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Wstęp- Stan z Edenu. Złamane prawa wszechświata 
ustanowione przez Boga Nieba

Żyjemy dziś w 21 wieku. Z powodu systemu tego świata, człowiek tego wieku nie jest 
skory aby szukać odpowiedzi na nurtujące go pytania. Aby zrozumieć skąd wzięły się 
choroby należy cofnąć się do początków- czyli stworzenia. Bóg stwarzając świat- niebo 
(wszechświat), słonce, księżyc, gwiazdy, anioły, ziemie , ptactwo, ryby oraz człowieka, 
zawsze powiedział na koniec danego dnia- 'I to było DOBRE'.

Człowiek znal Boga Jahwe i Jezusa i było by nie dopomnienia aby żył  w oddzieleniu od 
Nich. Z powodu tego, ze jeden z aniołów zwany Lucyfer czy Heylel po hebrajsku 
postanowił, ze część powinna być oddawana jemu. Uknuł w sercu plan, wirtualna 
rzeczywistość i swoimi machinacjami przekonał 1/3 aniołów bożych aby przeszły na jego
stronę. Celem było obalenie Jezusa, Jahwe i Ducha Świętego.

W nowoczesnych przekładach Biblii,1 często osoba Lucyfera jest zamydlona. I tak mamy:

• NIV- „son of the dawn”- syn świtu
• NLT- „shining star ”- jaśniejąca gwiazda
• ESV-”O Day Star, son of Dawn!”- gwiazda dnia, syn świtu
• HCSB-”Shining morning star”- jaśniejąca gwiazda zaranna

Tutaj osoba upadłego anioła jest ukryta. To, ze Adam z Ewa zostali zwiedzeni, było 
częścią większego obrazka. Pociągnięta za Lucyferem ludzkość oraz upadłe anioły miały 
stworzyć jego królestwo na ziemi. Wraz z upadkiem człowieka, po raz pierwszy w 
historii pojawiły się takie rzeczy jak:

• przekleństwa
• nieurodzaj
• ból
• fałszywe filozofie, które doprowadziły do powstania Nimrodowych pierwszych 

religii szatana- np. Sumer.
• Rożnego rodzaju choroby
• Nieszczęścia

Tego Bóg nie stworzył. To przyszło gdy anioły i człowiek przekroczył Boże prawa 
wszechświata i przez grzech otworzył puszkę Pandory i wysypały się diabły by trapić 
ludzkość. Jeśli widzisz więc osoby cierpiące, w niedostatku, w wojnie czy chorobach to 

1 http://biblehub.com/isaiah/14-12.htm
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właśnie wynika to z dwóch rzeczy: grzech i działanie demonów na ziemi.

Mentalność wielu ludzi przez wieki aż do 21 wieku

Jeśli weźmiesz dowolna fałszywą religie w historii- Sumeru, Akadu, Babilonu itd. to 
zobaczysz tam pewna mentalność. Człowiek od wieków wiedział ze 'tam coś jest','ze 
poza nimi jest coś i to coś oddziałuje na nich'. Człowiek tylko nie umiał dokładnie tego 
zdefiniować. Upadłe anioły zaczęły pokazywać się ludziom, jako albo:

• bożki
• demony

Część demonów przyjęła role diabłów, a inna część- bożków, które miały ich od tych 
diabłów 'ochronić'. To diabelski ping-pong. Przez wieki każdą kultura szukała sposobów 
zarówno na trapiące ich demony jak i spowodowane nimi choroby. Diabły pod postacią 
'aniołów światłości' przyszły 'im z pomocą' i postanowiły im dać 'leki' jak- amulety, 
talizmany, zabobony, które miały zapewnić związanie ich duszy z demonami i pozwalały 
diabłom żyć w symbiozie z nimi. 

Jak diabeł otrzymywał swoich niewolników w rzędzie? A no np. za pomocą strachu, 
używając innych ludzi, 'narzucaczy ' fałszywych świąt, kultur itd. Studiując porównawczo
fałszywe religie, zauważysz taktyki szatana. Jer 44 pokazuje nam, ze najpierw Izrael dal 
się zrobić w balona i zaczął czcić 'inne doktryny' Królowej Niebios, ale potem... nie było 
tak łatwo od niej odejść. Szatan zawsze wrzeszczy i mami: Wódka to wolność, seks to 
wolność, magia to swoboda itd. Spróbuj potem tylko wyjść z nich, a zobaczysz jego 
prawdziwa, brzydka i pomarszczona twarz.

Zauważ, ze np. podczas dowolnie wybranych świąt pogańskich oni zawsze się 
'oczyszczają' oraz przygotowują cykl zabobonów. Nie wypełnianie tych rzeczy zawsze 
wiązało się z niebezpieczeństwem 'zagniewania', 'jakże tolerancyjnych demonów'. 
Łamanie tradycji zawsze wiązało się z 'odrzuceniem przez dane społeczeństwo, 
gniewem i groźbami'. Stad osoba chcącą wyjść z okultyzmu czy fałszywych systemów 
religijnych musi nauczyć się walczyć duchowo i pójść za Jezusem na 100%. Jej decyzja 
będzie 'zbadana' przez rożnego rodzaju ataki od szatana. Od bezpośrednich ataków 
diabla, po- 'aleś jest pobożny teraz,wyluzuj, tylko trochę...'. 

Ludzie w pogańskich kulturach po dziś dzień zabiegają o przychylność pewnych bożków 
i składają im ofiary aby te pomogły im w chorobach czy nieszczęściach.  W rożnych 
pogańskich tradycjach zobaczysz wspólną cechę,mianowicie- demon który 'ochrania' 
ich przez chorobami, jest demonem, który sprowadza te choroby. 

Jahwe wysłał Jezusa Chrystusa na Ziemie po to aby załatwił te rzeczy, które człowiek 



spaprał jak:

• kwestie wybaczenia grzechu, który daje dostęp demonom
• kwestie złamania klątw
• kwestie pozbycia się 'niechcianych mieszkańców' w organizmie, które przebywają

tam z powodu grzechów przodków bądź naszych 'wolności ' i własnych dróg.
• Kwestie napełnienia nas mocą Ducha, danie ochrony anielskiej i krwi Baranka 

oraz Słowa Bożego by skutecznie pobić wszelkie ataki diabla (jak myśli, kuszenia, 
odczucia, czary, itd.).

Kościoły Protestanckie, które nie nauczają TYCH WSZYSTKICH rzeczy nie głoszą 
prawdziwej, pełnej Ewangelii. Czysta doktryna Biblii i Boże zaopatrzenia w 
wymienionych kwestiach zostały zamienione na: jedności, ludzkie wywody i filozofie, 
ale nie ma u nich mocy by żyć ponad choroba i by pobić diabły!

Patrząc na rożne pogańskie tradycje, które Biblia określa jako część 'tajemnicy 
nieprawości', znajdziemy tam pewne demony, których 'specjalizacja' są choroby. 
Popatrzmy na parę przykładów:

Nazwa demona Skąd pochodzi:

Namtar2 Mezopotamia

Apollo Apollo przeklął gościa, który nazywał się 
Syphilus i stad ma pochodzić ta choroba.3

Pistos 

Finlandia

suchoty

Ähky kolka

Luuvalo podagra, gościec, dna

Riisi krzywica

Paise wrzody

Rupi świerzb

Syöjä rak

Rutto plaga

Kobayende Palo

Jarri Hetyci

Erra Akad

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Namtar

3 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1241333/Syphilus
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Nergal Babilon

Baoht Z'ugga- Mogg HP Lovecraft

Gozu Tenno Shinto

Sensemaya

Weles Słowiański

Shitala Ospa (Hinduizm)

Ghentu- debata Choroby skory

Raphael Judaizm

Chalchiuhtotolin Choroby i plagi (Aztekowie)

Rudra Hinduizm

Jvarasura gorączka

Oladevi cholera

Raktabati Infekcja krwi

Xipetotec Aztecki

Manggagaway Choroby [Filipiny]

Fun Daskulo Choroby skóry

Fun Lkef Przeziębienie, katar

Fun Kumuga Choroby oczu

Fun Blekes skory

Fun Lalang łysina

Sekhmet Egipski

Ak K'ak Majowie, choroby

Vammatar Fiński demon bólu, chorób, cierpienia

Hun-Came Majowie

Vucub-Came Majowie

Iku-Turso

Dan Chao Phi

Babalu Aye Joruba, choroby zakaźne, patron trądu, 
grypy i chorób pedalstwa, epidemii

Dalikmata oczu

Strzały Apollona i Artemis Miały wywoływać choroby

Nosoi4 Demony plag i chorób.



Morbus choroba

Pestis/ Lues plagi

Tabes korupcja

Macies Marnienie w oczach

Keres

Kakoi zła

Lugra plagi

Lugal-Irra Mezopotamia

Resheph Kanaan

Pakoro Kamuy Ainu

Shakpana/ Sopona Ospa wietrzna

Māri Ospa wietrzna, cholera

Marbas Ars Goetia

 
Ten symbol w środku reprezentuje Ningishzide, demona Sumeru. Grymuar o nazwie

Simon Necronomicon zawiera tego demona. 
 

Ten symbol pojawia się później jako kaduceusz i związany jest z wężem Eskulapa. 

4 http://www.theoi.com/Daimon/Nosoi.html
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Używa tego symbolu służba zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia wzięła sobie to za symbol. 

Szatan z demonami od wieków bawią się bezdusznie ludzkością, prowadzać ich do 
grzechu, potem narzucając choroby, by następnie prowadzić nierozumnych ludzi do 
składania im czci, aby choroby 'ustapily'.Jezus przyszedł by rozprawić się z tym fałszem i 
stad Chrześcijaństwo pełne Ducha Bożego, musi dziś uzbroić się w pełną zbroje Boza!

Biblijne przypadki chorób, plag, zaraz, epidemii czy pandemii

Przepiórki- narzekanie i pyszny krwisty krupniok

„Tedy wstawszy lud przez cały on dzień i przez całą noc, i nazajutrz przez wszystek dzień 
zbierali one przepiórki, a kto najmniej nazbierał, miał dziesięć homerów: i nawieszali ich 
wszędy sobie około obozu. (33) Mięso jeszcze było między zębami ich nie zeżwane, gdy 
gniew Pański zapalił się na lud, i pobił Pan lud on plagą bardzo wielką. ”Ks. Liczb 11 

Głoszenie niewiary i bunt przeciwko Biblii

„A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w Namiocie 
Zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. (11) Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo 
znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, 
które wśród nich uczyniłem? (12) Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a ciebie uczynię ludem 
większym i silniejszym od nich. ”Ks. Liczb 14 



Ludzie występują przeciwko woli Bożej i chcą zniszczyć tych co ja 
czynią

„I stało się, gdy się zbierał lud przeciw Mojżeszowi, i przeciw Aaronowi, że spojrzeli ku 
namiotowi zgromadzenia, a oto, okrył go obłok, i okazała się chwała Pańska. (43) I 
przyszedł Mojżesz z Aaronem przed namiot zgromadzenia. (44) I rzekł Pan do Mojżesza, 
mówiąc: (45) Wynijdźcie z pośrodku zgromadzenia tego, a wytracę je w okamgnieniu; i 
upadli na oblicza swoje. (46) Potem rzekł Mojżesz do Aarona: Weźmij kadzielnicę, a włóż w 
nią ognia z ołtarza, włóż też kadzidło, a natychmiast idź do zgromadzenia, i oczyść je; boć 
już wyszła popędliwość od twarzy Pańskiej, a już się zaczęło karanie. (47) Wziął tedy 
Aaron kadzielnicę, jako mu rozkazał Mojżesz, i przybieżał w pośrodek zgromadzenia, a oto 
już się była zaczęła plaga w ludzie; i uczyniwszy kadzenie oczyścił lud. (48) I stanął Aaron 
między umarłymi i między żywymi, a zahamowana jest plaga. ”Ks. Liczb 16 

Seksualne dokazywanie

„(1) Potem gdy mieszkał Izrael w Syttim, począł lud cudzołożyć z córkami Moabskiemi, (2) 
Które wzywały ludu ku ofiarom bogów swoich; a jedząc lud kłaniał się bogom ich. (3) I 
przyłączył się Izrael do służby Baal Fegora; skąd się rozgniewał Pan bardzo na Izraela. (4) 
Rzekł tedy Pan do Mojżesza: Zbierz wszystkie książęta z ludu, a każ im, te przestępce 
powieszać Panu przed słońcem, aby się odwrócił gniew popędliwości Pańskiej od Izraela. 
(5) Przetoż rzekł Mojżesz do sędziów Izraelskich: Zabijcie każdy z was męże swe, którzy się 
spospolitowali z Baal Fegorem. (6) A oto, niektóry z synów Izraelskich przyszedł i przywiódł
do braci swej Madyjanitkę przed oczyma Mojżeszowemi, i przed oczyma wszystkiego 
zgromadzenia synów Izraelskich; a oni płakali przed drzwiami namiotu zgromadzenia. (7) 
Co gdy ujrzał Finees, syn Eleazara, syna Aarona kapłana, wstawszy z pośrodku 
zgromadzenia, wziął oszczep w ręce swoje. (8) A wszedłszy za onym mężem Izraelskim do 
namiotu, przebił oboje, męża Izraelskiego, i niewiastę przez żywot jej, i odwrócona była 
plaga od synów Izraelskich. (9) A było tych, co pomarli oną plagą, dwadzieścia i cztery 
tysiące. (10) Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: (11) Finees syn Eleazara, syna Aarona 
kapłana odwrócił gniew mój od synów Izraelskich, będąc wzruszony zapalczywą miłością ku
mnie w pośrodku ich, tak iżem nie wytracił synów Izraelskich w zapalczywości mojej. (12) 
Przetoż powiedz mu: Oto, Ja stanowię z nim przymierze moje, przymierze pokoju; (13) I 
przyjdzie nań, i na nasienie jego po nim, przymierze kapłaństwa wiecznego, że się wzruszył 
zapalczywością za Boga swego, i oczyścił syny Izraelskie ”Ks Liczb 

Lekkie traktowanie grzechu

„ I pobrali wszystkie łupy, i wszystkie plony z ludzi, i z bydła, (12) I przywiedli do Mojżesza i
do Eleazara kapłana, i do zgromadzenia synów Izraelskich więźnie, i łupy, i korzyści do 
obozu na pola Moabskie, które są nad Jordanem przeciw Jerychu. (13) I wyszli Mojżesz i 
Eleazar kapłan, i wszystkie książęta zgromadzenia przeciwko nim przed obóz. (14) I 
rozgniewał się bardzo Mojżesz na hetmany wojska onego, na pułkowniki, i na rotmistrze, 
którzy się byli wrócili z onej bitwy. (15) I mówił do nich Mojżesz: Przeczżeście żywo 
zachowali wszystkie niewiasty? (16) Gdyż te są, które synom Izraelskim za radą Balaamową
dały przyczynę do przestępstwa przeciw Panu przy bałwanie Fegor, skąd była przyszła 
plaga na zgromadzenie Pańskie.”Ks. Liczb 31 

Trąd

Ks. Kapłańska 13 i 14



Zauważcie, ze w NT Jezus modlił się i osoba dotknięta plaga trądu została oczyszczona, bez 
żadnych rytuałów! Jezus nakazuje: Oczyszczajcie dotkniętych plaga trądu!(Ew Mateusza 10:8)- 
katharizo lepros . Dziś jednak kościoły pozbawione mocy współpracują z Unia Europejska. Dzis 
mamy po zborach pozory religii, lecz brak mocy Ducha (Dz.Ap 2). Jezus MA dziś odpowiedz na te 
epidemie. 

Niszczący Anioł- 2 Sam 24:21,25

„ Dawid odpowiedział Gadowi: Jestem w wielkiej rozsterce, ale proszę, byśmy raczej wpadli
w rękę Pana, gdyż wielkie jest jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę. (15) 
Spuścił tedy pan zarazę na Izraela od tego rana aż do wyznaczonej pory. Zmarło wtedy z 
ludu od Dan aż po Beer-Szebę siedemdziesiąt tysięcy mężów. (16) Lecz gdy anioł wyciągnął 
swoją rękę nad Jeruzalemem, aby je wytracić, Pan użalił się niedoli i rzekł do anioła, który 
wytracał lud: Dosyć! Teraz powstrzymaj swoją rękę! A anioł Pański znajdował się właśnie 
koło klepiska Arawny Jebuzejczyka. (17) Gdy tedy Dawid ujrzał anioła, który wytracał lud, 
rzekł do Pana: Oto ja zgrzeszyłem i ja zawiniłem, co zaś uczyniły te owce? Niechaj raczej 
twoja rękę dotknie mnie i dom mojego ojca. (18) W tym dniu poszedł Gad do Dawida i rzekł 
do niego: Idź, wznieś ołtarz dla Pana na klepisku Arawny Jebuzejczyka. (19) Poszedł tedy 
Dawid zgodnie ze słowami Gada, jak Pan nakazał. (20) Gdy Arawna wyjrzał i zobaczył 
króla wraz z jego sługami, zbliżających się do niego, wyszedł i oddając królowi pokłon aż 
do ziemi, (21) rzekł: Po co przychodzi mój pan, król, do swego sługi? Dawid odpowiedział: 
Po to, aby kupić od ciebie klepisko i zbudować na nim ołtarz dla Pana, aby zatrzymana 
została zaraza wśród ludu. (22) Arawna odpowiedział królowi: Niechaj mój pan, król, 
zabiera i składa na całopalenie, co mu się podoba. Patrz, oto bydło na całopalenie, a wał do
młócenia i jarzma z bydła jako drwa. (23) Wszystko to, o królu, Arawna oddaje królowi. 
Rzekł jeszcze Arawna do króla: Niechaj Pan, Bóg twój, będzie ci miłościw! (24) Lecz król 
rzekł do Arawny: Nie tak, ale chcę to kupić od ciebie za pieniądze; nie chcę bowiem składać
Panu, Bogu mojemu, całopaleń darmowych. Toteż Dawid kupił klepisko i bydło za 
pięćdziesiąt sykli srebra. (25) I zbudował tam Dawid ołtarz Panu, i złożył ofiary całopalne 
i ofiary pojednania, a Pan dał się przebłagać za ziemię i zatrzymana została zaraza w 
Izraelu. ”

Nechushtan- Liczb 21:8, 2 Krol 18:4

„Od góry Hor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud 
zniecierpliwił się w drodze. (5) I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po 
co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy 
chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. (6) Wtedy zesłał Pan na lud jadowite 
węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. (7) Przyszedł więc lud do Mojżesza i 
rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko tobie; módl się do Pana, 
żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. (8) I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób 
sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, 
będzie żył. (9) I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż 
ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. ”

„...nazywając go Nechusztan. ”



Anioł zagłady-Ex 12, Heb 11:28, który przeszedł by ukarać lud 
ciemiężący Dzieci Boże.

„Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od 
człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan. (13) A krew 
ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie 
dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. (14) Dzień ten będzie wam dniem 
pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana; będziecie go obchodzili przez 
wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. (15) Przez siedem dni jeść będziecie 
przaśniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od 
pierwszego do siódmego dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela; (16) 
pierwszego dnia i siódmego dnia będzie u was święte zgromadzenie, w tych dniach nie 
wolno wykonywać żadnej pracy. Tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia, wolno wam 
przygotować. (17) Przestrzegajcie Święta Przaśników, gdyż w tym właśnie dniu 
wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie 
pokolenia jako ustanowienie wieczne. (18) W pierwszym miesiącu, od wieczora czternastego
dnia tego miesiąca aż do wieczora dwudziestego pierwszego dnia będziecie jedli przaśniki. 
(19) Przez siedem dni nie będzie kwasu w domach waszych; każdy bowiem kto jeść będzie 
kwaszone, usunięty będzie ze społeczności Izraela, zarówno przybysz jak i tubylec. (20) Nie 
będziecie jedli nic kwaszonego; we wszystkich siedzibach waszych jeść będziecie przaśniki. 
(21) Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Idźcie i weźcie 
sobie po jednym baranku na rodzinę, i zabijcie go na ofiarę paschalną. (22) Weźcie też 
wiązkę hyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomażcie nadproże i oba odrzwia 
krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, (23) gdyż Pan
przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu 
odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby 
zadać cios. (24) Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów 
waszych. (25) A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan wam da, jak obiecał, przestrzegać 
będziecie tego obrzędu. (26) A gdy was zapytają synowie wasi: Co znaczy ten wasz obrzęd? 
(27) Odpowiecie: Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów 
Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił 
głowy, i oddał pokłon. (28) I poszli synowie izraelscy, i uczynili tak, jak Pan nakazał 
Mojżeszowi i Aaronowi; tak uczynili. (29) O północy zabił Pan wszystkich pierworodnych 
w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do 
pierworodnego syna więźnia, który był w więzieniu, i wszelkie pierworodne bydła. (30) I 
wstał faraon tej nocy, on i wszyscy dworzanie jego, i wszyscy Egipcjanie; i powstał wielki 
krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. ”

„Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; trzymał się bowiem tego, 
który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. (28) Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał 
pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. (29) Przez 
wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę 
próbę, potonęli. ”



Przekleństwa z Ks. Powt. Prawa 28

„Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni
przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana, Boga twego, (59) to Pan niezwykłymi ciosami 
ugodzi ciebie i twoje potomstwo, ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i 
długotrwałymi, (60) i sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się tak 

bałeś, i one przylgną do ciebie. (61) Także wszelką chorobę i wszelką 
plagę, która nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi
Pan na ciebie, aż będziesz zniszczony, (62) pozostanie tylko nieliczna garstka z was, którzy byliście 
liczni jak gwiazdy na niebie, dlatego że nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego. ”

Kreowanie chorób w 21 wieku- współczesna wojna chemiczno-
biologiczna.

W czasach ST czy NT ludzie mogli otworzyć się na plagi przez grzech, bądź ktoś mógł je 
zesłać przez rytuał magiczny. W XXI wieku, naukowcy wielu krajów parają się jeszcze 
innym typem broni. Dziś zarazki są używane w celach wojennych, jak i aby być może 
realizować ukryte, polityczne plany. Zowie się to: bron biologiczna i związana jest z 
arsenałem biologicznym.

W przypadku Stanów Zjednoczonych, obok wyścigu zbrojeń, od 1943 zaczął się program
biologicznych broni zatwierdzony przez Franklina Roosevelta. 5 Ameryka użyła je np. 
podczas Wojny w Korei (1952)6 oraz na Kubie. 

Dzisiejsze   epidemie   mogą być sztucznie kreowane w celach politycznych ku kierowaniu 
ludzi w zależność od   ONZ   i Nowego Porządku Świata. Zauważmy, ze jeśli dysponowali 
takimi technologiami w latach 50', jak daleko mogła pójść ta technologia od tego czasu 
(prawie 64 lata!)???

Dzisiaj używają technologii by ludzi 'ujarzmić' poprzez dodatki do produktów 
żywnościowych oraz dodawanie androgenów i estrogenów, do żywności by 
zniewieścieć mężczyzn i kobiety 21 wieku 7oraz by przyspieszyć dojrzewanie młodzieży. 
Cel? Pedofilizacja i seksualizacja człowieka od młodości. 8To kryminalna patologia Unii 
Europejskiej i ONZ! Metody z 'terapii' hormonalnej dla nieludzkiego zboczeńca są 
stosowane masowo w żywności.  Szaleni naukowcy, badając wnętrze ciała, w tym 
hormony opracowali sposoby jakby wpływać na seksualny rozwój i życie ludzi!

5 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_biological_weapons_program

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Allegations_of_biological_warfare_in_the_Korean_War

http://en.wikipedia.org/wiki/Allegations_of_biological_warfare_in_the_Korean_War
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_biological_weapons_program


Źródło chorób w Biblii

Wbrew dzisiejszym naukom po rożnych kościołach, Biblia podaje przyczyny chorób czy 
epidemii. Do najważniejszych z nich zaliczyłbym następujące:

• klątwy
• rytuały magiczne
• grzech, który dziś stal się doktryna 'nienawiści' z powodu ekumenii
• Sodomia i zboczony seks- List do Rzymian 1
• Niewiara i bunt wobec Boga
• Nieposłuszeństwo
• Seksualna wolność czyli 'każdy z każdym'
• Bałwochwalstwo i fałszywe systemy- katolicyzm, Masoneria.
• Generacyjne klątwy

Gdy świat pracuje nad wciąż nowymi lekami, wiele chorób przechodzi mutacje i jest 
odporna na tzw antybiotyki. Tego typu pogoń jest Syzyfowa praca. Z jednej strony rządy 
realizujące zło Unii Europejskiej czy ONZ każą ludziom 'eksperymentować seksualnie'. 
Coraz to młodszym dzieciom podają na zachodzie szczepionki przeciwko HPV (znaczy 
Wirus brodawczaka ludzkiego ). Dla przykładu- w Anglii rozpoczęto program szczepień 
dziewczyn między rokiem 12-13 lat, aby 'uniknęły' chorób. 9

Co roku miliardy dolarów idą w błoto aby odkryć 'szczepionkę' umożliwiająca życie w 
grzechu bez konsekwencji. Skąd biorą się te rzeczy? Ludzie uprawiają seks typu- analny i
oralny i to jest przyczyna problemów z prostata czy macica. Niedawno Michael Douglas 
przyznał się,ze do jego problemów doprowadził go...seks oralny.10 

Podstawa wyjścia z jakiejkolwiek choroby czy plagi jest...pokuta z grzechu! Dziś gwiazdy 
estrady czy filmu agitują i zbierają kasę na choroby, które wynikają z uprawiania 
nieludzkiego seksu. List do Rzymian mówi o fizycznych i duchowych konsekwencjach 
uprawiania zboczenia. Nieuleczalne choroby seksualne są w 90% związane z ruchem 
LGBT, a jednak to świństwo jest wciskane w każda dziedzinę życia normalnych ludzi! Jak 
ktoś nie dostrzega tu spisku, to naprawdę potrzebuje się obudzić. Pozostałe 10% 
nabywa te zarazy gdy skaczą z kwiatka na kwiatek, nie wiedząc, ze dana osoba sypia ze 
wszystkim co na drzewo nie ucieknie. Wyłazi ze świniarni LGBT i idzie na dyskotekę 

7 http://www.telegraph.co.uk/news/8701024/Revealed-sex-hormone-plan-to-feminise-Hitler.html

8 http://www.foxnews.com/health/2012/10/05/hidden-hormones-can-bring-about-early-puberty-in-kids/

9 http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/boys-should-receive-hpv-jab-too-
30469442.html

10 http://www.theguardian.com/film/2013/jun/02/michael-douglas-oral-sex-cancer

http://www.foxnews.com/health/2012/10/05/hidden-hormones-can-bring-about-early-puberty-in-kids/
http://www.telegraph.co.uk/news/8701024/Revealed-sex-hormone-plan-to-feminise-Hitler.html
http://www.theguardian.com/film/2013/jun/02/michael-douglas-oral-sex-cancer
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/boys-should-receive-hpv-jab-too-30469442.html
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/boys-should-receive-hpv-jab-too-30469442.html


udając 'normalna' by 'przekazać' to czym ja zarazili !Państwa UE i ONZ ukrywają 
statystyki na ich temat. Większość pedofilów, którzy biegają na tym świecie jest 
zboczeńcem jednocześnie. Unia Europejska i ONZ chcą kreować zboczeńców już od 
najmłodszych lat. Organizacja Planowania Rodziny w USA zwana Planned Parenthood 
nie tylko wciska ludziom sposoby jak żyć krotko i stać się potworem ale i namawia 
młodzież do sado- masochizmu- np. duszenia, jako 'wspaniały sposób na seks'.11 Ich 
kampania nosi nazwę „50 odcieni bezpieczeństwa”

 Pięćdziesiąt twarzy Greya  wchodzi do kin w 2015 roku (na Walentynki) by na masowa 
publikę wylać takie praktyki jak:

• biczowanie
• erotyczne duszenie
• tortury 

Tego typu 'zabawy' kończą się źle.12 13 Środowisko psychiatryczne nie każe już 
zboczeńcom szukać terapii. Kościoły coraz bardziej i bardziej milczą na temat grzechu, 
co tylko pomaga diabłu by na ludzkość wylać syf zła. 'Protestanccy' anglikanie nie tylko 
szukają unii z bałwanami, ale i chcą ordynować to co jest zaprzeczeniem ludzkości.

Od wieków ludzie chodzili do czarowników by szukać zemsty, bądź spłatać komuś 
'brzydki kawal'. Ten za oplata wzywał odpowiednie bożki, by wykonały pewna prace. 
Zwykle są to demony związane z grobem bądź 'leczeniem'. Czarownik za pieniądze 
'leczył' choroby, które wcześniej sam ponakładał. 

Kultura 'black metal' ma wiele utworów traktujących o epidemiach. Tytuły jak :”Anioł 
Plagi”,”Marsz plag”,”Kontrola wirusa”,”Ołtarz plag”.

Dziś udział ludzi w fałszywych systemach spowoduje ich fizyczne dolegliwości. 
Katolicyzm czy Masoneria nakłada na jej praktykantów olbrzymi balast obciążeń 
duchowych, klątw oraz demonów. I te rzeczy będą się ciągnąc przez pokolenia, chyba ze
ktoś się wyłamie i zakończy żywot tych klątw, przychodząc do Jezusa i APLIKUJAC walkę 
duchowa. Każdy Protestant, który wyszedł z katolicyzmu, Hare Kriszna, ma klątwy i 
związania na duszy, które jeśli nie zostaną złamane i jeśli demony nie wyjdą, będą one 
przeszkadzać żyć. Jezus musi zesłać przebudzenie walki duchowej i uwolnienia. Inaczej 
masz bezowocne porady, doradzania a ...problem wciąż nie ruszony. 

11 http://www.christianpost.com/news/planned-parenthood-tells-underage-girl-to-experiment-with-whips-asphyxiation-
go-to-sex-shop-video-123200/

12 http://www.fosters.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130506/GJNEWS_01/130509438

13 http://abcnews.go.com/Health/story?id=7764618
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Kto więc ma moc nad tymi plagami?

 I byli ludzie popaleni wielkim arem, i blu nili imieniu „ ż ź Boga, 

który ma moc nad tymi plagami, a nie upami tali si , by mu odda  ę ę ć
chwa .”łę Apokalipsa (Objawienie) 16 

Bóg ma moc nad każdą plaga, która KIEDYKOLWIEK nawiedziła ta ziemie czy nawiedzi! 
Pytanie- czy człowiek pójdzie po rozum do głowy i zwróci się do Jezusa?

„(1) Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu 
Wszechmocnego, (2) Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże 
mój, któremu ufam. (3) Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej 
zarazy(havvah deber ). (4) Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego 
znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. (5) Nie ulękniesz 
się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia, (6) Ani zarazy, która grasuje w 
ciemności, Ani moru, który poraża w południe. (7) Chociaż padnie u boku twego
tysiąc,A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. (8) 
Owszem, na własne oczy ujrzysz I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. (9) 
Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, 
(10) Nie dosięgnie cię nic złego I plaga (nega` ) nie zbliży się do namiotu twego, 
(11) Albowiem aniołom swoim polecił,Aby cię strzegli na wszystkich drogach 
twoich. (12) Na rękach nosić cię będą, Byś nie uraził o kamień nogi swojej. (13) 
Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz. (14) Ponieważ 
mnie umiłował, wyratuję go, Wywyższę go, bo zna imię moje. (15) Wzywać 
mnie będzie, a Ja go wysłucham, Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią 
obdarzę, (16) Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje.”Psalm 91

Bóg wiedział w jakim świecie przyjdzie nam żyć! Stad nie zostawił nas ludzi bez 
skutecznej broni! Dziś nadejdą czasy przesiewu i wielu z tych co się latami szamoce z 
Duchem, będzie miała zamknięte usta. DZIS są czasy gdy potrzebujemy JEGO PELNI! 

Jezus to JEDYNA nadzieja ludzkości 21 wieku. Zamiast słuchać propagandy w TV, u 
lekarzy czy nawet w kościołach przyjdź dziś po ochronę od Niego. Wyznaj mu swoje 
grzechy! Wyznaj mu, jeśli praktykowałeś czary, bądź używałeś zabobonów aby pozbyć 
się utrapienia! Odwróć się od seksu typu 'każdy z każdym' bo to fragmentuje twoja 
dusze i napełnia cie demonami, które przyciągną rożne dolegliwości! Wyjdź z sekt jak 
katolicyzm, Świadkowe Jehowy, Ekumenia, czy jakiegokolwiek kościoła w którym nie ma
mocy Bożej! Bzdura jest, ze nie możesz być chroniony przed tymi plagami 
PONADNATURALNIE! Jezus nie tylko cie ochroni, ale i uwolni od wszelkiej plagi, zarazy 
czy epidemii! Martwy kościół da ci sreberko i poleci dobrego 'Chrześcijańskiego ' 



lekarza, który … rozłoży ręce...nie dowierzając w to POTEZNE SLOWO i ODWIECZNEGO 
BOGA, które je napisał! To ślepcy i nie ma w ich nadziei...Wyjdź z kościołów gdzie grzech
to po prostu kolejny przesad...

Panie Jezu, przyjmuje Twoja ofiarę sprzed 2000 lat. Ta krew ma moc mnie 
grzesznika obmyć doskonale od KAZDEGO grzechu, którego się dopuściłem w 
moim życiu. Teraz w imieniu Jezusa lamie klątwy które staja za moimi 
dolegliwościami i nakazuje aby demony operujące za tymi klątwami zostały 
związane i abyś wysłał ponad 12 legionów aniołów, aby odeskortowały te zmory 
do otchłani! Teraz wszelkie demony magii, brudnego lub nieludzkiego seksu i 
choroby [jak znasz nazwę to wstaw] niech zostaną złamane i wyjdą z hukiem idąc 
do otchłani! WG Psalmu 91 postaw aniołów wkoło mnie i strzeż mnie od 
wszelkich pocisków złego! Zakładam zbroje Boza (Efezjan 6) by pobić wszelkie 
działania wroga przeciwko mnie!

Zamiast karmi  umys  debatami naukowców i potencjalnym ć ł
zagro eniem, zacznij nape nia  si  S owem Bo ym. ż ł ć ę ł ż

„(1) Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie 
jego przykazania, które ja ci dziś nadaję, to Pan, Bóg twój, wywyższy cię ponad 
wszystkie narody ziemi. (2) I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te 
błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego. (3) Błogosławiony będziesz 
w mieście, błogosławiony będziesz na polu. (4) Błogosławione będzie twoje potomstwo,
plon twojej ziemi, rozpłód twego bydła, miot twojej rogacizny i przychówek twoich 
trzód. (5) Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża; (6) błogosławione będzie twoje
wejście i twoje wyjście; (7) powali Pan twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko 
tobie; jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed 
tobą. (8) Pan każe, aby było z tobą błogosławieństwo w twoich spichlerzach i w każdym 
przedsięwzięciu twoich rąk. Pobłogosławi cię na ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój. (9) 
Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał
przykazań Pana, Boga twego, i chodził jego drogami. (10) I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że 
imię Pana jest wzywane u ciebie, i będą się ciebie bać. (11) Ponad miarę obdarzy cię 
Pan dobrem w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w plonach twojej roli, na 
ziemi, co do której Pan poprzysiągł twoim ojcom, że ci ją da. (12) Otworzy Pan przed 
tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w czasie 
właściwym i aby błogosławić wszelką pracę twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać 
wielu narodom, ale ty sam nie będziesz pożyczał. (13) I uczyni cię Pan głową, a nie 
ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz 
słuchał przykazań Pana, Boga twego, które ja ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał; 
(14) nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja wam dziś 



nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć.”Ks. Powt. Prawa 28

„ Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które Ja ci dzisiaj nakazuję spełniać. (12) Za 
to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan, Bóg twój, 
dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł twoim ojcom. (13) Będzie cię 
miłował, błogosławił i rozmnoży cię. Pobłogosławi twoje potomstwo i płody twojej roli, 
twoje zboże, twój moszcz i twoją oliwę, przychówek twojego bydła i miot twoich trzód 
na ziemi, którą przysiągł dać twoim ojcom. (14) Będziesz najbardziej błogosławionym ze
wszystkich ludów. Nie będzie niepłodnego i niepłodnej ani u ciebie, ani wśród twojego 
bydła. (15) Pan oddali od ciebie wszelką chorobę i wszystkie zgubne zarazy egipskie, 
które poznałeś. Nie dopuści ich do ciebie, lecz ześle je na wszystkich, którzy cię 
nienawidzą. (16) Pochłoniesz wszystkie ludy, które Pan, Bóg twój, tobie da je. Nie 
pofolguje im twoje oko, nie będziesz służył ich bogom, bo byłoby to dla ciebie sidłem. 
(17) Jeślibyś pomyślał w swoim sercu: Te narody są liczniejsze ode mnie, jakże zdołam je
wypędzić? (18) Nie obawiaj się ich! Wspomnij raczej, co Pan, Bóg twój, uczynił 
faraonowi i całemu Egiptowi, (19) te wielkie doświadczenia, które widziały twoje oczy, 
znaki, cuda, rękę możną i ramię wyciągnięte, którymi Pan, Bóg twój, wyprowadził cię. 
Tak uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim tym ludom, których się obawiasz. (20) Ześle też 
Pan, Bóg twój, na nich szerszenie, aż wyginą ci, którzy pozostali, i ci, którzy przed tobą 
się ukryli. (21) Nie lękaj się ich, gdyż Pan, Bóg twój, jest pośród ciebie, Bóg wielki i 
straszny”Ks. Powt. Prawa 7 

Amen!
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