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WPROWADZENIE  

CELEM TYCH ROZWAŻAŃ/PREZENTACJI JEST WSKAZANIE NA 

NIEOMYLNOŚĆ BIBLII. NA JEJ PROROCZY CHARAKTER I 

ZGODNOŚĆ PRZESŁANIA Z RZECZYWISTOŚCIĄ. 



The most serious message deficit in Christendom today, including the contemporary evangelical 
churches, is declering the prophetic signs of our time in respect to the Second Coming of Jesus 
Christ. An awareness of the soon coming of Jesus Christ should be the most pressing motivation 
for christians to win the lost while there is yet time, and this is the reason for this book. 
Noah Hutchings   str. 8 

Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! 

Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.  Księga Daniela 12:4 

ֶפר ַעד ִרים ַוֲחֹתם ַהסֵּ ִניֵּאל ְסֹתם ַהְדבָּ ה דָּ ץ -ְוַאתָּ ת קֵּ ַעתעֵּ ׃ְיֹשְטטּו ַרִבים ְוִתְרֶבה ַהדָּ  

ַעת  ְיֹשְטטּו ַרִבים ְוִתְרֶבה ַהדָּ

Wielu będzie przemieszczać  się tam i z powrotem i wzrośnie wiedza.  

yə·šō·ṭə·ṭū rab·bîm wə·ṯir·beh had·da·‘aṯ  

ַעת  had·da·‘aṯ  wiedza/poznanie ַהדָּ

„40 Niepodważalnych Znaków OSTATNIEGO POKOLENIA”  



1- I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania 

i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania 

dobra i zła. 1 Mojżeszowa 2:9 

2 -Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z 

niego, na pewno umrzesz. 1 Mojżeszowa 2:17 

3- Był to syn pewnej wdowy z plemienia Naftali, ojciec zaś jego był Tyryjczykiem, 

odlewnikiem brązu niezwykle mądrym, roztropnym i znawcą wszelkiej roboty w brązie; 

przybył on do króla Salomona i wykonał dla niego całą robotę. 1 Królewska 7:14 

5 -Sądził sprawę ubogiego i biednego (Jozjasz, Król Judzki), i wtedy było dobrze. 

Czy nie na tym polega to, że się mnie zna? - mówi Pan. Jeremiasz 22:16 

6, 7 -  Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie 

odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też 

zapomnę o twoich dzieciach. Ozeasz 4:6 

4 -Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! 

Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.  Księga Daniela 12:4 



Wiek ziemi                                   Wydażenie                                                                 Odniesienie                Data 

        0                                      Creation                                                                            Genesis 1:1–31    4004 BC 

    130                                      Seth born when Adam was 130                                 Genesis 5:3               3874 BC 

    235                                      Enos born when Seth was 105                                 Genesis 5:6                3769 BC 

    325                                      Cainan born when Enos was 90                                 Genesis 5:9                3679 BC 

    395                                      Mahalaleel born when Cainan was 70                      Genesis 5:12                3609 BC 

    460                                      Jared born when Mahalaleel was 65                      Genesis 5:15                3544 BC 

    622                                      Enoc born when Jared was 162                                 Genesis 5:18                3382 BC 

    687                                      Methuselah born when Enoch was 65                      Genesis 5:21                3317 BC 

    874                                      Lamech born when Methuselah was 187                      Genesis 5:25                3130 BC 

  1056                                      Noah born when Lamech was 182                      Genesis 5:28                2948 BC 

  1558                                      Shem born when Noah was 502                                 Genesis 11:10      2446 BC 

  1656                                      Flood when Noah was 600                                           Genesis 7:6                 2348 BC 

  1658                                      Arphaxad born when Shem was 100                      Genesis 11:10      2346 BC 

  1693                                      Salah born when Arphaxad was 35                      Genesis 11:12      2311 BC 

  1723                                      Eber born when Salah was 30                                 Genesis 11:14      2281 BC 

  1758                                      Peleg born when Eber was 34                                 Genesis 11:16      2246 BC 

  1787                                      Reu born when Peleg was 30                                 Genesis 11:1                2217 BC 

  1819                                      Serug born when Reu was 32                                 Genesis 11:20      2185 BC 

  1849                                      Nahor born when Serug was 30                                 Genesis 11:22      2155 BC 

  1878                                      Terah born when Nahor was 29                                 Genesis 11:24      2126 BC 

  2008                                      Abraham born when Terah was 130                      Genesis 11:32; 12:4     1996 BC 

  2083                                      Abraham enters Canaan at 75                                 Genesis 12:4                 1921 BC 

  2513                                      Exodus of the Jews from Egypt (430 years of slavery)  Exodus 12:40      1491 BC 

  3420                                      Last deportation of the Jews                                                               584 BC 

  4000                                      Birth of Christ                                                                                                   4 BC 

  6000+                           Our day / Nasze dni 

Even James Ussher (1581-1656) 

Według Żydowskich obliczeń,  

24 września 2016, weszliśmy w rok 5777 

W obecnym kalendarzu hebrajskim jest 
zagubione około 200 - 240 lat. Niektórzy 
teolodzy sugerująi, że pojawiają się dwa 
zasadnicze błedy. 
 
 1) Od nieprawidłowego zrozumienia 
Daniela 9, w którym błędnie zakładają, że 
między zniszczeniem pierwszej a drugiej 
świątyni, było 490 lat, zamiast 656, 
wprowadzony błąd to 166 lat.  
 
2) Błąd przepisującego tekast Septua-ginty, 
z genealogii w Genesis 5, to wprowadza 
kolejne 73 lat. 

 
http://www.khouse.org/articles/1999/183/ 

KALENDARZ 
Ussher chronology – Chronologia Usshera 
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WSZYSTKO W KONTEKSCIE TORY 

 Prawdziwy i jedyny autorytet   

To, co jest zakryte, należy do 

Pana, Boga naszego, a co 

jest jawne, do nas i do 

naszych synów po wieczne 

czasy, abyśmy wypełniali 

wszystkie słowa tego zakonu. 

5 Moj. 29:28  

5 Ksiąg Mojżeszowych  



ZROZUMIENIE BIBLII 

KOMU WIERZYĆ? 



ZROZUMIENIE BIBLII 



A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: 

Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?  

A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Mateusz 24 :4 

Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą 

wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Mateusz 24:24 

Powiadam wam, że szybko weźmie (Bóg) ich w obronę. Tylko, czy Syn 

Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Łukasz18:8 

JEZUS POWIEDZIAŁ 

I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu, A ponieważ 

bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do 

końca, ten będzie zbawiony.  Mateusz 24:11-13 



Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten,  
który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec,  

którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem  
przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą,  

wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec  
tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła  
ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,  

Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie,  
lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.  

 
2 List do Tesaloniczan 2; 7-13 



A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem 
Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie 
przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż 
wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i 
nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i 
pochłonął wszystkich, tak również będzie 
z przyjściem Syna Człowieczego. 

Ewangelia wg. Św. Mateusza 24:37-39 (BT) 

JEZUS POWIEDZIAŁ 



Oto dzieje rodu Noego: Noe był 

mężem  sprawiedliwym, 

nieskazitelnym wśród swojego 

pokolenia. Noe chodził z Bogiem. 

1Mojżeszowa 6:9 

ִמים  tā·mîm – nieskazitelny, kompletny, cały, pełny, nienaruszony, uczciwy תָּ

  ,ṣad·dîq – sprawiedliwy, niewinny, prawy ַצִדיק

A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł 

do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź 

doskonały! 1 Mojżeszowa 17:1 

Ark Encounter, Williamstown, KY  

ַלך  ,hiṯ·hal·leḵ - chodzić ִהְתַהֶלְך   halak – działać, dostęp, towarzyszyć הָּ

DNI NOEGO 



Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony 

cudownie o tym, czego jeszcze nie można 

było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla 

ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał 

wyrok na świat i odziedziczył 

usprawiedliwienie, które jest z wiary. 

Hebrajczyków 11:7 

https://answersingenesis.org/bible-timeline/how-long-did-it-take-for-noah-to-build-the-ark/ 

Ale ziemia była skażona w oczach Boga i 

pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na 

ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie 

ciało skaziło drogę swoją na ziemi.  

1Mojżeszowa 6:11-12 Ark Encounter, Williamstown, KY  

ת חֵּ   .shachath – uszkodzona, skażona, zniszczona, upadła, zdewastowana, zmarnowana ַוִתשָּ

ס מָּ    ,hamas -  złośliwy, gwałt, zło, okrucieństwo, przemoc, fałsz חָּ

DNI NOEGO 



Dni Noego,  

to 950 lat,  

bo tyle żył Noe.  

600 lat przed potopem  

i 350 po potopie.  

(Deszcz padał 40 dni i ,40 nocy.)  

Na piętnaście łokci wezbrały wody ponad góry, tak że  

zupełnie zostały zakryte. I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi: ptactwo, bydło  

i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w 

nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło. Tak zgładził Bóg  

wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydła,  

aż do płazów i ptactwa niebios; to wszystko zostało zgładzone z ziemi.  

Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. A wody wzbierały nad ziemią  

sto pięćdziesiąt dni. 1 Mojżeszowa 7:20-24 

 

DNI NOEGO 



A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, 

Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne.  

Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. 
1Mojżeszowa 6:1-2 

ֱאֹלִהים-ְבנֵּי הָּ  Bene HaElohim – Synowie Boży - ANIOŁOWIE  

Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży... Job 1:6 

I zdażyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży... Job 2:1  

Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk 

wydali wszyscy synowie Boży? Job 38:7  

Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako 

uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Łukasz 20:36 

Również Księga Henoha i inne. 

DNI NOEGO 



A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi,  

byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły.  
To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. 1Mojżeszowa 6:4-2 

DNI NOEGO 

ים   ,nefilim – upadli, dezerterzy  ַהְנִפלִִ֞

Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się 

sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach.  

4 Mojżeszowa 13:33 

Słowo nefilim w języku hebrajskim (oraz analogiczny termin nefilin w języku aramejskim) jest derywatem 
rdzenia nafal (hebr. נפל, nafal) oznaczającego „upadać”, „spadać” ale także „oddać hołd”, „upuścić”, 

„zginąć”, „ponieść porażkę”, „posmutnieć”. Końcówka -im określa liczbę mnogą czasownika, zaś 

masorecka wokalizacja wskazuje na schemat pa‘il (tutaj: nafil) analogicznie do takich słów, 

jak kadisz, ‘aric i bahir. Forma ta używana jest rzeczownikowo w znaczeniu biernym do  

opisywania długotrwałych stanów, dlatego nefilim oznacza  

„ci, którzy upadli i w tym stanie trwają” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nefilim 



Ale ziemia była skażona w oczach 

Boga i pełna nieprawości. I spojrzał 

Bóg na ziemię, a oto była skażona, 

gdyż wszelkie ciało skaziło drogę 

swoją na ziemi.  

1Mojżeszowa 6:11-12 

DNI NOEGO 

Historia Biblijna 
Prawdziwe legendy 

CZĘŚĆ 2 

Hybrydy i technologia 



Going underground: The massive European network of Stone Age tunnels that weaves from Scotland to Turkey. Evidence of tunnels has 

been found under hundreds of Neolithic settlements 

That so many tunnels have survived after 12,000 years shows that the original network must have been enormous 

DNI NOEGO 

Historia Biblijna 
Prawdziwe legendy 

CZĘŚĆ 2 

8 August 2011 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2022322/The-massive-European-network-Stone-Age-tunnels-

weaves-Scotland-Turkey.html#ixzz4X0x2fPjg  

Technologia przed potopem 
WIEŻA BABEL I JEJ SKUTKI 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2022322/The-massive-European-network-Stone-Age-tunnels-weaves-Scotland-Turkey.html#ixzz4X0x2fPjg
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DNI NOEGO CZĘŚĆ 3 

Ewolucja, Technologia, trans i posthumanizm 

Nasze Czasy 
Transhumanizm, technologia i upadłe Anioły 

The girl was born on 5 January in a fertility clinic in Kiev, Ukraine. 

https://www.thestar.com/news/world/2016/09/27/baby-
born-using-three-parent-genetic-engineering.html LOGO CERN 666? STATUA SHIVY? 

CERN - Europejski Ośrodek badań Nuklearnych,  

NANOTECHNOLOGIA 

                     Obce Cywilizacje   



A JAK BYŁO ZA DNI NOEGO...  
Ewangelia wg. Św. Mateusza 24:37 

Kosmologia Biblijna 
CZĘŚĆ 1 

Czyli Niebo i Ziemia wg. Biblii 



Załóżmy że nigdy nie słyszeliśmy o budowie ziemi, o 

niebie czy kosmosie. O jej kształcie, wielkości, o 

wszechświecie, planetach, gwiazdach, galaktykach. 

Pozwólmy aby Pismo Święte mówiło samo za siebie. 

Podejdźmy do tego rozważania bez wymuszania 

interpretacji opartej na wcześniejszych informacjach 

lub uprzedzeniach.  

Przemyślmy to sami i zobaczmy co naprawdę Pismo 

Święte mówi nam o naturze nieba, ziemi, słońca, 

księżyca i gwiazd. 

 

Prośmy Ducha Świętego, aby objawił nam to  

co jest zapisane i przekazane z Jego natchnienia,  

w Jego Słowie, w Piśmie Świętym. 

  UWAGA - BARDZO WAŻNE    



Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. 

A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad                    

otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. 

I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. 

I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg 

światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a 

ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek 

- dzień pierwszy. 

Wszystkie wersety pochodzą z Bibli Warszawskiej 

(chyba że są zaznaczone inaczej)  

1 Ks. Mojżeszowa  1:1-5 



Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.   

ת  א ֱאֹלִהים אֵּ רָּ אִשית בָּ ַמִיםְברֵּ ת  ַהשָּ ָאֶרץְואֵּ ׃הָּ  

ָאֶרץ׃  הָּ

ַמִים  haš·šā·ma·yim ַהשָּ

hā·’ā·reṣ. 

Niebiosa 

Ziemia 



ָאֶרץ  הְוהָּ ְיתָּ ְפנֵּי -ְוֹחֶשְך ַעל וָֹּבהּו ֹתהּו הָּ  

ִים׃ְפנֵּי -ְתהֹום ְורּוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ַהמָּ  

ִים׃  ham·mā·yim - Wody - ַהמָּ

A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność 

była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad 

powierzchnią wód. 

 ṯō·hū - bez formy, bez kształtu - ֹתהּו

 wā·ḇō·hū – próżnia, pustka - וָֹּבהּו

ה ְיתָּ  hā·yə·ṯāh - była - הָּ

Teoria Przerwy Czasowej została wymyślona przez Thomasa Chalmersa, szkockiego 
kaznodzieję, a zarazem wolnomularza, w roku 1814. Jest ona elementem kreacjonizmu 

starej Ziemi, który jest próbą kompromisu między biblijnym nauczaniem, a ewolucją. 



I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się 

światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. 

Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. 

I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał 

nocą. 
׃אֹור-ַוְיִהי אֹורַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי   

אֹור-ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ין -ִכי הָּ ל ֱאֹלִהים בֵּ אֹורטֹוב ַוַיְבדֵּ ין  הָּ ַהֹחֶשְך׃ּובֵּ  

א ֱאֹלִהים  אֹורַוִיְקרָּ א  ְוַלֹחֶשְך יֹום לָּ רָּ הקָּ ְילָּ לָּ  

 ō·wr  światło’ אֹור

 ha·ḥō·šeḵ  ciemność ַהֹחֶשְך

 yō·wm  dzień יֹום

ה ְילָּ  lā·yə·lāh  noc לָּ





ָאֶרץ׃  הָּ

ַמִים  haš·šā·ma·yim ַהשָּ

hā·’ā·res. 

niebiosa 

ziemia 

 ō·wr  światło’ אֹור

ciemność ַהֹחֶשְך ha·ḥō·šeḵ  

ִים׃  ham·mā·yim wody ַהמָּ



Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie 

pośród wód i niech oddzieli wody od wód! 

Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody 

pod sklepieniem od wód nad sklepieniem; i 

tak się stało. 

I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał 

wieczór, i nastał poranek - dzień drugi. 
1 Ks. Mojżeszowa  1:6-8 



ִקיעַ ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי  ִים ְבתֹוְך רָּ ין  ַהמָּ ִים׃ִויִהי ַמְבִדיל בֵּ מָּ ַמִים לָּ  

ִקיעַ    rā·qî·a‘ - Sklepienie - רָּ

Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie 

pośród wód i niech oddzieli wody od wód! 

Utwierdzenie  - B. J Wujka  

Sklepienie       - B. Tysiąclecia 

Rozpostrzenie - B. Brzeska 

Rozpostarcie  - B. Gdanska 

Firmament      - Wulgata 

Firmament      - Septuagint 

Firmament      - KJV 

ְבתֹוְך  - bə·ṯō·wḵ - w środku, środek, po środku 





ִקיעַ -ו ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת רָּ ין הָּ ל בֵּ ִקיעַ ֲאֶשר ִמַתַחת  ַהַמִים ַוַיְבדֵּ רָּ ין  לָּ ּובֵּ  

ַעל  ַהַמִים   ִקיעַ ֲאֶשר מֵּ רָּ א ֱאֹלִהים -ַוְיִהי לָּ ן׃ ַוִיְקרָּ ִיםכֵּ מָּ ִקיַע שָּ רָּ לָּ  

ִקיעַ   rā·qî·a‘ Sklepienie, Firmament, Niebo רָּ

 

Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod 

sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak się stało. 

I nazwał Bóg sklepienie niebem. 

ִים מָּ  šā·mā·yim  Niebiosa שָּ





FIRMAMENT (dosł. „to, co zbudowane z solidnego, 

trwałego materiału”). W ST (m.in. Rdz 1,6) słowo to 

odnosi się zwykle do sklepienia nieba, które Hebrajczycy 

uważali za stałą kopułę oddzielającą wody górne, czyli 

niebiańskie, od wód dolnych, czyli ziemskich. 

Uważano, że wody górne spadają w postaci deszczu 

przez otwarte śluzy i że ponad tymi wodami zasiada  

na tronie Jahwe. W Księdze Ezechiela (m. in.1,26)  

Słowo to oznacza podstawę, na której  

umieszczony jest poruszający się tron Boga.  

ENCYKLOPEDIA KOŚCIOŁA 
TOM PIERWSZY  strona 695 
OFICYNA WYDAWNICZA VOCATIO 



The word "firmament" is used to translate raqia, or 
raqiya,   (רקיע)  a word used in Biblical Hebrew. It is 

derived from the root raqa,  (רקע)  meaning "to beat or 

spread out", e.g., the process of making a dish by 

hammering thin a lump of metal. 

Słowo „firmament” jest użyte aby przetlumaczyć rakija, 
albo raqiya,   (רקיע)  słowo używane w Biblijnym 

Hebrajskim. Wywodzi się ze słowa raqa,  (רקע)  które 

znaczy „wykuć albo rozciągnąć”, np. proces 

wytwarzania talerza (półmiska, antena satelitarna) 

poprzez wyklepywanie kawałka/bryły metalu.  

Firmament - Wikipedia  

https://en.wikipedia.org/wiki/Firmament 

https://en.wikipedia.org/wiki/Firmament
https://en.wikipedia.org/wiki/Firmament
https://en.wikipedia.org/wiki/Firmament
https://en.wikipedia.org/wiki/Firmament


http://www.biblestudytools.com/cjb/genesis/1.html 

6 God said, "Let there be a dome in the middle of 

the water; let it divide the water from the water."  

7 God made the dome and divided the water under 

the dome from the water above the dome; that is 

how it was,  

8 and God called the dome Sky.  

Genesis 1 CJB The Complete Jewish Bible 

SKYDOME  W  TORONTO DOME - Kopuła 



Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno 

miejsce i niech się ukaże suchy ląd! I tak się stało. 

Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód 

nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. 

Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, 

wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym 

według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na 

ziemi! I tak się stało. 

I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według 

rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie 

według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. 

I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trzeci. 

  
1 Ks. Mojżeszowa  1:9-13 



ַמִים ֶאל וּו ַהַמִים ִמַתַחת ַהשָּ ֶאה -ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ִיקָּ רָּ ד ְותֵּ קֹום ֶאחָּ המָּ שָּ ַהַיבָּ  

א ֱאֹלִהים -ַוְיִהי  ן׃ ַוִיְקרָּ הכֵּ שָּ א  ֶאֶרץ ַלַיבָּ רָּ ַיִמיםּוְלִמְקוֵּה ַהַמִים קָּ  

ה שָּ  hay·yab·bā·šāh  Suchy Ląd ַהַיבָּ

Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba 

na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd! I tak się 

stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a 

zbiorowisko wód nazwał morzem. 

 e·reṣ    Ziemia’ ֶאֶרץ

 yam·mîm  Morze (liczba mnoga) ַיִמים



Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu 

niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami 

dla oznaczania pór, dni i lat! 

Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby 

świecić nad ziemią! I tak się stało. 

I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby 

rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, 

oraz gwiazdy. 

I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad 

ziemią. 

I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od 

ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. 

I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty. 

1 Ks. Mojżeszowa  1:14-19 



Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu 

niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla 

oznaczania pór, dni i lat! Niech będą światłami na 

sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią! I tak się stało. 

ַמִים ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי  יּו ְמֹאֹרת ִבְרִקיַע ַהשָּ ה ְוהָּ ְילָּ ין ַהלָּ ין ַהיֹום ּובֵּ ְלַהְבִדיל בֵּ
יּו  ִנים׃ ְוהָּ ִאיר ַעלְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְליִָּמים ְושָּ ַמִים ְלהָּ -ִלְמאֹוֹרת ִבְרִקיַע ַהשָּ

ָאֶרץ  ן׃-ַוְיִהיהָּ כֵּ   

ַמִים   światła w sklepieniu niebios ְמֹאֹרת ִבְרִקיַע ַהשָּ

..oznaczania pór, dni i lat – Boży kalendarz.  

ִבְרִקיעַ    - w sklepieniu  
  beit - w tym (ba) - בִ   sklepienie     - ְרִקיעַ 

przypadku  

oznacza “w”  



I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby 

rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz 

gwiazdy. I umieścił je Bóg na (w) sklepieniu niebios, aby 

świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby 

oddzielały światłość od ciemności.  

אֹור ַהגָֹּדל-ֶאת ְשנֵּי ַהְמֹאֹרת ַהְגֹדִלים-ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת -ְלֶמְמֶשֶלת ַהיֹום ְוֶאת ַהמָּ
ֹטן אֹור ַהקָּ ת  ַהמָּ ה ְואֵּ ִביםְלֶמְמֶשֶלת ַהַלְילָּ ִים ַהכֹוכָּ מָּ ם ֱאֹלִהים ִבְרִקיַע ַהשָּ ן ֹאתָּ ׃ ַוִיתֵּ

ִאיר ַעל ין ַהֹחֶשְך-ְלהָּ אֹור ּובֵּ ין הָּ ה ּוֲלַהְבִדיל בֵּ ָאֶרץ׃ ְוִלְמֹשל ַביֹום ּוַבַלְילָּ הָּ  

אֹור ַהגָֹּדל  ַהמָּ

ֹטן אֹור ַהקָּ   ַהמָּ
ִבים  ַהכֹוכָּ

ham·mā·’ō·wr   hag·gā·ḏōl    

ham·mā·’ō·wr   haq·qā·ṭōn    

hak·kō·w·ḵā·ḇîm  

większe światło 

 mniejsze światło 

gwiazdy 

 asah                uczynił                ַוַיַעׂש



King James Bible - Biblia Króla Jakuba 

1.14  And God said, Let there be lights in the firmament ... 

 

1.15  And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the… 

 

1.17  And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth…  

 

Genesis  

Onelittleangel > The Holy Bible > Genesis  > Chapter 1  

Version: English 

(King James)  (31 Verses | Page 1 / 1)  

Septuagint – Septuaginta 

1.14 And God said, Let there be lights in the firmament… 

  

1.15 And let them be for light in the firmament of the heaven, so as to shine upon the…  

 

1.17 And God placed them in the firmament of the heaven, so as to shine upon the earth… 

 

English Translation of the Greek Septuagint Bible 

The Translation of the Greek Old Testament Scriptures, Including the Apocrypha. 

Compiled from the Translation by Sir Lancelot C. L. Brenton 1851 



http://www.biblestudytools.com/cjb/genesis/1.html 

17 God put them in the dome of the sky to give light 

to the earth,  

Genesis 1 CJB The Complete Jewish Bible 

SKYDOME  W  TORONTO 

DOME - Kopuła 









HaShemesh ֶמש  wysyła (słońce/większe światlo) שָָּׁ֫

jasne, ciepłe promienie które podtrzymują życie. 

HaYareach  ַח  (księżyc/mniejsze światło) יָּרֵָּׁ֫

wysyła przyciemnione, chłodne promienie 

Słońce grzeje  

a księżyc chłodzi.  

(To można 

zmierzyć). 

ִבים  HaKochavim ַהכֹוכָּ

I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, 
a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd; bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. 1 Kor. 15: 40-41 

(gwiazdy) 

אֹור ַהגָֹּדל  ham·mā·’ō·wr   hag·gā·ḏōl    większe światło ַהמָּ

ֹטן אֹור ַהקָּ  ham·mā·’ō·wr   haq·qā·ṭōn     mniejsze światło  ַהמָּ

ִבים  hak·kō·w·ḵā·ḇîm  gwiazdy ַהכֹוכָּ



Potem rzekł Bóg: Niech zaroją się wody mrowiem istot 

żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem 

niebios! 

I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe 

istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów, nadto 

wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego; 

i widział Bóg, że to było dobre. 

I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzajcie się i 

rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, 

a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi! 

I nastał wieczór, i nastał poranek  

- dzień piąty. 



1 - Na początku stworzył 

Bóg  

niebo i ziemię.   

2 - I nazwał Bóg sklepienie  

niebem. 

3 - Spójrzcie na ptaki 

niebieskie, że nie...   

Mat 6:26 

Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy to w ciele było, nie wiem, czy poza 
ciałem, nie wiem, Bóg wie - został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. 1 Koryntian 12:2 

3 NIEBO 

2 NIEBO 

1 NIEBO 



Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej: bydło, płazy i 

dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. 
I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i 

wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich; i widział Bóg, że to było dobre. 

Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech 

panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, 
i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. 

I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i 

niewiastę stworzył ich. 

I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i 
napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad 

ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! 

Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i 

wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! 
Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom  

na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny.  

I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. 

I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty. 



Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz 

cały ich zastęp. 

I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, 

które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od 

wszelkiego dzieła, które uczynił.  

I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił 

go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła 

swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. 

Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich 

stworzenia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił 

ziemię i niebo, 

 1 Ks. Mojżeszowa  2:1-4 



PRZERWA 



W powyższym opisie stworzenia, nie czytamy o stworzeniu: 

- Aniołów 

- Szeolu, (piekła) 

- Krańców ziemi 

- Podstawach 

- Kosmosu 

- I innych rzeczy  

Interesujące jest to że w drugi dzień stworzenia nie  

Występują słowa, „było dobre” 
טֹוב-ִכי  - kî- ṭō·wḇ,  

Komentatorzy Biblii uważają że to właśnie w  

ten dzień Bóg stworzył aniołów i szeol. 
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- MIEJSCE PRZEBYWANIA BOGA  

- WODY W GÓRZE 

- FIRMAMENT 

- ŚWIATŁA W FIRMAMENCIE 

- NIEBO POD FIRMAMENTEM 

- ZIEMIA I JEJ FUNDAMENTY 

- ŚWIAT POD ZIEMIĄ  

- WODY W DOLE 

- KRAŃCE ZIEMI 



- MIEJSCE PRZEBYWANIA BOGA  

A wy tak się módlcie:  

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie,”  

Ew. Mateusza 6;9 

Strong's Greek: 3772. οὐρανός (ouranos) –  niebo, x278 w NT 

Strong's Hebrew: 8064.  ִים מַָׁ֫   niebo,  x421 w ST – (shamayim)  שָּ

„oυτως ουν προσευχεσθε υμεις πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις αγιασθητω το ονομα σου” 

ַמִים  ָאִבינּו ֶשַבשָּ



Niebo, Boży Tron,  Boża Świątynia 

Pan na niebiosach utwierdził swój tron, 

A królestwo jego panuje nad wszystkim. Psalm 103:19 

Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie; 

oczy jego widzą, Powieki jego badają ludzi. Psalm 11:4 

A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali  

ani na niebo, gdyż jest tronem Boga,...  Mateusz 5:34 

Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim,  

po Jego prawicy i po lewicy. 1 Królewska 22:19 

Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem 

na niebie w górze i na ziemi  w dole, nie ma innego!„ 5 Moj 4:39 

Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, 

aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca 

waszego, który jest w niebie. Ew. Mateusza 6;1 



Niebo, Boży Tron,  Boża Świątynia 

W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana  

siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym,  

a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Izajasz 6:1 

Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego,  

wspaniałego przybytku! .......  Izajasz 63:15 

Ale Pan jest w swym świętym przybytku.  

Umilknij przed nim, cała ziemio! Habakuk 2:20 

A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy.   

Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie 

czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste,  

a jego koła jak ogień płonący. Daniel 7:9 

I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na 

tego, który na nim zasiada. Mateusz 23:22 

A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze  

szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Kolosan 3:1 



Niebo jest tronem moim, A ziemia podnóżkiem stóp moich; Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, 

Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Dz. Ap. 7:49 

Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg: Jakiż to dom chcecie mi 

zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Izajasz 66:1 

Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby   

głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz 

popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś; A Ten, który na 

nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło 

tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a 

na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na 

głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty;  

przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni; jest to siedem duchów Bożych.  

Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu; a w pośrodku,  

wokoło tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. 

Objawienie Jana 4:1 

Niebo, Boży Tron,  Boża Świątynia 



Niebo, Boży Tron,  Boża Świątynia 

O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu 

jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco 

narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: 

Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad 

gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej 

północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z 

Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy 

umarłych, na samo dno przepaści. Izajasz 14:12-15 



SEXTANT  NAVIGATION INSTRUMENT 



I widziałem, wielki biały tron i tego, który na nim siedzi,  

przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo,  

i miejsca dla nich nie było. Objawienie Jana 20:11 

A nad sklepieniem, nad ich głowami, było coś z  

wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu;  

a nad tym, co wyglądało na tron, u góry nad nim  

było coś z wyglądu podobnego do człowieka.... Ezechiel 1:26-28 

Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na   

wysokościach. Psalm 148:1 

Niebo, Boży Tron,  Boża Świątynia 

Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę 

na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, 

które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Objawienie Jana 3:12 

I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z 

tronu Boga i Baranka. Objawienie Jana 22:1 



Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że 

mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy 

tronu Majestatu w niebie, Jako sługa świątyni i 

prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie 

człowiek………  

Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem 

niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy 

miał budować przybytek: Bacz, powiedziano mu, abyś 

uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany 

na górze…….] 

Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr 

przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy 

przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego 

stworzonego świata pochodzący ……..  

Hebrajczykow Roz. 9 

Niebo, Boży Tron,  Boża Świątynia 

    I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia 

    Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i  

    przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad. Objawienie Jana  11:19  



Niebo, Boży Tron,  Boża Świątynia 



Niebo, Boży Tron,  Boża Świątynia 

http://www.project314.org/ 

Project Betzalel,  Andrew Hoy 



WODY W GÓRZE 

Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód 

nad sklepieniem; i tak się stało. 

1 Moj 1:7 

Budujesz na wodach swoje górne komnaty; …… Psalm 104:3 

Chwalcie go, najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami! Psalm 148:4 

Po siedmiu dniach spadły na ziemię wody potopu.  

1 Moj 7:9 

P o  p o t o p i e 

Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi. Psalm 29:3 

Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu, Pan zasiadać będzie jako król na wieki. Psalm 29:10 



FIRMAMENT 

On sam rozpościera niebiosa (Raqia) i kroczy po falach morskich. Job 9:8 

Gęste chmury zasłaniają go i nie widzi, gdy się przechadza na skraju niebios (Raqia) .  

Job 22:14 

ֶתר ִבים סֵּ ְך ְוחּוגלֹו ְוֹלא ִיְרֶאה -עָּ ַמִים ִיְתַהלָּ שָּ  

Niebiosa opowiadają chwałę Boga,  

A firmament głosi dzieło rąk jego Psalm 19; 1 

wə·ḥūḡ 

Potrafisz z Nim niebiosa rozciągać, twarde jak lustro z metalu? Job 37:18 BT 

Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem 

od wód nad sklepieniem; i tak się stało. 1 Moj 1:7 

Alleluja. Chwalcie Boga w świątyni jego, Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie (Raqia) .  

Psalm 150:1 

okrąg 



FIRMAMENT 

światłem okryty jak płaszczem. Rozpostarłeś niebo 

jak namiot, Psalm 104:2 BT 

Pan] zbudował na niebiosach pałac wysoki, a  

sklepienie jego oparł o ziemię;  

nazywa wodę morzem i rozlewa ją na 

powierzchni ziemi, Pan - oto imię Jego.  

Amos 9:6 BT 

֖תֹו   wa·’ă·ḡud·dā·ṯōw - ַוֲאֻגדָּ

– oparł - związać, przymocować  

Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak 

szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je 

jak namiot mieszkalny. Izajasz 40:22 

A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk I do  

Krańców świata dochodzą ich słowa... Tam na nich  

słońcu postawił namiot. Psalm 19:5 



ŚWIATŁA W FIRMAMENCIE 

On każe słońcu, aby nie wschodziło, i na gwiazdy swą pieczęć kładzie. Job 9:7 

On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i  

Gwiazdozbiór Południa. Job 9:9 

I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze 

światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby 

świeciły nad ziemią. 1Moj 1:16-17 

I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku 

niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, 

cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i 

nie oddawał im pokłonu, i nie służył  

im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił  

je wszystkim ludom pod całym  

niebem. 5 Moj 4:19 

Wyznacza liczbę gwiazd,  

Wszystkim nadaje imiona. Psalm 147:4 



ŚWIATŁA W FIRMAMENCIE 

To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu 

się stanie; nie ma nic nowego pod słońcem. 

(X10) Kazn Salomona 1:9 

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze 

wszystkich narodów pod słońcem. Dz Ap 2:5 BT 

A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim 

blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 

Mateusz 24:29 

A gdy zachodziło słońce...  1Moj 15:12 

A gdy słońce zaszło 1Moj 17:17 

Gdy słońce wzeszło 1Moj 19:23   

gdyż słońce zaszło 1Moj 32:31 

wschodziło nad nim słońce 1Moj 15:12 

gdy słońce zaszło  Jozue 8:29 



ŚWIATŁA W FIRMAMENCIE 

I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc, dopóki 

naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy 

nie jest to zapisane w Księdze Prawego? I zatrzymało 

się słońce pośrodku nieba i nie śpieszyło się do 

zachodu nieomal przez cały dzień. Jozue 10:13 

Z nieba walczyły gwiazdy, Ze swoich torów walczyły z 

Syserą. Sędziów 5:20 

Z jednego krańca niebios wychodzi (słońce) i biegnie do drugiego krańca, I nic się nie 

ukryje przed jego żarem. Psalm 19:7 תו ֹּוְתקּופָּ  - ū·ṯə·qū·p̄ā·ṯōw – krąży, zatacza krąg 

Oto Ja cofnę o dziesięć stopni cień na stopniach, po których zachodzi słońce na 

słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o dziesięć stopni na stopniach 

zegara, na których już zaszło. Izajasz 38:8 

I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca 

figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; Objawienie Jana 6:13 



 NIEBO POD FIRMAMENTEM 

 

 
 

 
 

 

Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd 

zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze, 5 Moj 30:4 

W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w 

tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba 1Moj 7:11 

I rzekł: (Szczepan) Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej.  

Dz Ap 7:56 

Potem widziałem, (Jan)  a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem,. 

Objawienie Jana 4:1 

Zamknęły się źródła otchłani i upusty nieba i ustał deszcz z nieba. 1 Moj 8:2 

Rozkazał więc obłokom w górze I otworzył  bramy niebios.  

Psalm 78:23 

Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób 

wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien  

niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. Malachiasza 3:10 



ZIEMIA I JEJ FUNDAMENTY 

Przesuwa ziemię z jej miejsca, tak że jej podstawy się 

chwieją. Job 9:6 

.....Albowiem do Pana należą słupy ziemi, On na nich położył ląd stały. 1 Samuela 2:8 

Kolumny niebieskie chwieją się i drżą 

przed jego groźbą. Job 26:11 

Tedy się wzruszyła, a zadrżała ziemia, a fundamenty nieba zatrząsnęły, i wzruszyły się dla 

gniewu jego. 2 Samuela 22:8 BG 

Gdy wyznaczyłem mu moją granicę i założyłem 

zawory i bramy Job 38:10 



ZIEMIA I JEJ FUNDAMENTY 

Rozciągnął północy nad miejscem próżnem, a ziemię zawiesił na niczem. Job 26:7 BG 

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca 

wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię - kto był ze mną? Izajasz 44:24 

ֶטן ָאֹנִכי ְיהוָּה ֹעֶׂשה ֹכל -ֹכה ַמִים ְלַבִדי  ֹנֶטהָאַמר ְיהוָּה ֹגֲאֶלָך ְוֹיֶצְרָך ִמבָּ ָאֶרץ ִמי ִאִתי ֹרַקעשָּ ִאִתי הָּ מֵּ  

 ,nō·ṭeh - rozciągnąłem, schylać się, zgięty w dół, zgięty, skłon, skłonił – ֹנֶטה

  ,rō·qa‘ - ugruntowałem, bić, pieczęć, odciśnięcie, tłoczyć, udeptać – ֹרַקע

Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły niebiosa i Ja  

daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. Izajasz 45:12 

Przecież to moja ręka założyła ziemię (fundamenty w orginale) i moja prawica 

rozpostarła niebiosa; gdy Ja na nie wołam, wszystkie razem stają. Izajasz 48:13 

Gdzie byłeś, gdy zakładałem (fundamenty) ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i 

rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią 

sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary albo kto założył jej kamień 

węgielny? Job 38:4-6 



ZIEMIA, JEJ FUNDAMENTY i KRAŃCE ZIEMI   

Przesuwa ziemię z jej miejsca, tak że jej podstawy (filary, kolumny) się chwieją. Job 9:6 

Bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Job 28:24 

Wtedy ukazały się głębiny morza, Odsłoniły się podwaliny ziemi (fundamenty), 

Od groźnego łajania Pana, Od podmuchu z nozdrzy jego, 2 Samuela 22:16 

Ukazało się dno morza I odsłoniły się posady świata (fundamenty), Od 

groźby twojej, Panie, Od tchnienia gniewu twojego. Psalm 18:16 

Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz 

chwałę ich. Mateusza 4:8 



ZIEMIA, JEJ FUNDAMENTY i KRAŃCE ZIEMI   

Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On 

utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie 

sądzić będzie ludy!  Psalm 96:10 

Tyś z dawna założył ziemię (fundamenty), A niebiosa 

są dziełem rąk twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz, I 

wszystkie jak szata się zużyją; Jak szata, która się 

zmienia, one się zmienią. Psalm 102: 26-27 

Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, By się 

nie zachwiała na wieki wieczne. Psalm 104:5 

Choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, 

Ja jednak umacniam jej słupy. Sela Psalm 75:4 



ZIEMIA, JEJ FUNDAMENTY i KRAŃCE ZIEMI   

Zadrżyj przed obliczem jego, 

cała ziemio! Zaiste, gdy On 

utwierdzi okrąg ziemski,  

ten nie poruszy się.  

1 Kronik 16:30 

Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał 

krąg nad powierzchnią toni. Przyp. Salomona 8:27 

Na krańcu wód zakreślił granice, oddzielił  

światłość od ciemności. Job 26:10  

Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan  

oblekł się i przepasał mocą, Utwierdził okrąg  

świata, tak że się nie zachwieje. Psalm 93:1 



ZIEMIA, JEJ FUNDAMENTY i KRAŃCE ZIEMI   

Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej 

mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł 

niebo jak zasłonę i rozciąga je jak 

namiot mieszkalny. Izajasz 40:22 

Zwinie cię w kłębek, zwinie mocno, jak 

piłkę rzucać cię będzie po kraju szerokim; 

tam umrzesz, tam także pozostaną twoje 

wspaniałe wozy, ty, hańbo domu twojego 

pana. Izajasz 22:18 



ZIEMIA, JEJ FUNDAMENTY i KRAŃCE ZIEMI   

Aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną 

strząśnięci? Aby się odmieniła jak glina pod pieczęcią i 

przyjmowała barwę jak odzienie, Job 38:13-14 

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój 

Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem 

Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam 

rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem 

ziemię - kto był ze mną? Izajasz 44:24 

 rō·qa‘ - ugruntowałem, bić, pieczęć, odciśnięcie, tłoczyć, udeptać – ֹרַקע 



KRAŃCE ZIEMI   

I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z 

Izraela, a rozprosznnych z Judy zgromadzi z czterech 

krańców świata. Izajasz 11:12 

A ty, synu człowieczy, mów: Tak mówi Wszechmocny 

Pan do ziemi izraelskiej: Nadszedł kres, kres dla 

czterech krańców ziemi! Ezekiel 7:2 

Wypuszcza go pod całym niebem, a jego światło 

sięga do krańców ziemi. Job 37:3 

kan·p - ַכְנפֹות ̄ō·wṯ - narożniki, rogi 

Aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni  

zostaną strząśnięci? Job 38:13 

Potem widziałem  czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, 

powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na 

żadne drzewo. Objawienie Jana 7:1 

I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i 

zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.  

Objawienie Jana 20:8 



I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech 

krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do 

boju; a liczba ich jak piasek morski.  

I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz 

świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i 

pochłonął ich. Objawienie Jana 20:8-9 

και ανεβησαν επι το πλατος της γης και εκυκλωσαν 

την παρεμβολην των αγιων και την πολιν την 

ηγαπημενην και κατεβη πυρ απο του θεου εκ του 

ουρανου και κατεφαγεν αυτους 

πλάτος - (plat'-os) - szeroka równina 

Strong's Exhaustive Concordance 

breadth. From platus; width -- breadth. 

see GREEK platus 

4114 [e] platos πλάτος breadth N-ANS 

4116. platus 

Strong's Exhaustive Concordance 

wide. From plasso; spread out "flat" ("plot"), i.e.  

Broad -- wide. 

KRAŃCE ZIEMI 

http://biblehub.com/greek/4116.htm
http://biblehub.com/greek/4116.htm
http://biblehub.com/greek/4114.htm
http://biblehub.com/greek/strongs_4114.htm
http://biblehub.com/greek/platos_4114.htm
http://biblehub.com/grammar/n-ans.htm
http://biblehub.com/grammar/n-ans.htm
http://biblehub.com/grammar/n-ans.htm
http://biblehub.com/greek/4111.htm
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WODY W DOLE, KRAŃCE ZIEMI 

Na krańcu wód zakreślił granice (wpisał okrąg), 

oddzielił światłość od ciemności. Job 26:10 

Czy dotarłeś aż do źródeł morza i przechadzałeś  

się po dnie toni? Job 38:16 

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. 2 Moj 20:4 

Zakreśliłeś im (wodom) granice, których przekroczyć 

nie mogą, By znów nie okryły ziemi. Psalm 104:9 

Tego, który rozpostarł ziemię na wodach, Albowiem 

na wieki trwa łaska jego! Psalm 136:6 

Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez 

wodę powstała mocą Słowa Bożego. 2 Piotra 3:5 



WODY W DOLE, KRAŃCE ZIEMI 

Na krańcu wód zakreślił granice (wpisał 

okrąg), oddzielił światłość od ciemności.  

Job 26:10 

Czy dotarłeś aż do źródeł morza i 

przechadzałeś się po dnie toni?  

Job 38:16 



WODY W DOLE, KRAŃCE ZIEMI 

Traktat antarktyczny, znany także jako Pakt lub Układ antarktyczny (ang. Antarctic Treaty) – międzynarodowa umowa 

regulująca polityczno-prawny status Antarktydy, jedynego niezamieszkanego kontynentu. W porozumieniu tym Antarktyda 
zdefiniowana jest jako lądolód położony na południe od równoleżnika 60° S. 
Traktat antarktyczny podpisano 1 grudnia 1959 w Waszyngtonie, ale wszedł on w życie 23 
czerwca 1961. Sygnatariuszami było dwanaście państw, które podczas III Międzynarodowego Roku Geofizycznego (1957-
1958) prowadziły badania geograficzne na Antarktydzie. Były to: Argentyna, Australia, Belgia, Chile, Francja, Japonia, Nowa 
Zelandia, Norwegia, Południowa Afryka, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Traktat był pierwszym dokumentem ograniczającym działania zbrojne podczas zimnej wojny. 
Głównym celem paktu jest leżące w interesie całej ludzkości zapewnienie wykorzystania Antarktydy jedynie do celów 
pokojowych, tak, aby nigdy nie stała się ona przyczyną międzynarodowych konfliktów. Traktat zabrania jakichkolwiek 
działań o charakterze militarnym, lecz nie wyklucza przebywania na terytorium antarktycznym pracowników wojskowych. 
Dokument nie rozstrzyga kwestii związanych z roszczeniami terytorialnymi. Badania naukowe mają być efektem współpracy, 
a ich wyniki są dostępne dla wszystkich. Zabrania się przeprowadzania prób z bronią atomową oraz zanieczyszczania tego 

rejonu świata. Obszar objęty Traktatem antarktycznym wynosi 52,5 mln km². Początkowo traktat miał obowiązywać przez 30 
lat – do 1991, jednak na mocy Protokołu o ochronie środowiska naturalnego do Traktatu antarktycznego (tzw. protokół 
madrycki) jego obowiązywanie przedłużono o kolejnych 50 lat 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_antarktyczny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antarktyda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontynent
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%85dol%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnole%C5%BCnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1959
https://pl.wikipedia.org/wiki/Waszyngton
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1961
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygnatariusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Rok_Geofizyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chile
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Zelandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Zelandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82udniowa_Afryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimna_wojna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roszczenia_terytorialne_na_Antarktydzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_j%C4%85drowa


JEZUS Z NIEBA 

Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci,  

którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi.  

Tak jest! Amen. Objawienie Jana 1:7 

A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jan 3:13 

Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy 

najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 1 Tesaloniczan 4:16 

A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z 

nieba ze zwiastunami mocy swojej, 2 Tesaloniczan 1:7 

I widziałem  niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się  

Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.  

Objawienie Jana 19:11 

Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jan 6:38 

Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa Jan 6:50 



ŚWIAT POD ZIEMIĄ 

Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na  

niebie i na ziemi, i pod ziemią. Filipian 2:10 

I nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią  

nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć.  

Objawienie Jana 5:3 

I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w 

morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie,  

i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.  

Objawienie Jana 5:13 

Czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek 

ryby, która jest w wodzie pod ziemią, 5 Moj 4:16 

Umarli drżą w podziemiu, ocean i jego mieszkańcy. Job 26:5 BT 



ŚWIAT POD ZIEMIĄ 
Próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego i wszystkie 

córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił: W żałobie zejdę 

do syna mego do grobu (Szeol) i opłakiwał go ojciec. 

1 Moj 37:35  

Gdyż ogień zapalił się przez gniew mój I płonie do 

głębin podziemi (Szeol), Trawi ziemię wraz z plonem 

jej, Wypala posady gór. 5 Moj 32:22 

Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do 

otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach (Tartaros), aby byli 

zachowani na sąd; 2 Piotra 2:4 

Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia, Strąca 

do krainy umarłych (Szeol), ale i wyprowadza,  

1 Samuela 2:6 

Postąpisz, jak ci mądrość twoja podyktuje, lecz nie dopuść,  

aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu (Szeol),  

1 Królewska 2:6 



ŚWIAT POD ZIEMIĄ 
A gdy w krainie umarłych (Hades) cierpiał męki i podniósł 

oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. 

Łukasz 16:23 

A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła 

(Hades) zostaniesz strącone,...... Mówił, przewidziawszy to, o 

zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani (Hades) ani 

ciało jego nie ujrzy skażenia. Mateusz 11:23 

Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani (Hades) I nie 

dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dz Ap 2:27 

I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam  

klucze śmierci i piekła (Hades). Objawienie Jana 1:18 

I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło (Hades) 

wydały umarłych,.... I śmierć, i piekło (Hades)  zostały wrzucone do jeziora ognistego; 

owo jezioro ogniste, to druga śmierć. Objawienie Jana 20:13-14 

I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z 

nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani. 

Objawienie Jana 9:1 



WIATRY ZIEMI   

Potem widziałem czterech aniołów stojących na  

czterech krańcach ziemi, powstrzymujących  

cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię  

ani na morze, ani na żadne drzewo.  

Objawienie Jana 7:1 

Wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy; wiatr 

ustawicznie krąży i w swym biegu okrężnym wraca. 

Kazn Salomona 1:6 

I sprowadzę na Elam cztery wiatry z czterech 

krańców nieba, i rozproszę ich na wszystkie te wiatry, 

i nie będzie narodu, do którego by nie przyszli 

rozproszeni Elamu. Jeremiasz 49:36 

I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą 

wybranych jego z czterech stron świata z jednego 

krańca nieba aż po drugi. Mateusza 24:31 

czterech stron - τεσσαρων ανεμων  - czterech wiatrów   https://earth.nullschool.net/#current/ocean/surface/currents/overlay=

sea_surface_temp/azimuthal_equidistant=12.83,93.80,111 



WIATRY ZIEMI   

I dał mi taką odpowiedź: To wyruszają cztery wichry 

nieba, które się stawiły przed Panem całej ziemi. 

Zachariasz 6:5 BT 

I powiedział On do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o 

synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg:  

Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych 

pobitych, aby ożyli. Ezekiel 37:9 BT 

Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie: Oto cztery 

wiatry niebieskie wzburzyły Wielkie Morze Daniel 7:2 

Biada, biada! Uciekajcie z Kraju Północy - mówi Pan, 

gdyż rozproszyłem was na cztery strony świata - 

mówi Pan. Zachariasz 2:10 

 kə·’ar·ba‘ rū·ḥō·wṯ - cztery wiatr - ְכַאְרַבע רּוחֹות

Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, 

powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na  

morze, ani na żadne drzewo. Objawienie Jana 7:1 

https://earth.nullschool.net/#current/ocean/surface/currents/o

verlay=sea_surface_temp/azimuthal_equidistant=12.83,93.80,111 



W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu,  

a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu.  

W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. A wielu z tych, 

którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie 

Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na (raqia) sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości,  

jak gwiazdy na wieki wieczne.  Ks. Daniela12: 1 - 3 

Podany opis biblijny wskazuje że 

ziemia może wyglądać TAK   

NA CO WSKAZUJE BIBLIA  

Neil Degrasse Tyson  
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Inne cywilizacje - Koncepcja ziemi 

        ONZ Logo 



„ZDJĘCIA” NASA 



Title: [The Earth with the Milky Way and moon] 

Creator(s): Benda, Wladyslaw T. (Wladyslaw 

Theodore), 1873-1948., artist 

Date Created/Published: [1918?] 

Medium: 1 drawing : charcoal. 

View of Earth from a camera on V-2 #13, 

launched October 24, 1946. (White Sands 

Missile Range/Applied Physics 

Laboratory) 

http://www.loc.gov/pictures/related/?fi=name&q=Benda, Wladyslaw T. (Wladyslaw Theodore), 1873-1948.
http://www.loc.gov/pictures/related/?fi=name&q=Benda, Wladyslaw T. (Wladyslaw Theodore), 1873-1948.
http://www.loc.gov/pictures/related/?fi=name&q=Benda, Wladyslaw T. (Wladyslaw Theodore), 1873-1948.
http://www.loc.gov/pictures/related/?fi=name&q=Benda, Wladyslaw T. (Wladyslaw Theodore), 1873-1948.
http://www.loc.gov/pictures/related/?fi=name&q=Benda, Wladyslaw T. (Wladyslaw Theodore), 1873-1948.
http://www.loc.gov/pictures/related/?fi=name&q=Benda, Wladyslaw T. (Wladyslaw Theodore), 1873-1948.


UFO 

WSZECHŚWIAT 

EWOLUCJA 

WIELKI WYBUCH 



Żyroskop (giroskop; gr. gyros - obrót, 

skopeo - obserwować) – urządzenie 

do pomiaru lub utrzymywania 

położenia kątowego, działające w 

oparciu o zasadę zachowania 

momentu pędu.  

Sztuczny horyzont 



I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i 

szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, 

zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Objawienie Jana 12:9 

ZMOWA PRZECIWKO BOGU ?  

Tak, naradzali się jednomyślnie, Przeciw tobie (Bogu) 

zawarli przymierze. Psalm 83:6 

I rzekł Pan do mnie: Powstał spisek między mężami 

Judy i mieszkańcami Jerozolimy. Jeremiasz 11:9 BT 

Knują spisek przeciwko ludowi twemu I naradzają się 

przeciwko tym, których ochraniasz. Psalm 83:4 

Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw 

Panu i przeciw Jego Pamazańcowi. Psalm 2:2 BT 



Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej 

mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, Do której 

niejeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen. 

1 Tymoteusza 6:20-21 

Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; 

dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie 

pokarmami; tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły 

one pożytku. Hebrajczyków 13:9 

FAŁSZYWE NAUKI 

Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem 

nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na 

bezdroża błędu, Efezjan 4:14 





I nie ma w nikim innym zbawienia;  

albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem,  

danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. 

Dz Ap 4:12 



PODSUMOWANIE 

CO TO MA WSPÓLNEGO Z NAMI  
I DLACZEGO JEST TO WAŻNE ? 


