
Dzień dziękczynienia Bogu za stworzenie i normalność!

W ks rodzaju 1:26-27, Bóg powiedział:

„Uczyńmy człowieka na nasz obraz i nasze podobieństwo i niech ma władanie nad rybami z mórz, i 
nad ptakami powietrznymi i nad cala ziemia...

Wiec Bóg stworzył człowieka, na własny obraz Bóg stworzył ich, mężczyznę i kobietę ”

To odwieczne prawo i normalność, która istnieje od początku stworzenia, od 6000 lat. Żaden 
człowiek nie urodziłby się na tej ziemi, gdyby nie pochodził ze związku kobiety i mężczyzny!

„I Bóg powiedział: Nie jest dobrze by mężczyzna[hebr. adam] był sam, uczyńmy mu pomoc 
[`ezer ]odpowiednia dla niego” Rodz. 2:18

Co ciekawe, gdy Bóg stworzył zwierzęta ziemi, „nie było dla Adama odpowiedniego pomocnika 
pośród nich!” Rodz 2:20

Co zrobił Bóg? „Uczynił kobietę['ishshah ] i przyprowadził ja do mężczyzny”Rodz 2:22

„Dlatego opuści mężczyzna['iysh ] swego ojca['ab ] i matkę['em ], i złączy się z żonom i będą oni 
stanowić jeno ciało[ 'echad  basar ]. I byli obydwoje nadzy[`arowm ], mężczyzna i jego 
zona['ishshah ] i nie wstydzili się” Rodz. 2:24-25

Wnioski?

1. Bóg stworzył człowieka- Adama i zwierzęta. Jednak nie było odpowiedniej pomocy dla 
niego. Co to sugeruje? Bóg wiedział, ze Adam potrzebuje kogoś kto będzie pomocą. Żona 
['ishshah ]Adama, Ewa[Chavvah ][Rodz 4:1] była ta pomocą!

2. Bóg w swej mądrości stworzył kobietę aby była towarzyszka Adama. Dla prokreacji i 
miłości. Gdy Adam zobaczył ewe, odrzekł:”Oto kość[`etsem ] z moich kości  i ciało[basar ] 
z mego ciała:  i nazwał ja kobieta bo została uczyniona od mężczyzny”. Innymi słowy, 
Adama rozradował widok swojej zony, Ewy. Jej budowa fizyczna i ciało.

3. Odpowiednia pomocą dla mężczyzny nie był zwierz. Dziś wielu ucieka się do zwierząt jako 
kompanów. Bóg nie stworzył także Adama nr.2! Nie jest to Boży plan stworzenia! Nigdy by 
Bogu nie przyszło to do głowy!

4. Nie wstydzili się siebie, będąc nagimi. Zauważmy, ze nie było tam innych ludzi, a oni byli 
po ślubie. Jako pierwsze małżeństwo na ziemi, nagość zony przeznaczona była dla męża! I 



taka jest wola Boga! Dziś nagość jest prezentowana niekiedy wszystkim dookoła! To co 
powinno być w sypialni, przenoszone jest na ulice!

5. Gdy Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni, za każdym razem mówił: to jest dobre! Pierwsze: nie 
jest dobre na świecie, padło gdy Bóg zobaczył ze niedobrze jest by Adam był sam! Stad 
małżeństwo kobiety i mężczyzny. Co innego nie można nazwać związkiem, tym bardziej 
małżeństwem!

6. Krytykując dziś naturalne stworzenie Boże, człowiek występuje dziś przeciwko samemu 
Stwórcy, Jahwe! Człowiek dziś chce krytykować Boga i sam czynić się bogiem! Krytykując 
doskonałego Boga, niedoskonały i upadły w grzechu człowiek, czyni się idolem i postępuje 
niczym lucyfer, który pragnął się zrównać z Bogiem.

Kiedy człowiek zbuntował się Bogu, relacja z Bogiem została naruszona, człowiek umarł duchowo. 

Od Adama do Noego, tyle zajęło diabłu by obrócić Boży, naturalny porządek do góry nogami. 
Nazywa się to okultystyczny porządek. Po ponad 1500 latach, widzimy,ze człowiek oddał się złu. 
Czytamy tez , w ks rodzaju 6, ze człowiek popadł w taki upadek, i takie filozofie zostały 
zapuszczone do społeczeństwa, ze kopulował z upadłymi aniołami, a z tych szatańskich związków 
rodzili się giganci. Dziś jest to zakazana archeologia i media nie chcą podawać tych rzeczy to 
wiadomości. Wyszło by, ze Biblia jest prawdziwa, a oni kłamią. To by za dużo kosztowało. 



Sultan Kosen- 2. 51 !

Bóg zesłał potop na ziemie i tylko 8 ludzi z pośród całej ówczesnej ludzkości ocalało! Reszta była 
zajęta złem i nie była przygotowana. Nie interesował ich Bóg, a gdy przyszedł sad zaskoczył ich 
nagle! Wzmianki o potopie oraz gigantach pochodzą z każdej starożytnej kultury na tym globie! To 
fakty a nie fikcja. Jedynie Biblia opisuje je tak jak one były w rzeczywistości. Reszta ludzkości 
chodziła w okultyzmie i odstępstwie!



Gdy wybuchł Wezuwiusz, ludzie nie mieli czasu aby uciec...Oni tez mówili to co dzisiaj ty... 
jeszcze młodzi, jeszcze maja czas, maja plany przed sobą...Powiedz to temu gościowi i pokaz 
mu twoje konto, plany i mądrość!

Po potopie ludzkość dalej kontynuuje diabelski plan! Co działo się w czasach gdy na ziemi chodzili 
giganci, można się domyślać na podstawie tego co robiły narody po potopie! Po dziś dzień odkrycia 
archeologiczne dowodzą, ze człowiek niegdyś dysponował technologia, o której dziś można 
pomarzyć! To kolejny dowód przeciwko ewolucji. Starożytni człowiek, mógł być mądrzejszy niż 
dzisiejsi ludzie i dysponować technologia, która wprawiła by w osłupienie. Na w budowie piramid 
mogli uczestniczyć giganci, bądź używali magii by przenosić te kilkutonowe bloki! 

 

Object 2 „Największą z nich1 – grobowiec Cheopsa – wybudowano jako pierwszą. To ponad 6 mln 
bloków skalnych, z których największe ważą 15 ton. Od razu nasuwa się pytanie: jak to możliwe? 
W jaki sposób te ogromne bloki transportowano na plac budowy? Jak bez pomocy maszyn 
podnoszono kilkunastotonowe skały na wysokość ponad 100 metrów? ”

1 http://strefatajemnic.onet.pl/extra/zagadkowe-piramidy,1,3666246,artykul.html  

http://strefatajemnic.onet.pl/extra/zagadkowe-piramidy,1,3666246,artykul.html


Bunt przeciwko Bogu, w Edenie był częścią planu lucyfera. Ludzie dziś, w 2013 r. muszą 
zrozumieć, ze nie ma neutralnego gruntu! Tak czy tak jesteś częścią jakiegoś królestwa, albo Jezusa 
albo lucyfera! Po upadku człowieka pojawiło się:

• morderstwo- Kain
• kłamstwo
• choroby
• zboczenie- sodomici
• czary
• inne religie
• ateizm
• satanizm
• klątwy
• bałwochwalczy kult ikon, obrazów, rzeźb, wyobrażeń!

Bóg postanawia wybrać naród Żydowski, aby Go reprezentował na Ziemi. Bóg dal im Prawo i 
przestrzegł aby nie chodzili wg uczynków okolicznych narodów, sąsiadów, ponieważ one są 
zdeprawowane przez upadłe anioły!

Co się tyczy każdego narodu na ziemi- Bóg przestrzegł, ze pewne grzechy czynione na danym 
terenie doprowadza do destrukcji dany kraj, który je dopuszcza bądź propaguje, wraz z fałszywymi 
filozofiami stojącymi za nimi!

O grzechach, które doprowadzają do zniszczenia kraju, wojen i wzięcie narodu w niewole przez 
inny czytamy w Leviticus 18. A mianowicie:

• kazirodztwo
• cudzołóstwo
• seks podczas menstruacji
• profanowanie imienia Boga
• zagłada dzieci- aborcja
• zoofilia

„Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja przed wami 
wypędzam. (25) Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia 
swoich mieszkańców. (26) Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z 
tych wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przybysz, mieszkający pośród was. (27) 
Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i 
ziemia ta stała się nieczystą, (28) aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak 
wyrzuciła naród, który tu był przed wami. (29) Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych 
wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią. (30) Toteż 
przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były 
stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Jam jest Pan, Bóg wasz! ”

Te rzeczy sprowadziły zagładę każdej cywilizacji ludzkiej która była na ziemi!

Aby chronić człowieka, Bóg dal tez 10 przykazań, z których szczególnie jeden, został wypaczony, 
schowany i zmieniony przez katolicyzm:



http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/command.htm

Wyjścia 20:3-6:

II Przykazanie:

„Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i 
tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja 
Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i 
czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia 
tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. ”

To, ze ktoś dziś twierdzi, ze jest z Chrystusem, musi być poparte, ze czynimy wole Jezusa! Albo 
czynimy to co się Bogu podoba, albo popadniemy w potępienie pogan!

W księgach Królewskich czytamy o zmaganiach Izraela. Ilekroć zły władca zasiadał na tronie, 
pojawiały się następujące elementy:

• aborcja
• zboczenie
• obce religie czczące demony
• bałwochwalstwo, ikony, obrazy, wyobrażenia
• magia i zabobony
• prześladowanie Prawdy Biblii i proroków Jahwe

Ilekroć Boży sługa stal u władzy, czynił on to co podoba się Bogu, stad na kraj spadało 
błogosławieństwo- duchowe, finansowe, zdrowotne! Często powodem popełniania tych grzechów 
była...nieznajomość Biblii. Jeden rządzący w Izraelu rozdarł szaty, gdy usłyszał co pisze w Słowie, 
zakopanym gdzieś w piwnicy! Wołał: co z nami będzie, bo wszystko to co jest złe, my właśnie 
robimy!

„Gdy wydobywano pieniądze przyniesione do świątyni Pańskiej, kapłan Chilkiasz natknął się na 
księgę zakonu Pańskiego, podanego za pośrednictwem Mojżesza. (15) Chilkiasz odezwał się więc i 
rzekł do pisarza Szafana: Znalazłem w świątyni Pańskiej księgę zakonu. Następnie Chilkiasz oddał 
tę księgę Szafanowi. (16) A gdy Szafan przyniósł tę księgę do króla, złożył królowi dokładne 
sprawozdanie, mówiąc: Wszystko, co zostało zlecone twoim sługom, oni wykonują. (17) Wysypali 
oni pieniądze znajdujące się w świątyni Pańskiej i dali je do rąk dozorujących i do rąk 
wykonawców robót. (18) Potem pisarz Szafan powiedział królowi: Kapłan Chilkiasz dał mi księgę. 

http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/command.htm


I Szafan zaczął z niej czytać królowi. (19) A gdy król usłyszał słowa zakonu, rozdarł swoje szaty, 
(20) po czym dał Chilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Michy, pisarzowi 
Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi taki rozkaz: (21) Idźcie, zasięgnijcie rady 
Pana o mnie i o pozostałych w Izraelu i Judzie co do słów znalezionej księgi, gdyż wielki jest gniew 
Pana, jaki rozgorzał na nas za to, że nasi ojcowie nie przestrzegali nakazu Pańskiego i nie 
postępowali zgodnie ze wszystkim, co jest napisane w tej księdze ”2 Ks. Kronik 34 

Z drugiej strony, mężowie Boży, zasiadający u władzy Izraela, zawsze:

• usuwali bałwochwalstwo
• usuwali sodomitów poza kraj!
• Zamykali i kalali aborcyjne miejsca mordów!

Nie możesz być Chrześcijaninem i popełniać bałwochwalstwo! Ani ekumenie!
Nie możesz być Chrześcijaninem i pozwalać na obrzydliwe praktyki!
Nie możesz być Chrześcijaninem i i dokonywać rzezi nie narodzonych dzieci!

Albo jedno albo drugie! Wybór należy do ciebie, zdecyduj dziś!

Człowiek upadł duchowo od czasów Adam i Ewy. Jedynym sposobem aby powrócić do Boga, jest 
pokuta przed Nim osobiście i przyjecie tego co dokonało się 2000 lat temu na krzyżu!Za grzechy 
każdego człowieka na tej ziemi, Zbawiciel Jezus Chrystus zawisł tam, i wziął je na siebie. 
Uwierzenie w to i przyjecie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, na nowo otwiera nam dostęp do Ojca. 
Nie ma innej drogi. Nie można zasłużyć!  

Nie ma innego pośrednika między Bogiem Ojcem a nami, prócz Jezusa. Zmarli nie mogą nas 
doprowadzić do Niego, bo ich tu nie ma! Upadla ludzkość potrzebuje dziś desperacko się nawrócić 
i zaprzestać chodzenia ze złym,! Potrzeba mocy Ducha Świętego[języki] aby moc żyć ponad 
grzechem!

Polska, Europa, Ameryki potrzebują dziś przebudzenia. Inaczej, podobnie jak i inne cywilizacja w 
historii schyla się ku upadkowi, degradacji, dewiacji i zanikowi! Czyż historia nie mówi nam o 
tym? Każde nowe pokolenie próbuje jednak zgrywać mądrali, myśląc ze przechytrza Boga, ze są 
mądrzejsi!

Po Sodomie i Gomorze nie zostało nic, prócz nie wydającej niczego gleby! Pycha i duma 
grzeszników została ukarana. Maszerujące grupy wiwatujących wypaczencow jest dziś w piekle ku 
ich wiecznej hańbie!

Bóg powiedział, ze Sodoma i Gomora, to przestroga dla każdego pokolenia, zarówno 100 lat temu 
jak i dzisiaj, w 2013 r!

„A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud 
z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli; (6) aniołów zaś, którzy nie 
zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych 
pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu; (7) tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w 
podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, 
stanowią przykład kary ognia wiecznego[aiōnios pyr] za to. (8) Pomimo to ludzie ci, hołdując 
urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. 
”List Judy



Pył Sodomy!

„(1) Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, 
którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się 
rychłą zgubę. (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich 
pohańbiona. (3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok 
potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. (4) Bóg bowiem nie oszczędził 
aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli 
zachowani na sąd; (5) również starożytnego świata[archaios kosmos] nie oszczędził, lecz ocalił 
jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop[kataklysmos ] na 
świat bezbożnych; (6) miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna[tephroō- zredukować w pył] i na 
zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne, (7) natomiast wyrwał 
sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, (8) gdyż 
sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się 
tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. (9) Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, 
bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania, (10) szczególnie zaś tych, którzy oddają 
się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. ”2 Piotra 2:5-8

„Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, 
którzy przez nieprawość tłumią prawdę. (19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich 
jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i 
bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie 
mają na swoją obronę, (21) dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu 
dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w 
ciemności. (22) Mienili się mądrymi, a stali się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga 
na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; 
(24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała 
swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i 
służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego wydał 



ich Bóg na łup sromotnych namiętności; 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. (28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać 
Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; (29) są 
oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, 
morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, 
pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez 
litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to 
czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. 
”Rzymian 1

Ktoś powie- to coś ktoś robi prywatnie gdy nikt nie widzi! Wg Biblii ma, tym bardziej gdy ktoś 
wychodzi na ulice by prezentować swoje obrzydliwe dewiacje! Bóg widzi każde dziecko 
molestowane przez księdza, Bóg widzi to co się dziej w zaciszu 4 ścian i jak kraj jest kalany złem!

Ja proponuje aby zrobić dzień, w którym ludzie zaczyna celebrować normalność i oddadzą chwale 
Stwórcy, który ich stworzył! 



„Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego 
świątyni; a ty i twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś 
bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą ani nie słyszą i nic 
nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje 
drogi, nie uczciłeś. ”Dan 5:23

Dzień pokuty i uniżenia się przed Stwórcą by mu podziękować odnośnie jak nas stworzył, 
podziękować za zony i dzieci! Nie ma nic piękniejszego, niż widzieć ludzi zbawionych którzy 
mogą się radować i sobą nawzajem!



Jeśli widzisz, ze twoje życie jest z dala od Boga i chciałbyś się pojednać ze Stwórcą, który po dziś 
dzień ciebie szuka i  chce ci pomoc- pomódl się ta modlitwa:

Panie Jezu, dziękuje ci za to ze umarłeś za mnie. Proszę byś oczyścił moje liczne grzechy prze 
Twoja krew przelana za mnie w niepowtarzalnej ofierze, 2000 lat temu. Dziękuje ci za to co 
zrobiłeś, i dziękuje za to ze dziś mogę wstać z kolan jako inny człowiek. Zabierz ciężar moich złych 
uczynków i grzechów. Napraw mnie wg Twojego doskonałego Stworzenia! Wybacz,ze urągałem ci 
i krytykowałem sposób w jaki stworzyłeś ten świat i mnie! 

Jezus, ratuj nasz kraj i nasze rodziny! Nawróć tez bałwochwalców, ateistów, tych coś parają się 
czarami.

Panie przyjdź z przebudzeniem, dziś....!

Zmierzch cywilizacji bądź... przebudzenie!



Zmierzch czy

Przebudzenie?


