. Pamiętamy czas, w ks. Rodzaju, gdy ludzkość przekroczyła wszelkie granice w tym
normalności. Prawdopodobne nie było dla nich rzeczy, których by nie wypróbowali na sobie
czy innych. Stad poziom demonizacji sięgnął zenitu, ze ich myśli i czyny były tylko złe.
Wówczas Jahwe, zmuszony był położyć kres cywilizacji przed potopem, bo być może sięgnęli
poziomu pół człowieka pól demona. Jako studenci Pisma Świętego, zobaczymy, ze w ks
Objawienia, ludzkość dochodzi do gorszego niż ten poziomu.
To co przygotował na nich antychryst z Watykanu spowoduje nieodwracalne zmiany w ich
wieczności. Podobnie jak Ezaw, sprzedawszy pierworodztwo, nie mógł, pomimo płaczu go
zdobyć na powrót. To jest ostrzeżenie dla każdego, który wzywa imienia Jezusa. Jeśli wierzysz
w 'raz zbawiony na zawsze zbawiony' to jesteś pierwszym kandydatem do bicia. Postawiony
wobec wyborów, będziesz kombinował aby się wymigać, idąc na coraz to poważniejsze
kompromisy, az w końcu, jeśli się nie opamiętasz przyjmiesz znamię, i osiągniesz taki poziom,
ze będziesz nie do odratowania. Zauważ, ze ludzie, którzy otrzymają znamię nie będą wcale od
razu tym dotknięci. Oni nawet nie zauważą co stanie się z nimi. Dalej będą tkwić w grzechach,
czarach, zboczeniach. Dziwić się będą, jak wierzący im powiedzą,ze coś jest nie tak! To efekt
zwiedzenia!
Celem antychrysta nie jest tylko świat. Szczególnie wodzi on oczami za prawdziwym

kościołem! Nie za letnimi, chodzącymi w ciele wierzącymi, ale za resztka, branka Jezusa, która
chodzi w mocy Ducha Świętego! To jego prawdziwy cel. Dożyliśmy czasu, w którym coraz
więcej apostazji wkrada się do kościoła, pośród wierzących. Coraz więcej ludzi idzie na
kompromis.
Pamiętajmy jedno- może wierzący są chaotyczni i nie są poważni względem Bożych spraw,
jednak wróg na świecie jest zorganizowany. Jego pętla się powoli zacieśnia. Rożnego typu
organizacje, na rożnym poziomie łączą się by przygotować grunt na Nowy Ład Społeczny/
Światowy, który jest wypełnieniem marzeń okultyzmu. Dziś przed naszymi oczami widzimy
jak łączą się religie, w tym tzw 'Protestanci', oraz państwa, ekonomie, i krok po kroku chcą
wdrażać ich demoniczny system wartości.
To co Jezus opisuje jako 'czas wielkiego ucisku', okultyzm upatruje jako czas 'złotego wieku'!
Oni mażą o tzw Atlantydzie, która nie może być niczym innym niż czasem przed potopem,
kiedy ludzie chodzili w bliskiej relacji z demonami i ich wartościami!
Każda religia tego świata, poza Biblijnym, pełnym Ducha Świętego i Prawdy Słowa
Chrześcijaństwem Protestanckim, czeka na przyjście antychrysta. My wiemy, ze jest nim
papież. Ten, powolutku zrzuca maskę. Ostatnie lata przyniosły wielkie obnażenie horroru
zbrodni seksualnych, wielu świadczyło o rytuałach okultystycznych dzisiejszych się za
murami i w piwnicach Watykanu! Dziś papież coraz bardziej pokazuje prawdziwe oblicze.
Jeśli katolicy nie obudzili się do dziś, to nie wiem co ich obudzi aby wyszli z tego bezbożnego
systemu i szukali prawdziwego Jezusa. Papież, zachęca 'wiernych' aby stali przeciwko aborcji,
oraz chce aby zaakceptowali zboczeńców. 1 Papież ma wysłać ankietę2, do każdej katolickiej
parafii na całym świecie! Szykują się kolejne zmiany w wiecznie ewoluującym i
bałwochwalczym systemie antychrysta!3 Wg papy, trzeba ułatwić 'zbyt długa' procedurę
rozwodu!
My wiemy, ze zarówno homoseksualizm jak i pedofilia nie są obce papieżom! Historia to
pokazuje, pomimo wielkiego wysiłku by ja stłumić i zapomnieć, przy udziale nie tylko
Jezuitów, ale i wielu tzw 'Protestantów' To ślepcy bądź wilki w owczej skórze, którzy zakradli
się by robić Protestantów od środka!
Wielu tzw czołowych pastorów w Ameryce, nie śmiało stanąć przeciwko zboczeniu, gdy mieli
okazje być świadectwem wobec milionowych tłumów, które widziały zamiast odwagikompromis i gierki słowne! Amerykańskie media, robią sobie pożywkę z niestałych i
bojaźliwych pastorów! Świat śmieje się z kościoła Protestantów, gdyż ci nie stoi za tym co
wierzą! Boja się przyznać! Wstydzą się Jezusa i Jego słowa, a każdego który chce ich obudzić z
ospałości, snu i kompromisu, wyszydzają i próbują zamknąć mu usta.
Pamiętajmy tez o triku. Co ludzie mówią, ze jest nowe, zwykle jest stare, tylko chcą to
popchnąć pod nowa nazwa! Izrael w ST, dal się nabrać 'nowymi bogami' i ich 'nowymi'
1 http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/pope-francis-sends-out-survey-to-ask-catholics-about-gay-sexabortion-and-contraception-8941336.html
2 http://www.scribd.com/doc/180575701/Vatican-questionnaire-for-the-synod-on-the-family
3 http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Pope-asks-should-we-make-marriage-annulmentsimpler-20131202

systemami! Skutek? Fatalny. To, ze ludzkość i pokolenia się nie uczą to jeden fakt, natomiast ze
kościół daje się nabrać to następny. Kiedy się obudzicie?
„Gdy obrano sobie nowych bogów, bogów, których przedtem nie znano, Wtedy nie było
widać tarczy ani włóczni. U czterdziestu tysięcy w Izraelu. ” Sędziów 5
Ostatnio, 'arcy-biskup' Justin Welby, który stoi na czele 80 milionów anglikanów znowu
dołożył do pieca. Ta osoba jawnie pracuje dla Nowego Ładu. W marcu tego roku spekulowano,
ze jest on agentem MI64, brytyjskiego wywiadu!

Welby twierdzi, ze pozycja kościoła odnośnie zła, jest 'niegodziwa 5' i kościół musi się
dostosować do obecnych tendencji w społeczeństwie! Również, zaprosił grupę katolików, aby

4 http://www.theguardian.com/uk/2013/mar/21/justin-welby-spook-speculation
5 http://www.telegraph.co.uk/news/religion/10271438/Archbishop-urges-Christians-to-repent-over-wicked-attitude-tohomosexuality.html

zamieszkali w jego pałacu6, angażując się we wspólne modlitwy.7 Justin wzywa kościół do
przyłączenia się do 'rewolucji seksualnej'8 Prezes Joseph Pilling stwierdził, ze 'kościół
powinien odzwierciedlać prędkie zmiany zachodzące w społeczeństwie aby uniknąć
wiszącego nad głowami kryzysu, spadek osób chodzących do kościoła...'
Dziś chcą ordynować jawnych pedałów, oraz zmienić swoja 'Biblijna' pozycje, na ta ze świata i
obecnego wieku! O , ta wymówka jest oklepana! Czemu nie powiedzieć światu: NIE! I stanąć za
Jezusem!?? On jak Saul, czuje 'winę',ze to co Bóg zakazał nie może się plenic! To tak jakby
rozpaczać odnośnie upadku lucyfera i płakać jak Bóg był 'zły' ze go potępił do jeziora ognia! To
to samo fałszywe współczucie!
A tak Welby, będzie u siebie 'błogosławił' to co Bóg nazwał odrażające! Będzie ordynował tych,
którzy są kalani w nocy przez zboczeńców, a potem staja by nauczać 'wiernych' Biblii! Szatan
jest dziś w kościele. On tam się dobrze czuje. On tam śpiewa, i tańczy, on tam głosi
kazania! Nie wierzysz? To lepiej uwierz! I będzie tego więcej!
Diabeł dziś zacieśnia pętlę wokół Chrześcijan, pytanie tylko czy Chrześcijanie się obudza za
wczasu i zaczną żyć wg Biblii, głosić ja oraz chodzić odważnie wbrew powiewom świata!
Pamiętaj, ze wielu poszło za Nazizmem. A potem poszli na dno razem z nim. Wiele kościołów
poszło na kompromis i przyjęło ekumeniczny chlam, błogosławiąc pogańskie idole i nauki
które zaprzeczają Chrystusa! Ale to jeszcze nie koniec apostazji. O wierzący w Jezusa, dziś
musisz się upewnić,ze znasz Jezusa, ze chodzić w Duchu Świętym, ze stoisz na zdrowej nauce
Słowa Bożego! Diabeł chce przejąc widoczne kościoły, i tam wprowadzić swój 'Nowy
Porządek' czyli stare demony i ich doktryny odgrzane i dostosowane do wieku i czasów!
Byleś dziś ostrzeżony!

Atak na rodzinę
Aby obalić 'stary porządek' muszą obalić podwaliny cywilizacji czyli rodzinę! Popatrz na stare
cywilizacje. W każdej z nich- w Egipcie, Grecji, Rzymie dopuszczali się zła i bezbożnych
seksualnych praktyk, ale NIGDZIE nie zostały one postawione jako dominujące! Nawet
pokalani Rzymianie, uważali ze homoseksualizm to oznaka słabości! Co dziś głoszą,
'Chrześcijanie', nie mieści się w głowie!
Mamy dziś jawny przykład kompromisu oraz przejścia na stronę wroga! Aby zniszczyć rodzinę
diabeł, wprowadził 'seksualna rewolucje' w 1960 r w Ameryce, która miała roznieść się po
całym świecie! Wiele podręczników napisanych przez mistrzynie i mistrzów cudzoloznictwa
są doskonale znane i stosowane u Chrześcijan. Jak widać po statystykach rewolucja chwyciła i
u nich!

6 http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Lambeth
7 http://www.catholicherald.co.uk/news/2013/11/19/archbishop-welby-invites-catholic-founded-group-to-live-atlambeth-palace/
8 http://www.telegraph.co.uk/news/religion/10163249/Welby-calls-for-Church-to-join-the-sexual-revolution.html

Takie rzeczy jak:
•
•
•
•
•
•
•

rozwody
ponowne zamążpójście
sypanie przed ślubem
zboczeńcy
feminizm [Jezebel]
mąż, który nie jest głową domu [Ahab]
samotne matki

są obecne dziś i nawet 'chronione ' przez kościoły Chrześcijan!
Dziś nie naucza się o posłuszeństwie zony do męża, ale o tym jak męża wymanipulować aby
podobać się zonie. Zona nie chce być szyja, ona chce być 'na równi' i często to ona manipuluje
pulpitem, co ma być głoszone! Sprawdźcie u siebie!
Dziś nie naucza się, ze małżeństwo jest NA CALE ZYCIE ale ludzie zdawało by się paplają
bezmyślnie przysięgę małżeńską! 50% rozwodów stanowi o tym, ze wypaplali a w sercu było
coś innego, i to pastorzy przybili pieczątkę, która Bóg widział, i będzie ich sadził jako
głównych prowodyrów rozwodów!
Dziś nie chcą poradzić sobie z tymi rzeczami, nazywając ich po imieniu, ze to nie jest
normalne! Dziś chcą zmienić definicje aby 'nienormalne' jak rozwody, ponowne zamążpójście,
itd. włączyć, do tego, by tamci zamiast pokutować i zobaczyć ze coś jest nie tak- aby nie czuli
się 'gorsi'! Co to jest? To humanizm oraz psychologia w kościele i INNA EWANGELIA!

Symbol humanizmu

Symbol psychologii[trójząb

Posejdona/Neptuna bądź Sziwy]

Atak na płeć
„Ludu mój! Jego ciemięzcami są dzieci i kobiety nim rządzą. Ludu mój! Twoi wodzowie to
zwodziciele, wypaczyli drogi, którymi masz chodzić. ” Iz 3

„Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz
rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś
będzie panował nad tobą. ” Rodzaju 3

Dzisiaj, również atakują na płeć! Kobieta chce być równa mężczyźnie, i stad promowanie
feminizmu, by ich ze sobą skłócić! Dziś kobieta nie chce siedzieć w domu! Dziś niech mąż
siedzi z dziećmi! 9To jest obrócenie porządku do góry nogami wraz z pełnym wachlarzem
konsekwencji! Dziś kobieta, pomimo ze Biblia przeznacza ja do pewnych rol, chce robić co
chce! Chce być 'jak mężczyzna' bądź lepsza. Tzw 'seksizm'! Taki sam zarobek, takie same
prawa, prawo do zabicia dzieci, prawo do swobodnego seksu, prawo do rozwodu i ponownego
zamążpójścia itd. Lista ciągnie się w nieskończoność! Kobiety nie chcą być kobiece! Kobiety
chcą nosić dziś spodnie! Traktować mężczyzn jak zabawkę, dodatek do ich zachcianek!

To są 'trendy' obecne w dzisiejszych czasach! To jest skutek tzw ruchów feministycznych,
które były zapoczątkowane przez 'kobiety wyzwolone' czyli prostytutki, czarownice i
lafiryndy! Niektóre były lesbijkami!
Ciekawe, ze dziś feminizm zagościł głęboko w kościołach- patrz kobieta- pastor, poganiająca
braci eunuchów i męża Achaba!
Z powodu tego, ze chcą dziś zniszczyć rodzinę, muszą wprowadzić karykaturę rodziny. Droga
do tego jest fałsz 'równouprawnienia'. Biblia wprowadza małżeństwo jako związek mężczyzny
i kobiety przed Bogiem- Jahwe. Inne, fałszywe religie, poślubiają małżonków przed idolamihinduizm, buddyzm, islam, itd. I nawet u fałszów, był to zawsze: mężczyzna i kobieta.

9 http://athomedad.org/media-resources/statistics/

Dziś chcą zmienić definicje małżeństwa. Wołają, ze 'pełne nienawiści' jest wołać: mąż, czy
zona, bo to jest przeciwko 'równouprawnieniu' karykatur. Wołają- to 'rasistowskie' używać
slow: on, ona, bo to godzi w opętanych transwestytów!
Mamy tu przykład dążenia do zatarcia różnic między płciami. 10Chcą aby płeć żeńska i
męska zniknęły z użytku i zrobić każdego albo bi- zboczeńcem albo pedaluchem! Top jest w
planach Nowego Ładu Społecznego. Opętani wariaci siedzą i debatują jak by to wprowadzić,
a kanałem ich zła jest Unia Europejska oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych. Politycy,
naukowcy i ważniacy KLAMIA W ZYWE OCZY, ZAPRZECZAJA HISTORIE, NORMALNOSC,
BIOLOGIE by wprowadzać swoje bezbożne plany. To dzieje się dziś!
Mówienie 'zono' czy 'mężu' jest uznawane za mowę nienawiści!
http://www.youtube.com/watch?v=jESkiD2cFZ8
Pedaluchow dziś wciskają na sile do...wojska w Ameryce! Lotnik z 19 letnim stażem 11,
dostał reprymendę, z powodu jego e-maila wyrażającego sprzeciw odnośnie
'małżeństwa zboków' w kaplicy w West Point! West Point to jedna z najbardziej
renomowanych akademii wojskowych!

Rząd Amerykański ma wypłacać środki finansowe12 dla pedałów, których drugi pedał,
jest w woju!
Dziś jesteśmy świadkami ataku na człowieczeństwo, zaplanowanego i koordynowanego przez
'wielkich i możnych tego świata'. Dziś atakują role męża i zony w małżeństwie! Dziś atakują
zdrowe małżeństwo z dziećmi, wprowadzając tzw IVF[in vitro], a w przyszłości planują
stworzyć sztuczne łona13, po to by pedał mógł je nosić! In vitro nie zostało stworzone dla
kobiet nie mogących zajść w ciąże, ale dla lesbijek. Bank nasienia, został stworzony z myślą o
lesbijkach.
I jak ktoś ich nie powstrzyma to ludzkość czekają ciężkie dni.

10 http://www.infowars.com/justice-department-says-use-of-husband-and-wife-is-considered-hate-speech/
11 http://radio.foxnews.com/toddstarnes/top-stories/airman-punished-for-objecting-to-gay-marriage-in-militarychapel.html
12 http://www.washingtontimes.com/news/2013/aug/14/military-extending-benefits-to-gay-spouses/?page=all
13 http://www.youtube.com/watch?v=Q1T-lzTHrrw

Kościół Anglikański wprowadził kobiety biskupów.14

„Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, ”1 Tym 3:2
aner= mąż
gune = żona
Nie jest napisane, aby zona była biskupem, mające jednego męża, bądź o zgrozo, jedna żonę!15
To wypaczenie i tego niektórzy się trzymają!
Tzw bullying [znęcanie się] jest oczywiście używany dla pozorów, aby zamknąć usta, i nie
mówić nic odnośnie zdrożności zboczenia!
Biblia nakazuje wychowywać dziecko, nie być jego przyjacielem i kumplem, a jak trzeba to nie
mamy żałować rózgi. Co mówi świat? To maltretowanie i znęcanie się ! Niedorosłe i
nieukształtowane psychicznie i fizycznie dziecko ma rządzić w domu!
Na zachodzie, rodzice mogą być aresztowani i sędzia udzielić im reprymendy za... stosowanie
Biblijnych metod wychowywania dziecka!
Zboczeńcom radzi się używać slow hipnotycznych, jak -'bigota','uprzedzony','starej
daty','niepostępowy','zacofaniec' aby wywołać sztuczne poczucie wstydu. To ma na celu
manipulacje psychologiczna oraz zamkniecie ust wszelkiej opozycji.
Wiele osób jest dziś spaczonych i niezdolnych podjąć jakakolwiek obronę ponieważ są
uzależnieni od pornografii, i wielu ogląda seks lesbijski stad, nie zamierzają protestować! To
hańba i wstyd. Pornografia na necie i szeroko dostępna to narzędzie Iluminatów aby
przeforsowywać ideologie i zachowania, bez nawet wychodzenia z domu! Ludzie myśleli o
'zdobyczach nauki i technologii' jak – telewizja, radio, internet itd. i ich 'wielkim postępie' a tu
się okazuje, ze to tylko media, by dotrzeć do każdego człowieka na ziemi, i pod pozorem
'korzyści' wepchnąć mu podświadomie pewne wzorce myślenia i ideologie! Ludzkość została
oszukana i to na szeroka skale!
Jeśli chodzi o dzieci, Iluminaci chcą aby pozbyć się 'stereotypów' i zatrzeć granice między
kolorami, które dzieci noszą, ciuchami, fryzurami, zabawkami, którymi dzieci się bawią.
Dotyczy to botów, zawodów jak balet, chcą wepchnąć przeciwne płci stroje- jak np. sukienki
dla chłopaków!
Stad np. dziś wielu mężczyzn zakłada kolory babskie! Różowe koszule. Słuchajcie, to nie
wzięło się znikąd! Ruch Hipisowski został założony przez CIA/ FBI! Cel? Aby popchnąć pewne
wartości, zachowania , stroje na masowy odbiór.
14 http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-25159579
15 http://www.telegraph.co.uk/news/religion/7724055/First-lesbian-bishop-to-be-consecrated-by-Anglican-church-inAmerica.html

Długie włosy? To zniewieszczenie mężczyzn! Bryczesy, bądź platformy? To samo! To moda lat
70 tych ale i subkultur! Kobieta nosząca spodnie i krótkie włosy? Bunt, i maskulinizacja. To
wpływ kultury lesbijek. Mężczyźni z 2 kolczykami w uszach? To kultura pedalska!

Chłopak bawiący się Barbie oraz noszący sukienki i długie włosy, jest podświadomie
przygotowywany by później mieć problemy seksualne i psychiczne. Podobnie dziewczynka,
która bawi się samochodami, i ubierana jak chłopczyca!

Na sam koniec wypada wiedzieć jedna rzecz. Tego nie uczą w szkole ani w kościele! Masę z
pogańskich bożków, które w rzeczywistości są upadłymi aniołami było... biseksualnych! Jak
wielki kontrast z Bogiem- Stwórca, który żyje w świętości, i ta świętość nakazuje swoim
wyznawca! Jesteś Chrześcijaninem i żyjesz w brudzie? Oszukujesz samego siebie!
Jednym z pedałów był Zeus, który porwał Ganimedesa. Set uprawiał obrzydliwości z
Horusem! Apollo to następny pedaluch, który czynił obrzydliwość z
Hiacyntem,Kyparissosem, Carnusem, Atymniusem, Admetem, Hymenem,Lapyxem, Phorbasem
i innymi. Następny to Hermes- Merkury. W Dziejach Apostolskich widzimy taki werset:

„I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. (13) A
kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał
wraz z ludem złożyć ofiarę. (14) Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty
swoje i wpadli między tłum, krzycząc (15) i wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko
ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych
marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich
jest. ” Dz. Ap 14
Jeśli Horus to Tammuz, to czemu dziwicie się ,ze Bóg tak bardzo gniewał się gdy Izrael
świętował jego opłakiwanie? [Ez 8]
U Majów był Chin. Hermafrodyt[a] to 'syn' Afrodyty i Hermesa, i nimfy Salmakis. Inne demony

podobne do obojnaka to:
•
•
•
•
•

Ardhanarishvara[Hinduizm]
Agdistis[Frygijska]
Futanari[Japonia]- mamine przebierańcy
Kapłani Kybele byli zwani Galli i byli eunuchami. Korybanci to 'tancerze' dla tego
demona, którzy się okaleczali.
Bahuchara Mata to demon zboczeńców z Indii zwanych Hidżra[diabelscy
przebierańcy]

Jak widzimy, demony prowadziły tych ludzi do popełniania tych bezeceństw i
nieludzkich praktyk! Dziś ta grupa demonów, powstaje by zapaskudzić i zwieść ludzkość ku
ich zagładzie! Jak miał czuć się Paweł i Barnaba, gdy ich przyrównali do tych pedalskich
bożków? Stad Jahwe zabronił tego typu, rzeczy, jako inspirowanych demonami!:
„Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż
obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. ” Powt. 22
„Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością.
”Kapłańska 18:22

Te same bożki, chcą zniszczyć człowieka już od dzieciństwa, głosząc fałsz i kłamstwa!
Jeśli ktoś kto czyta to jest w Ameryce to musi się uzbroić w wiedzę i walkę duchowa! Ameryka
jako 'Nowy świat' staje się dziś miejscem eksperymentów, i tam testują grunt na około
światowe zwiedzenie i zniszczenie ludzkości i normalności wynikającej ze stworzenia!
Biblia mówi o 'małym rogu', czyli antychryście, który nie będzie miał pragnień odnośnie
kobiet. [Daniela 11:37]. Tam pisze:
chemdah = pragnienie
'ishshah = kobieta
Każdy pastor, biskup który podnosi się przeciwko Słowu, w rzeczywistości jest pod wpływem
szatana i stawia się wyżej od Jahwe i Jezusa! To bardzo grząski grunt!

Demontaż i 'poprawianie człowieka'
Dzisiaj, w 21 wieku, wariaci za parawanikiem, chcą zniszczyć i zdemontować ludzkość!

Dziś powstają glosy przeciwko używaniu 'on', 'ona' bo to rzekomo zgorszenie dla LGBT. To
samo tyczy się 'mea ' i 'zony'. Chcą wprowadzać masowe 'małżeństwa' zboczeni, a oni nie
nazwa się mąż i zona, ale np. zona i zona, więc wołają o zniesienie tych określników! Czy
widać tu jasny spisek? Idąc tym tropem, okazuje się ze 'mężczyzna' i 'kobieta' to tez gorszące
nazwy! Czemu? Bo krzywus w maminej sukience 'nie wie kim jest'! Doprawdy? Po prostu
założył kiece i zwariował, a Rządy tego świata chcą pociskać ten kłam i obrzydlistwo.
Chrześcijanie, kiedy jak nie DZIS jest ten czas aby stanąć i zacząć głosić z pulpitów tematy jak:
•
•
•
•

małżeństwo
płeć
stworzenie człowieka
rzeczy, które Bóg nienawidzi!

Słownik Oxfordu na dzień 3 Grudnia 2013 r16 ma taka definicje małżeństwa: „sformalizowana
unia, typowo rozpoznawana przez prawo, przez która [ludzie] staja się mężem i zona. ”
Business Insider, podaje,ze ta definicja się zmieni! 17
Co ciekawe, w Biblii, gdy czytamy o krzywusach typu pedał, czy transwestyta, nie
czytamy [proszę sprawdzić i udowodnić ze się mylę], ze Bóg nienawidzi samego 'aktu
bezeceństwa' ale pisze jasno i wyraźnie: każdego kto się tego dopuszcza! Nauka o Bożej
bezwarunkowej miłości jest jedna z najgorszych kłamstw jakie widział świat. Zrzucamy na
Boga odpowiedzialność za czyjeś grzeszenie i usprawiedliwiamy winnych, zamiast prowadzić
ich do pokuty i zdania sobie sprawy z ich stanu! A jak brudny grzesznik zda sobie z tego
sprawę, jeśli nigdy nie usłyszy: to jest nienormalne, zobacz co się z tobą stało? Jak maja
usłyszeć, jeśli nie poruszane są takie tematy?
Dziś chcą przełamać tzw granice płci, stosując np. ciuchy, które mogą nosić obie płcie. Innym
przykładem są ubrania, które wyglądają jawnie jakby jakiś pedryl je zaprojektował. Zobaczcie
na niektóre boysbandy, i ich fryzury jak dziewczynki oraz ich ciuszki, nałożone na chude i
wygolone jak dziewczynki – raczki. Ja osobiście widziałem 'spodnie dla mężczyzn', i wyglądają
jak kobiece! Do diabla z taka moda! Czy masz fryzurę, która wygląda jak loczki kobiece?
Wstyd. Plan pedałów nie był ci znany, więc polecam udać się do fryzjera, a jak nie ma
16 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/marriage
17 http://www.businessinsider.com/oxford-dictionary-re-defining-marriage-2013-7

normalnego w okolicy to poproś mamę, aby cie wycięła jak normalnego gościa!
Inna kwestia jest golenie włosów! Ja wiem, ze chodzi o estetykę, nie chcemy wyglądać jak
zarośnięte bestie, ale...są granice! Niektórzy spędzają przed lustrem czas, strosząc się jak
dziewczyny, i to jest...chore!
Pomadki do ust, kremy do depilacji klaty i pach. Ej, co stało się z gośćmi w 21 wieku? Same
ciotki? Otwórz oczy, zobacz co oni chcą z tobą zrobić! Depilujesz kulasy, zero owłosienia na
klatę, zero na twarzy? Niech Bóg cie ma w opiece, i otworzy ci oczy !
http://bielenda.pl/produkty/vanity-man-krem-do-usuwania-zbednego-owlosienia-dlamezczyzn
http://depilacjakrem.pl/ktory-krem-do-depilacji-dla-mezczyzn-wybrac.html
Czy nosisz fryzurę na cebule jako facet? Wstyd chłopie! Nosisz ładne, długie wolski do pasa?
Jak dziewczynka? No nie, ocknij się ! Co ty chłopie robisz? Zetnij te warkoczyki i kudły z
głowy!

Teraz popatrzmy na Biblie i parę przykładów:
Małżeństwo- gamos[NT,Greka]
Panna młoda= kallah[ST], numphe[NT]
Pan młody- chathan[ST], numphos[NT]
Ożenić się/ wyjść za mąż= nupto[NT]
Sypialnia małżeńska= numphion
Interesujące jest to, ze większość grup trudniących się okultyzmem, praktykuje zboczenie.
Przykładami mogą być Alister Crowley, Ordo Templi Orientis 18 [ostatni poziom [XI] to stopień
zboczenski], sataniści, Wicca [stworzona na podstawie nauk Crowleya] i wszelkie formy
czarnej magii! Dlaczego by się tym zajmowali? Bo to powoduje szybkie i potworne
zademonizowanie! Chrześcijaństwo wygania demony, a okultyści je 'nabywają' przez praktyki,
pakty i ceremonie!

Celem wielu okultystycznych filozofii jest: obojnak. My wiemy, ze Bóg stworzył odmiennie
kobietę oraz mężczyznę i NIC po środku! Praktykowanie okultyzmu i bałwochwalstwa
prowadzi wielu w te rejony.
Człowiek to Adam [ST], bądź Iysh[ST], zakar[ST]a w NT mamy anthropos.
Kobieta to Ishshah[ST] oraz gune [NT]
Maz, to Iysh[ST], aner [NT]
Zona to Ishshah
W Rodzaju 3:16 czytamy o pierwszych ludziach, Adamie i Ewie:
Adam [ST] oraz Chavvah [ST]lub Eua[NT]. Tak wygląda niezaprzeczalne Bożę stworzenie, i nic
po środku! Popatrzcie w kolo, przyjrzyjcie się dokładnie kobiecej anatomii, poczytajcie i
zakupcie podręczniki do biologii, anatomii zanim je zmienia i zaczyna wciskać kit! Uzbrójcie
się w argumenty i brońcie ludzkości!
Przez 6000 lat istnienia ziemi, instytucja małżeńska była praktykowana między mężczyzna i
kobieta. Oto przykłady:

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Ordo_Templi_Orientis#Initiation_and_teachings

Chiny

Indie

Inkowie

Celci

Babilończycy

Egipt

Afryka

Asyria

Sumerowie

Słowianie

Grecy

Rzymianie

Indianie Amerykańscy [Seminole]

Meksyk

Eskimosi [Inuici]

Żydzi

Sikhowie

Ślub w Buddyzmie

Tybetański Buddyzm

Dżainisci

Lista ciągnie się długo. Oczywiście, poza Biblijnym Chrześcijaństwem, oraz Judaizmem, ludzie
biorą ślub przed...bożkami, czyli upadłymi aniołami!

Polecam wszystkim zrobić sobie studium Listu do Rzymian 1. Można tam wyciągnąć wiele
wniosków i zobaczyć proces degradacji. Dla informacji osób z Rządu, tych co planują 'edukacje
seksualna' proponowana przez Unie Europejska, oraz szarego zjadacza chleba, List do
Rzymian 1 jasno pokazuje, ze zboczenie to OSTATNI POZIOM degradacji, a po nim jest tzw stan
nieodwracalny. [reprobate mind- Biblia Krola Jakuba] .
Gdy czytamy o 'naturalnym' pożyciu, oznacza to phusikos, czyli fizjologia, biologia, budowa
ciała! Tylko idiota patrząc w dol i widząc organ typowy dla danej płci, chodzi i próbuje
oszukiwać samego siebie i innych dookoła! Bredzicie ! Żyjecie przeciwko stworzeniu i celom
człowieka! To tak jakby ktoś mówił- mam organ, ale chce być psem, dajcie mi budę i będę jadł
z miski, a czasem pobiegnę za kotem na drzewo! To logika zboczenia i Nowego Ładu
Społecznego! Każdy rozsądnie myślący człowiek odrzuci ich postulaty, obojętnie ile chcą dać
kasy, czy jakie by nie chcieli wprowadzić represje! Tu chodzi nie tylko o to pokolenie, ale o
nasze dzieci! I ich dzieci! W jakich warunkach maja się wychowywać? W nienormalstwie?
Chodzący po ulicach z brązową torba na wymioty? Tak nie może być! Ludzie muszą wyjść na

ulice i bojkotować szkolnictwo oraz agendy Rządowe!
Popatrz na kobietę- ma łono, pochwę, i piersi. Jaki jest ich cel? Nie możesz tego zaprzeczyć, bo
to tak jakbyś chciał zaprzeczyć, ze księżyc jest na niebie pod wieczór! Po co łono? No aby
rodziły się dzieci, abyś mógł uprawiać seks z zona i cieszyć się potomstwem. Tak przez 6000
lat ludzkość funkcjonuje! Zboczeńcy byli zawsze gorsza 'klasa', to naturalne, i nikt nie będzie
za to przepraszał! Ich tez ktoś urodził, i nie była to lesbijka ani pedał, ale NORMALNA
RODZINA!
Kobieta ma waginę, i teraz po zwariowaniu, zakłada plastikowy fajfus na biodra, i biega- teraz
jest 'mężczyzna'. A piersi dalej są, dalej jest łono, wagina, dalej kobiecy głos! To głupota
najwyższej klasy! Widać chęć bycia czymś kim się nie jest! Facet patrzy na psa: ale fajne futro,
ale fajny ogon! Idzie do lekarza i rzada futra na plecach, wiszących uszu oraz ogona. Z
normalności przeszedł w nienormalność i jest to patologia, nie 'nowy gatunek', czy 'nowa
płeć'! Bóg nie stworzył zwierząt, by człowiek z nimi spółkował! To odchyl, ale dziś niektórzy
maszerują... a młode dziewczyny kręcą filmy z końmi, psami i innymi. Co się dzieje z
człowiekiem?
Gość nie może kopulować z drugim, bo po pierwsze to obrzydlistwo, a po drugie, naturalnie i
normalnie nie ma organów!
Biblia wyszczególnia praktyki szczególnie obmierzłe zarówno Bogu jak i normalnemu
społeczeństwu:
1.
2.
3.
4.

Lesbijki/ Biseksualistki- List do Rzymian 1:26
Transwestyci- Powtórzonego Prawa 22:5
Biseksualiści/ Pedały- Kapłańska 18:22, 20:13, Rzymian 1:27
Zoofile- Kapłańska 20:15-16

Co ciekawe, Bóg nazywa te wszystkie praktyki jako nienormalne i OBRZYDLIWE. Biblia stawia
pedałów na równi z zoofilami, nazywając to ''zamieszaniem, pomieszaniem” i każda z tych
praktyk była karana śmiercią.
tow`ebah – obrzydliwość, coś odpychającego, odrażającego
tame= stanie się nieczystym, splugawienie sierpień
tebel= pomieszanie, mieszanka
Kopulacja dwóch zboczeni to w oczach Stwórcy jakby człowiek kopulował ze zwierzęciem.
Biblia nie jest ani nie była ani tolerancyjna dla grzechu ani politycznie poprawna! Radze tam
zajrzeć zanim będzie za późno!
List do Rzymian opisuje upadek człowieka- najpierw odwraca się od Boga i odchodzi od Jego
Praw- Biblii, zastępuje je filozofiami, wymówkami, tradycjami itd. Wpływ szatana, prowadzi
ludzi z dala od Jezusa, a potem demony dostają dostęp i wchodzą do człowieka. Stad Biblia
pisze : próżni w wyobrażeniach, ociemniałe [duchowo]serce.
Wola, decyzja, zmiana
Nie czytamy nigdzie, ani nie ma żadnego dowodu na to by ktokolwiek rodził się zabójca,
złodziejem, pedałem czy lezbijka. List do Rzymian wyjaśnia nam:
•

zmiana- metalasso

•

zostawić coś-co się wcześniej robiło-aphiemi

Oczywiście nikt nie ma wymówki. Ludzie wzrastają w rodzinach, mniej bądź bardziej
cywilizowanych, i dzieci obserwują jak żyją rodzice! Widza ślubne zdjęcia, widza wspólne
życie! Biblia mówi, ze niektóre kobiety przeszły z normalnego pożycia [czy to w związku, czy
chociażby widziały ze kobiety omawiają się na randkę z mężczyznami] do tego przeciwko
naturze. Aby przejść z czegoś na coś innego, najpierw musiały tam być! Czy to dosłownie, czy
żyjąc pośród tych rzeczy! To demoluje fałszywe argumenty! Cala propaganda LGBT jest
budowana na fałszu, jawnym kłamstwie i manipulacji psycho- emocjonalnej!
„kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27)
podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim
żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich
zboczenie karę. ” Biblia Warszawska
Czyli np. jestem człowiekiem, ale idę doprawić kitę i robię z siebie idiotę, ze stałem się psem!
„Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie
przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu. (27) Także i mężczyźni opuściwszy
przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z
mężczyzną hańbę płodząc, a nagrodę należącą błędowi swemu na się biorąc. ” Biblia Gdańska
Biblia nazywa to błędem, nienormalnym zachowaniem, nieludzkim, odrażającym
zachowaniem przeciwko ludzkości i godności człowieka, jego przeznaczeniu tu na ziemi1
„A przetoż podał je Bóg pożądliwościam sromotnym, gdyż niewiasty ich odmieniły używanie
przyrodzone w to, które jest przeciw przyrodzeniu. (27) Także i mężczyzny opuściwszy
przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się pożądliwością swoją jeden ku drugiemu. Mężczyzna z
mężczyzną sromotę popełniając, a zapłatę słuszną błędu swego na się biorąc. ”Biblia Brzeska
Jaka jest 'zaplata za zboczenie'? Odczłowieczenie, życie oszustwem, życie przeciwko
temu do czego człowiek został stworzony, zmarnowane życie, brak potomstwa, choroby
weneryczne- nieuleczalne, wczesna śmierć, życie sterowane przez demony itd. To
dzisiaj oferuje Unia Europejska.

Zboczenie to
wypaczenie!
Biblia dalej wyjaśnia:
1:20 Boże atrybuty są widzialne w przyrodzie! Ludzie patrzą miliony razy na słonce, i
nie zadają sobie pytanie: a skąd się to tam wzięło? Podobnie, przyroda wyjaśnia nam, co
jest normalne!

Kon i klacz

Pies i suka

Kot i kocica!

Byk i krowa
1:22 Ludzie stworzyli sobie 'mądrość', która poprowadziła ich na dno, do hańby.
Filozofie, teorie, tradycje.
1:23 Bałwochwalstwo- czyli 'bóg' uczyniony ręką ludzka
1:25 Czczenie i służenie stworzeniu- ludziom oraz zwierzętom! Humanizm, komunizm,
psychologia...człowiek jest w centrum [666- liczba człowieka]
Co ciekawe, ta liczba jest uważana w rożnych religiach jako coś dobrego! Alister Crowley
nazwał się 'Bestia 666', kabalistyczny judaizm uznaje ja jako liczbę perfekcji świata i
stworzenia! Alice Bailey, jedna z twórców ruchu New Age [Nowy Wiek] oraz założycielka tzw

Lucifer Publishing Company 19[dziś znana jako Lucis Trust] i dla niej 666 była 'święta20'!
Czemu jednak 666 jest liczba człowieka? Tu nie chodzi o kabalistykę, czy tez numerologie!
Wielu Chrześcijan używa tych przedmiotów okultyzmu, by wydedukować te liczbę. Popatrzmy
na dni stworzenia:
Nr dnia:

Hebrajski

Co zostało stworzone:

1

Echad

Noc, dzień

2

Sheniy

Niebiosa, firmament

3

Shelishiy

Ziemia, morze, trawa, zioła[jadalne rośliny],
owoce, drzewa

4

Rebiyiy

Słonce, księżyc, gwiazdy

5

Chamiyshiy

Stworzenia morskie, ptaki

6

Shishshiy

Stworzenia ziemskie, bydło oraz człowiek

7

Shebiyiy

Odpoczynek Boży!

Rudział 13 Apokalipsy mówi nam tez o:
Znamię

Charagma

Imię

Onoma

Liczba

Arithmos

Człowieka

anthropos

W hebrajskim znajdziemy odpowiedniki:

Znamię

Owth- w przypadku znamienia Kaina lub
miphga21, oraz tav22

Imię

shem

Liczba

mispar

Człowieka

Adam

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Lucis_Trust
20 http://www.victorious.org/newage.htm
21 http://biblehub.com/hebrew/4645.htm
22 http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H8420&t=KJV

Liczba bestii, opisana w Obj 13, to
Chi- χῖ

Xi-ξ

Stigma-Ϛϛ

600

60

6

Demony będące na świecie, zawsze są przeciwne Słowo. Dziś żyjemy w czasach Lota i Noego.
Tylko Noe, był wg Boga znaleziony 'wierny w swoim pokoleniu'. Czy Chrześcijanie staną na
wysokości zadania i będą stali za Bogiem i jego Słowem? Noe, nie był tak nazwany przez
większość będących w kompromisie 'wierzących w Boga' w jego czasach! On tez nie unikał
mówienia w to co wierzy! Jednak to on ocalał. Wielu dziś mówi i głosi 'o miłości Boga' i idzie
na zatracenia jak Welby, idąc na kompromis i stawiając obok 'ołtarza Boga' [w przenośni- NT
nie ma ołtarza ale czci Boga w Duchu i Prawdzie] – posażki Baala!

Kompromis ze światem i jego upadłymi aniołami! Dawanie dzieci
filozofiom, religiom, bałwochwalstwu[katolicyzmowi], i systemom tego świata
będących przeciwko Biblii!
`
Pokutuj dzisiaj! Nawróć się do Jezusa!
Czasu nie jest wiele.

